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Förord 

Önskemål om en kortfattad orientering om Svenska Akademiens 
ordbok har sedan några år tillbaka framställts av representanter 
för undervisningen vid universiteten och gymnasierna. Med 
föreliggande arbete söker vi att ge en elementär vägledning 
för studier i vår stora historiska ordbok, som för nybörjaren 
kan verka svår att använda som informationskälla. 1 anslutning 
härtill behandlas också översiktligt vissa grundläggande pro-
blem inom den lexikografiska semantiken, såsom betydelseanalys 
och betydelseutveckling. För vissa avsnitt har ett par tidigare 
tryckta tidskriftsuppsatser (S. Ekbo: Svenska akademiens ordbok 
i Ord och bild 1961 och B. Loman: Metoder inom lexikografisk 
semantik i Nordisk tidskrift 1961) i mer eller mindre bearbetad 
form utnyttjats. 
1 denna andra upplaga har endast införts ett fåtal smärre rättelser 
och förtydliganden. 

Sven Ekbo 	Bengt Loman 
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1 	Historik, organisation, arbetsmetod 

1 Svenska Akademiens stadgar 1786 föreskrivs bl. a. att »det ålig-
ger Academien att utarbeta en Svensk Ordabok». Det var ingen 
lätt uppgift akademien därigenom hade fått sig ålagd. Till en 
början sökte man lösa den genom att ge olika ledamöter i upp-
gift att skriva olika bokstäver; sålunda fick Kellgren A och U, 
af Botin H och S osv. Åtskilliga av de utdelade pensa blev aldrig 
utförda eller ens påbörjade, i andra fall visar bevarade hand-
skriftsvolymer hur de ifrågavarande ledamöterna tänkt sig den 
tillämnade ordboken. Bokstäverna N och 0 har sålunda i böijan 
av 1790-talet utarbetats av skolmannen och översättaren Johan 
Murberg (1734-1805, invald i akademien 1787); artiklarna, 
uppställda i alfabetisk ordning, ger uppgift om ordens böjning 
och förklarar deras betydelse genom omskrivningar samt belyser 
ordens användning genom exempel som författaren i allmänhet 
själv konstruerar. Det är alltså fråga om en ordbok av den typ 
som representeras av den av A. F. Dalin sedermera utgivna Ord-
bok öfver svenska språket (1850-1855). Förebilden är givetvis 
Franska akademiens ordbok över franska språket (Dictionnaire 
de l'Académie frantaise), av vilken vid Svenska Akademiens in-
stiftande 1786 redan den fjärde upplagan hade utkommit (1762). 
Enligt tidens uppfattning skulle en ordbok vara normativ och 
tjäna att ge anvisning rörande ordens rättskrivning, böjning och 
betydelse med särskild tanke på användningen inom det litterära 
språket. 

Då den använda arbetsmetoden med fördelning av alfabetets 
bokstäver på akademiledamöterna visade sig otillfredsställande, 
sökte akademien fullgöra sitt ordboksåliggande genom att även 



anlita personer utanför sin egen krcts för uppgiften. Lexikografen 

Erik Wilhelm Weste skrev sålunda under åren 1814-1818 ett 

förslag omfattande bokstaven S, vilket principiellt är av samma 

slag som Murbergs ovan omtalade bidrag. Vid mitten av 1850-

talet uppdrogs ordboksarhetet åt språkmannen och Shakespeare-

översättaren Karl August Hagberg, som sedan 1851 tillhörde 

akademien. Anspråken på ordboken hade nu vidgats, och ett be-

tydande antal språkprov hade samlats och insamlades alltjämt ur 

äldre och nyare litteratur för att i ordboken kunna anföras såsom 

exempel på ordens bruk. Hagberg nedlade ett drygt och förtjänst-
fullt arbete på redigeringen, tidvis under omfattande debatter 

med akademiens språklärde ledamot J. E. Rydqvist, och några 

år efter Hagbergs död (1864) utgav akademien (1870) ett häfte 

av ordboken som väsentligen är dennes verk. Häftet omfattade 

bokstaven A som behandlas på 358 spalter i artiklar med språkprov 

från fornsvensk och nysvensk tid. 1 förordet heter det beträffande 

den återstående delen av ordboken, att akademien icke kunde 

»ikläda sig någon bestämd förbindelse i afseende på hennes fortsätt-

ande eller fullbordan, utöfver den att med all omsorg, och kanske 

efter bättre utstakad plan, fullfölja förarhctet till den slutliga be-

handlingen». Ekonomiska medel och personella resurser saknades. 

När en ny plan för ordboksarbetet framlades av professorn 
i nordiska språk vid Lunds universitet Theodor Wisén 1883, 

hade de fornsvenska lagarnas språk lexikografiskt behandlats av 

C.,J. Schlyter i hans Ordbok till Sveriges gamla lagar (1877) och 

lörarheten för en lexikografisk behandling av det övriga fornsvenska 

ordförrådet hade igångsatts av K. F. Söderwall. Det var alltså 
naturligt att akademiens ordbok begränsade sig till den nysvenska 

periodens språk. En brett upplagd excerpering av äldre och nyare 

litteratur skapade jämte det äldre excerptmaterialet en grund 

för det nya ordboksarhetet, vars första häfte kom ut 1893. Den 

ordbok som bötjade utgivas var till planläggning och syftemål en 
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helt annan än man hade kunnat tänka sig den tid då akademien 
fick sitt ordboksuppdrag. Den historiska språkbetraktelsen hade 
slagit igenom i vctenskapen, och utförliga historiska ordböcker 
hade påbörjats i andra länder. 1 Tyskland var första bandet av 
bröderna Grimms Deutsches Wörterbuch färdigt 1854, i Holland 
hade första bandet av Woordenboek der Nederlandsche Taal 
utkommit 1882 (första häftet tryckt 1865), och i England hade 
A New English Dictionary börjat utges 1884. Svenska Akade-
miens ordbok (SAOB) kunde till den inhemska traditionen foga 
de lärdomar som dessa ordböcker kunde ge, särskilt i fråga om den 
tekniska anordningen av artiklarna. Härvid synes de holländska och 
engelska ordboksarbetena ha i viss mån varit mönstergivande. 

Då efter en tid utgivningen visade sig gå alltför långsamt, ge-
nomfördes under Ebbe Tunelds ledning en vittgående omorganisa-
tion av arhetsformerna under åren 1919-1921. Omorganisatio-
nen innebar bl. a. att redaktörerna kom att arbeta efter ackords-
system, så att de hade ett visst årligt arbetsperisum att utföra. 
Vidare beskars innehållet. Man hade tidigare varit mycket rund-
hänt med exemplifikationen, och ett moment med en viss angiven 
betydelse kunde belysas med ett tjugotal utförda språkprov; jfr 
t. ex. belänklig 5 a (17 språkprov), björn 1 (21 språkprov). Även vid 
lättförståeliga sammansättningar anfördes ofta flera utförda språk-
prov. På sådana punkter kunde utan nackdel en betydlig beskär-
ning göras. Man hade vidare arbetat på flera bokstäver på en gång, 
och 1919 var endast bokstäverna A och C fullbordade, medan 
bokstäverna B, D, E och F hade påbörjats. Under tiden 1893-
1917 hade sammanlagt c. 8 600 spalter tryckts, vilket innebär 
att ett band tog en tid av 4 1 /2  å 5 år. Från och med 1920-talet 
har de olika banden kommit med ett tidsintervall av 2 1/2 it 3 år. 
1 det väsentliga har den nya organisationen visat sig ändamåls-
enlig, och endast smärre förändringar har under åren genom ökad 
erfarenhet gjorts. 
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Den oundgängliga förutsättningen för utarbetandet av en histo-
risk ordbok är ett omfattande excerptmaterial. Ett ordboksexcerpt 
är en avskrift av en passage ur en tryckt eller otryckt källa med 
angivande av källans namn (t. ex. författare och boktitel) och sida 
eller paragraf eller dylikt, där stället återfinnes, samt datering av 
källan och slutligen uppgift om vilket ord det ifrågavarande ut-
draget avser att belysa. Excerperingen som påbörjades i mitten 
av 1880-talet fortgår alltjämt. SAOB har nu ett excerptmaterial 
på sammanlagt öveiini1lipner lappar. 1 jämförelse med ut-
ländska ordböcker av motsvarande typ måste detta excerptmate-
rial anses som mycket gott. De excerperade skrifterna omfattar 
alla slag av litteratur, t. ex. vitterhet, lagar och förordningar, 
tänkeböcker och registratur, religiös litteratur, facklitteratur från 
olika områden, tidningar, brev. Ordbokens excerptsamling inne-
håller även ett mycket omfattande material ur outgivna arki-
valier. Såsom exempel på vad som genomgåtts av sådana hand-
skrifter kan nämnas delar av serierna Tull och accis och Skepps-
gårdsräkenskaper från 1500-talet i Kammararkivet, arkliräken-
skaper från 1500-talet i Krigsarkivet, räkenskapsserier av olika 
slag i Slottsarkivet (t. ex. husgerådskammarräkenskaper, kläd-
kammarräkenskaper, vinkällarräkenskaper från 1500-, 1600- och 
1700-talen), bouppteckningar för Stockholms stad från 1600-talet, 
vidare Växjö domkapitels akter (som representeras av en mycket 
stor samling excerpt), Uppsala domkapitels protokoll, domböcker 
för olika landskap m. m. Detta är ett mycket betydelsefullt 
material, och inte sällan är det språkproven från dessa outgivna 
handskrifter som gör det möjligt att klarlägga ett ords historia. 
Ord för kulturbegrepp, vanligen lånord, dyker ofta först upp i 
tullhandlingar eller slottsräkenskaper och får sedan en vidare 
spridning, stundom i en form som mer eller mindre avviker från 
den ursprungliga (jfr nedan s. 78). 

Förutom genom den excerpering som årligen utförs av ord- 
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bokens excerpister inflyter också nytt material genom samarbete 

med andra institutioner. Sålunda har ordboksredaktionen ett vär-

defullt samarbete med Institutet för svensk språkvård och med 

Tekniska nomenklaturcentralen. Enligt vissa överenskomna regler 

får ordboksredaktionen del av de belägg som dessa institutioner 
insamlar för sina ändamål. 

Ordbokens excerptmaterial, som förvaras i kapslar av papp, 

ligger ordnat i alfabetisk ordning efter de olika uppslagsorden. 

Excerptlappar, som avser samma uppslagsord, ordnas alltefter 

arbetets framskridande kronologiskt, så att det äldsta språkprovet 

kommer att ligga först och det yngsta sist. Innan ett ordparti 

överlämnas till en ordboksredaktör för redigering undergår ma-

terialet s. k. förberedning av ordboksassistenter. Detta arbetsmo-
ment innebär, att materialet kompletteras genom genomgång av 

motsvarande partier av äldre och yngre lexika och en mängd alfa-

betiskt uppställda eller med alfabetiskt register försedda hand-

böcker och uppslagsverk. Vidare görs en förteckning över de olika 
böjnings- och stavningsformer som ordet uppvisar i materialet, 

jämte data för de olika formerna. Detta förberedande arbete inne-

bär att en god del av arbetet med redovisning av former är undan-

gjort då redaktören får partiet till redigering. 

Ordboksredaktören har att vid redigering av en ordboksartikel 

bringa materialet i en ordnad, lexikografisk form och att förfätta 

all den text, som icke utgöres av exempel. Först i artikeln kom-

mer då det s. k. »huvudet» (se närmare kap. 2). Sedan kommer 

artikelns huvuddel, en redogörelse för ordets olika betydelser, upp-

ställd på vanligt lexikografiskt maner med betydelserna ordnade i 

numrerade moment, ofta med en rad undermoment representeran-
de olika speciella eller på skiftande sätt modifierade användningar. 

För varje moment eller undermoment anförs vidare det äldsta 

språkprov där ordet anträffats i ifrågavarande betydelse, jämte 

ett antal ytterligare exempel ur litteraturen. Av det för ordboks- 



redaktören föreliggande materialet beräknas ungefär 10 % komma 
med i den tryckta ordboken. 

All den text som inte utgöres av exempel skriver redaktören på 
gula lappar av samma format som de vita excerptlapparna. Alla 
exempel som inte skall tas med utmärker han med en klammer 
och placerar så materialet i den ordning som den färdiga ordboks-
artikeln skall ha; först kommer alltså de gula lappar som innehål- 
ler artikeins huvud och moment 1, sedan de exempel som skall 
tas med under moment 1, sedan exempel som hör till 1 men som 
skall förbigås, sedan gul lapp för moment 1 a jämte exempel för 
detta undermoment osv. 1 denna ordning placeras nu materialet 
tillbaka i kapslarna och överlämnas till maskinskrivning. 1 för-
bigående kan nämnas att materialet för olika ord givetvis är av 
mycket olika omfång. Ett ovanligt 1 500-talsord kan vara represen-
terat av ett par tre, någon gång en enda lapp, medan en preposi-
tion, t. ex. på eller till, kan representeras av flera tusen lappar. 

Det av redaktören i kapslar inlagda s. k. lappmanuskriptet skrivs 
ut på maskin i två exemplar. I)et första exemplaret, normalen, 
går till citatkontrollanterna, de ordboksassistenter som har till 
uppgift att kontrollera alla citat mot källorna. Ordboksredaktio-
nen har sina lokaler i Lunds universitetsbibliotek, och assistenterna 
har tillstånd att begagna bokmagasinen och uppsöker där de 
många källskrifter som inte ingår i ordboksredaktionens bibliotek 
och utmärker i manuskriptet den utförda citatkontrollen genom 
understrykning av årtalet med färgpenna. Härvid rättas natur-
ligtvis alla fel som kan ha begåtts av excerpisterna, vidare flyttas 
citat från sekundära källor till primära, så att man t. ex., om ett 
ord förekommer i referat av en viss tryckt skrift, går tillbaka till 
den refererade skriften och tar exemplet därifrån. 

Kopian av det maskinskrivna manuskriptet används för förfråg-
ningar till s. k. facksakkunniga. Till ordboksredaktionen är näm-
ligen knutna ett 50-tal fackmän som representerar olika områden, 
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dels olika vetenskaper, t. ex. zoologi, fysik, kemi, historia, national-

ekonomi, dels andra fackområden, t. ex. sjöväsen, militärväsen, 

gymnastik, bankväsen, urmakeri, biodling. Med dessa har träf-

fats avtal om att förfrågningar kan ske genom att avsnitt av det 

maskinskrivna manuskriptet skickas till dem med frågor i kanten, 

t. ex. rörande ordets bruklighet eller användningsområde, och de 

facksakkunniga noterar då sina svar invid frågorna och skickar 

tillbaka manuskripten. Redaktören har alltså att i manuskript-

kopian stryka för i ena marginalen de delar av manuskriptet som 

skall skickas till facksakkunniga, med uppgift om vilket fack det 

i varje särskilt fall gäller, och i den andra skriva sina frågor. En 

av ordboksassistenterna klipper därefter kopian och skickar de 

olika delarna till de olika facksakkunniga, och då svaren har in-

kommit gör redaktören de ändringar och förbättringar i normalen 

som kan föranledas av de inkomna uppgifterna. 

När detta är gjort och kälicitaten kontrollerats, går manuskrip-

tet till sättning. Innan partiet trycks, läses det dels av ordboks-

chefen, dels av någon medredaktör, och författaren har tillfälle 

att dra nytta av de påpekanden, som kan göras. 

Det ordförråd som behandlas i ordboken är det svenska littera-

turspråkets, skriftspråkcts, ordförråd från 1521 fram till våra dagar. 

Men inte heller detta ordförråd tas med utan inskränkning. Av 

sammansättningar upptas endast ett urval. Det finns många mera 

tillfälliga sammansättningar med en innebörd som är omedelbart 
förståclig utifrån sammansättningsledernas betydelse, och av så-

dana ord utesluts ett stort antal. Ord som hör till mycket exklu-

sivt fackspråk gallras också ganska strängt, särskilt sammansätt-

ningar men även enkla ord. Ord som hör 1900-talet till och som 

därför med större säkerhet kan bedömas till sin karaktär och bruk-

lighet kan i högre grad sållas än ord från äldre skeden. Från in-

formationssynpunkt är ju också de äldre orden oftare i behov av 

en förklaring än de nyare. 
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Ett särskilt problem är avgränsningen gentemot dialekterna. 

Ett ord som endast är känt från dialektordböcker eller dialektun-

dersökningar eller dylikt tas inte med. Men om en författare har 

tagit upp ordet och använder det i berättande framställning, blir 

det strax möjligt att ta med ordet. Oftast kommer ordet med, 

om det hos författaren i fråga har fått en form som låter inpassa 

sig i riksspråkligt uttal och riksspråklig höjning. Om det av för-

fattaren används endast i återgivning av starkt dialektfärgad dia-

log men inte i de berättande partierna av texten, är det ett skäl 

att överväga uteslutning av ordet. Gränserna blir här flytande. 

1 tveksamma fall kan också beläggställets karaktär spela en roll 

för beslutet om ett ord skall tas med eller inte. En sammansätt-

ning kan t. ex. tas med, fast den befinner sig i gränszonen till ord 

som utesluts, om ordet är anträffat hos vår vitterhets klassiker, 

men en annan likartad sammansättning kan uteslutas, om beläg-

get är hämtat ur en tidning eller en handskrift. 
Inte sällan händer det att i materialet påträffas exempel som 

av olika skäl måste bedömas som korrupta. Ibland kan den rätta 

läsningen säkras genom att originaiskriften rådfrågas och utgiv-

ningsfel rättas. Ibland finns ingen sådan originalskrift att tillgå, 
och emendationer måste göras på fri hand. Det är givet att sådana 

rättelser inte får ta för stor plats i ordboken. Om det är fråga om 

utgivningsfel, kan språkprovet anföras under det ord som står 

att läsa i originaiskriften, och man citerar då språkprovet i sin 

rätta lydelse med det korta påpekandet att texten i förhållande 

till utgåvan är rättad efter handskriften. 1 många fall medför 

undersökningens resultat bara, att det ifrågavarande språkprovet 

inte omnämnes i ordboken. Med den rätta läsningen innebär 

språkprovet ingen språklig märkvärdighet. 

Ett par exempel må klargöra hur sådana korrupta textställen 

kan te sig och hur man kan fastställa de rätta läsarterna genom 

rådfrågning av originalhandskrift eller genom cmendation på fri 



hand. 1 Vadstena stads äldsta tänkeböcker (utg. 1945-52), s. 122 
(under år 1587) läses: Om then segelduc/i vtgiordes hafuer han tagit för 
alnen 6 daler [?]. A'Ien the som iche r4ff hade, the inoste gfue honom flir 
huar alnen 1/2 mark. Passagen handlar om en orättrådig fogde, 
som står inför rätta och åtalas på inte mindre än 51 olika punkter. 

Oftast är det fråga om bedrägeri vid skatteuppbörden, varvid han 

hade stoppat pengar i egen ficka. Det är också ett sådant fall 

som avhandlas i våra rader. Utgivaren säger i sina ordförklaringar 
att ordet räf här betyder 'rev, garn för flskefångst'. Men det fram-

går omedelbart av sammanhanget att det inte kan vara sant. En 
kontroll visar också att det står wäf (inte r4ff) i handskriften. 

1 Svenska riksrådets protokoll för år 1636 (6): 181 (utg. 1891) 
läser man: Resolverades och att medh tollen aff råstekohli skall ingen 
.förandring göras för detta åhr. Här är råstekohll ett okänt ord. Det 
är också av utgivaren felläst för Råstocköhll (dvs, öl från Rostock), 
som det står i handskriften. 

Till slut kan anföras en passage ur Handlingar till konung Gustaf 
II Adolfs historia (tryckt 1784). På s. 80 läses där i en handling 
från år 1613 följande: Och sade widare Elfwer i Junarp, att hans 
fader hade sagt för honom, att thenn förste Präst, som han nimtes boo i 
Ödztårp, skall hafwa hetatt herr Erich. Utgivaren anger inte var 
originalhandlingen finns. Felet är ju också så genomskinligt att 
det utan vidare kan rättas. Ordet nimtes är tydligen felaktigt för 
mintes (dvs. mindes). Formen mjntes förekommer för övrigt i sam-
ma handling ett par sidor tidigare i utgåvan. 

De båda första här återgivna exemplen har inte föranlett nå-
gon särskild behandling av dessa textställen i SAOB; i och med 

att den rätta läsarten är funnen, kommer också de ifrågavarande 

exemplen att sakna större lcxikograflskt intresse. 1 det sist anförda 

fallet har SAOB emellertid behandlat språkprovet från 1613 i 
en anmärkning under nimma, där det anges, att nimtes torde vara 
felaktigt för mintes. Detta beror väsentligen på att exemplet har 
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uppförts och kommcnterats under nimma hos Dahlgren Glossarium 

öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket. 
Då Dahlgrcns Glossarium alltjämt är ett viktigt hjälpmedel vid 
studiet av äldre nysvenska, har det ansetts betydelsefullt att i 
SAOB till språkforskares båtnad meddela att någon svagt böjd form 

av verbet nimina inte är anträffad i svenskt litteraturspråk och att 
den hos Dahlgren anförda formen helt visst skall fattas på annat sätt. 

Misstag i tryckta artiklar i SAOB kan rättas i senare artiklar, 

om sådan möjlighet tekniskt står till buds. 1 artikeln hår, shst., 

finns t.ex. (mom. 1 c slutet, sp. H 1805) en oriktig uppgift om en 

bildlig användning av uttrycket resa hår, beroende på en felläsning 

av hår för här i ett exempel från 1683; exemplet är ånyo upptaget 

med riktig läsning och tolkning i artikeln resa, v.' (mom. 5 b, sp. 

R 1348). Det oriktigt uppfattade och förklarade ordet havreröte 

(sp. H 591) är ånyo behandlat i en artikel -röt (sp. R 4594), där 

felen korrigeras. 1 andra fall måste rättelserna anstå till ett fram-

tida supplement; att t. ex. ordet pajrong sannolikt betecknar ett 

sidentyg och inte har det ursprung som. med tvekan antagits i 
SAOB utan i stället utgår från familjenamnet Peyron (med syft-
ning på sidenvävaren B. Peijron, t 1766), kan sålunda svårligen 

meddelas förrän i ett supplement. 
Uppslagsorden (lemmata) är i SAOB i allmänhet normaliserade 

till sin form; ett ord som endast finns representerat i äldre svenska 
får sålunda såsom uppslagsord en ortografisk dräkt som passar in 

i det nutida rättstavningssystemet. Tyvärr genomfördes under åren 
närmast före 1920 i SAOB en stavning med & av åtskilliga ord som 

normalt stavas med e (t. ex. bärg, pänsel, rägn, värka), och denna 

stavning sätter sedan under lång tid sin prägel på uppslagsord 
och redaktionell text i ordboken. Man ansåg förmodligen att dessa 
ä-stavningar så småningom skulle komma att genomföras i sven- 
skan; numera ter sig en sådan tanke orealistisk, och från och med 
bokstaven S stavas ifrågavarande ord på normalt sätt i SAOB. 
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2 	Ordboksartikeins uppbyggnad 

Alla ordboksartiklar' i SAOB är uppbyggda efter ett gemensamt 

mönster, i vilket man kan urskilja två huvuddelar: 1. artikelns 
huvud, 2. betydelsebeskrivningen. 

Huvudet består av ett flertal olika delar, dels sådana som man 

återfinner i alla artiklar, dels sådana som alternativt kan saknas 

(och som sålunda beror av det i artikeln behandlade materialets 

natur). De viktigaste av dessa delar av huvudet skall behandlas 
här nedan. Exempel utgör artikeln råa, sbst.' (se reproduktion 
s. 16). 

Uttal 

Omedelbart efter själva uppslagsordet följer en uttalsuppgift, i 
vårt fall rå4n. Uttalsbeteckningarna är förklarade i SAOB, band 1, 
s. XXVIII (se reproduktion s. 12, 13). 

Ett par detaljer kan förtjäna att särskilt påpekas. Såsom fram-
går av noten under avdelningen »Vokaltecken», betecknas i ut-

talsuppgifterna det ljud som förekommer i andra stavelsen i så-
dana ord som offer, botten, möe1, med e, fastän det (ofta avsevärt) 
avviker från det ljud som förekommer i t. ex. se, sedd. 1 fråga om 
det korta betonade vokalljudet i sådana ord som sedd, hein, fem, 
nejd, hekto anges i SAOB en uttaisskillnad, som icke återfinnes i 
riksspråkligt uttal i stora delar av Svealand och Norrland men 

som upprätthålles på andra håll (särskilt i södra o. västra Sverige); 

Med ordboksarlikel avses i detta sammanhang en huvudartikel, dvs, en artikel 
med uppslagsord i stor rubrikstil, placerat i sin alfabetiska ordning (alltså icke 

sammansättningar och avledningar som står i ramsor efter en sådan huvud-
artikel). 



NNVIII  

Cn 

 
a: 

Om uttaisbeteckningen. 

Vokaltecken: 

som i al, mat (fr. pas, låche). 	 y som i yr, ylle. 
u » 	» alt, vass (it. fatto; t. ganz; fr. patte). 	å » 	» ås (t. so; fr. beau). 

ok, se, sedd ) (t. see; fr. dö, témoin). 	ä » » än (t. gäste; eng. men; Jr. bec, pöre). 
is, in (fr. vit, lire; it. vino). 	 i a » 	» järn, ärt (it. ferro). 

o 	oss, folk (t. stock). 	 ö 	rönn, böja (t. gespött; fr. soul). 
() 	» os, ost. 	 W » » öm, ört (fr. un, döfänte, om nasaloringeri 
u 	» ung. 	 1 	afräknas). 
ia » 	» ut, duell (fr. ilude, tuait). 	 » ösa, dö (fr. peu, creuse; t. schön). 

e f.r vanligen i obetonade slut- och mellanstafvelser ett (här ej med särskildt tecken utmärkt; 
öppnare ljud, närmande sig ä eller ö. 

Konsonanttecken: 

b som i bal, ribba (t. boet; fr. bas). mo som i ned, amma (t. mann; fr. mont1 . 

d 	. 	» dal, rädda 	) (t. redo; fr. don). » 	» nål, Anna 	) (t. not; fr. nom). 

j. 	- 	» 	fal, skaffa (t. fem; fr. fin). » ung, många (t. schwung; eng. song). 
» gul, nagga (fr. gamme; t. roggen). p » 	» pal, lappa. (t. platz; eng. puss). 

Im 	hat, aha (t. hut; eng. head). f i södra Sverige ss. tungrotsijud. 

j 	ja, vaja (t. jahr; eng. yawn). i det öfriga Sverige ss. tungspetsijud 
j» 	första ljudet i kif, tjog (närmande sig ch i s som i sal, gassa) (t. haus; fr. son). 

eng. chest, tch i t.ästchen). j. själ, useh, duscha (t. schön; fr. chaud). 

L' 	i kai, backa (t. bröcke; fr. comme). t tal, fatta 	) 	(t. mnatt; fr. ton). 
» lam, fa1la) (t. lamm; fr. long). 1 	v » 	val, Eva (t. wein; fr. vin; eng. vie). 

") Tungspets-r sammansmälter vanligen med ett 	följande 	d, 	1, mm, s eller t till det mot det 
senare ljudet svarande öfvertandljudet. 



hD 

r 

Siffror 
öfver raden utmärka A) nttalslngd för det vokal- eller konsonant.ljud, efter hvais tecken siffran 
står'"); B) graden af tryckstyrka, hvarmed stafvelsen utsäges, så att trycket blir starkare, ju 
högre siffran är. Med siffran menas sådant tryck, som förekommer p första stafvelsen i und-efl (bestämd form af and), med siffran sådant tryck, som brukas på första stafvelsen i andt-n (be-stämd form af ande), med I sådant tryck som på senare stafvelsen i ande-n, med ' sådant "bitryck", 
som vanligen höres på första och tredje stafvelserna uti universitet. Ännu svagame grad af tryck 
(s. k. "tonlöshet', saknad af tryck") angifves genom , livilken siffi.a dock utsättes endast uti 
acoentformlerna; i dessa, som användas, när fullständig uttalsbeteckning är obehöflig, motsvaras 
hvar och en af ordets stafvelser af en särskild siffra, t. ox. ande-n 22, universitet' ° ' ° . 

"') Längd, So,n betecknas af siffran I eller af siffran 2 (om tecknet - icke föregår), är föga 
märkbar, men kan dock iakttagas, i synnerhet när stafvelsen innehåller ytterligare ett eller flere 
ljud, med hvilka det såsom långt betecknade ljudet kan jämföras. 

Bindestreck 
af formen - brukas för att utmärka, att ordet skall uttalas såsom sammansatt, d. v. s. att ordets 
senare del (den, som står efter tecknet -) skall föregås af en helt kort paus (eller cesur) saint att 
do uti denna del utsatta siffiorna 2 

 och skola motsvaras af något större längd och något starkamn 
tryck, än eljest tillkommer dem; t. ex. an3-sat 2  (af (insötta), men an2sat' (af aasa). Däremot användes bindestreck af vanlig form (-) blott för alt samnmanbinda, utan bihetvdelse. 

Accentstreck, 
och (af hvilka ' motsvarar I och ' motsvarar 3), användas i den beteckning af uttalet, som inom 

parentes tiliägges vid vissa ord; denna beteckning citeras efter WESTES Svemisk-fi-anska ordbok (tryckt 17). Anmärkas bör, att WESTE alltid utsätter accenttecknet, efter den betonade stafvel-
sens vokal, utan afseende på om vokalen eller den följande konsonantun uppbär största längden. 



de båda första orden har uttaisbeteckningen sed4  resp. hem4, de 

tre sista fäin, näj1d, häk4tw. 1 vissa fall anges i sådana ordtyper ut- 

tal med både e och ä (se t. ex. redd, rem, rämna). Vidare får de 

supradentala ljuden i ord av typen bord, gärna i SAOB :s uttals-

beteckning inget särskilt tecken; uttalsuppgifterna b(04rd, jern0 

anger sålunda att dessa ord normalt av riksspråkstalande med 

tungspets-r uttalas med supradentalt d resp. n; se härom uppgift 

vid r och i not under avdelningen »Konsonanttecken». 
För åtskilliga ord anges flera (likställda eller bruklighetsgrade-

rade) uttal. Om äldre källor anger eller visar hän på ett uttal 

som icke är det enda av SAOB angivna, medtas dessa uppgifter 

i en parentes efter SAOB :s uttalsuppgift, t. ex. ROBUST robus4t 1. 

ro)-, ngn gg -bys4t (_by'sst Dalin, -u'st, äv. -y'sl Östergren). För 

obrukliga eller endast i Finland brukliga ord eller ordformer ges 

inget uttal. Dock ges för obrukliga ord uttalsuppgifter inom pa-
rentes ur äldre källor. Det kan här gälla uttalsuppgifter i äldre 

lexika och uppslagsböcker, t. ex. SALVAGARDE (salvaga'rde 

Weste; salvagdrde Dalin), där alltså uppgifterna är hämtade från 

Westes svensk-franska ordbok (1807) och från Dalins Ordbok 

öfver svenska språket (1 850-1 855). Vid sådana uttalsuppgifter ur 
äldre källor återges i allmänhet beteckningarna i den ifrågavarande 

källan utan förändringar, och man bör därför, om möjlighet till 

missförstånd kan föreligga, göra sig förtrogen med vederbörande 

källas beteckningssystem. 1 andra fall kan ordets förekomst i vers-
schema eller rimställning ge upplysningar om uttal i äldre tid; 

uppgifter av detta slag ges i uttaisparentes såväl i fråga om obruk-

liga ord som i fråga om obrukliga eller ovanliga uttal av ännu 

brukliga ord. Som exempel kan anföras sabbat med uttalsparente-

sen (sabbdt Schroderus Dict. 153 (c. 1635), sa'bbat 1. sabba't Weste, 

sabbatt 1. sabb Liii Dalin; i vers 	rimmande med natt Kolmodin 

Dufy. 317 (1734)) eller predikstol med uttalsparentesen (i vers 

Runius (SVS) 1: 188 (1707); predi'kstol Weste; prä'dickst6l Dalin). 
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1 sammansättnings- och avledningsramsor ges uttalet (där det 
över huvud meddelas) endast med siffror, betecknande tryck-

styrkan. (Se Om uttalsbeteckningen: Siffror). Huvudregeln fbr 

utsättande av uttalssiffror i sammansättningsramsor är att sådana 
siffror sätts ut för senare sammansättningsleder med (relativt) hu-

vudtryck på annan stavelse än den som har huvudtrycket i det 

enkla ord som motsvarar sammansättningsleden, t. ex. REM-
ÖVERFÖRING °°° (jfr ÖVERFÖRING med uttalet 300), 

men REM-FÖRBINDNING utan siffror (jfr FÖRBINDNING 
med uttalet 040).  För avledningsramsorna gäller att uttalssiffror 
(med vissa undantag) sätts ut, då huvudtrycket i avledningen 
faller på annan stavelse än i grundordet, t. ex. RÖKERI 104 (jfr 
RÖKA med uttalct 32) , men RÖKARE utan siffror. 

Ordklass, genus 

Efter uttalsuppgifterna följer i vårt fall beteckningen »sbst.2». 1 
allmänhet anges inte ordklassen subsiantiv i SAOB, utan denna ord-
klass karakteriseras av att genusuppgift ges. Beteckningen »sbst.» 

utsättes (utom i ett fåtal fall i vilka genus icke kan uppges) endast 

då ordboken innehåller flera substantiv med överensstämmande 
form. 1 vårt fall finns dels ett råa, sbst.' (med hänvisning till rå, 
sbst.4), dels ett efter råa, sbst.2, behandlat råa, sbst. 

Härefter följer genusuppgiften, i vårt fall n. (dvs. neutrum). 

För personord anges ofta m.//ig. (dvs. maskulinum, växlande med 

individens genus). Med individens genus avses att ordet kan an-

vändas om person av manligt eller kvinnligt kön och därvid får 

maskulint eller feminint genus alltefter syftningen. På ordet samo-
jed anges sålunda i bet. 1 m.//ig., i bet. 2 m.1.r., i bet. 3 r.l.m.l.f. 
Den första uppgiften vill säga att ordet använt om person (= bet. 
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RÅN iå 4n, sbst.2, n.; best. -et; pI. 	av. 
(numera företrRdesvis ss. senare led i asgr)RÅ 
rd, sbst.77  u.; best. -et, av. -t; pi. -n (Boepp€Rasbo 
osv.), äv. (numera bl. i södra Sv., yard.) 	(SCHRO. 
DERUS Comenius 408 (1639) osv.) 1. (mera tillf.) -r 
(CARLSSON GlestGdrd. 47 0943)); förr Rv. RÅD, shst.5, 

n. (rå (råå, rho) c. 1636 osv, råd 1638 (:Rädh-Järfl), 
—1746. rån 1755 (: tunuråns-jarn) 1765 (: RCtnjärs» 
1911 osv.) [kortform av gorån resp. gorå (se GORA)] 
ett slags jmförolsovis tunt, mönsterprossat., 
voffolliknando, ofta frasigt 0. sprött bakvörk 
(i aIim. av votoinjöl, socker, grtldo 1. mjölk, 
stundom iv.  .gg o. smör) graddat inol l:i n flata, 
l)t insidan iiiönstrado jö.rn (r1njrn), gorn); äv. 
om liknande bakvrk som franistjllos fahriks-
II1ss4"t, shrsk..ott slags tunna kx i aiIm. no(1 
fyllning). Rullat ran, iullriui. SrulooERUs flit't. 

157 (c. 1835). 1. et: Rå jarn till tiåcka Råhn. Bo. 
vpptt?asto 1709. Tunna Rån som bakas i aflånga 
Jarn. Til ett stop mjölk tages fem Agg, . . skirt 
smör, Socker, Muskott, Cardemummor, Anis. Oec. 
ln (1730). Sen bakade Kristin rån åt oss i en 
tång, som hon hÖll inne i elden. LINDGREN All-

Barn n (1943). - jfr RULL-, SOCKER-, TJOCK-. TUNN-
RÅN m. fl. samt KAHEL-, KAVLE-, KRUTII-RÅ. 

Ssgr: RÅN-BAGARE. SCHRODERU8 Dici. 54 

(c. 1635: Rååbakare). - -BAGERI. SD(A) 1918, nr 216, 
5. 12. - -BAGERSKA. Upsala(A) 1926, nr 288, 8. 14. - 
-FABRIK. BONDE Tro mi9 135(1936). - -JÄRN, redskap 
bestående av två medelst gängor förenade, flata, 
på insidan mönstrade järn mellan vilka rån 
gräddas; jfr goM-jårn. STIERNMAN Com. 2: 133 
(1836: Rådh-JErn). GET 1943, nr no, s. e. - -LAGG. 
jfr -jB. VarsftrtTell€axa 1: 257 (1912). - -PANNA. (t) 

-järn. BouppSth.m 1667, 5. 676 (: Rhopanna). - 
-STRUT. strut bestående av hoprullat rån (ofta 
fylld med vispgrådde o. sylt 1. glass o. d.). SAOL 
(1980). 

Ur SAOB R 3644-3645 
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1) i första hand brukas om man men även kan nyttjas om en kvinna 
(alltså: »hon är samojed»). Bet. 2 hos samojed avser ett slags hund. 
1 fråga om beteckningar för djur används genustypen m.l.r. eller 
f.I.r. alltefter ordets (äldre) grammatiska genus. Sakord med icke 
neutralt genus har genusuppgifterna i motsatt ordning, alltså 
r.l.m. eller r.l.f. eller r.l.m.l.f. osv. (Jfr att bet. 3 hos ordet sarnojed 
avser ett klädesplagg.) Om ett ord har både neutralt och icke 
neutralt genus, ges belägg inom parentes för dessa båda genus-
arter, t. ex. SAFT saf 4t, r.l.m.l.f. (Berchelt PestOrs. F 1 b (1589) 
osv.) ((t) n. HB 2: 293 (1596), Broocman Hush. 13: 72 (1739)). 
1 fallet saft är det neutrala genus numera obrukligt, betecknat (t) 
och därför är både första och sista belägg för genus neutrum an-
givet. Genus reale tas endast med, om det ifrågavarande ordet (eller 
- i fråga om numera obrukligt icke neutralt genus hos ett levan- 
de ord 	det obrukliga genus) är anträffat år 1700 eller senare. 
Vid sakord medtas - såsom framgått av det föregående - i all-
mänhet även maskulinum eller femininum som alternativt genus, 
fastän dessa genera hos de flesta riksspråkstalande i vår tid inte läng-
re är i gängse bruk. Om ett sakord (eller ett ord betecknande ett 
djur) skall anges som maskulinum eller som femininum (jämte 
reale) eller som bådadera, beror på uppgifter i det äldre materialet, 
på förhållanden i de dialekter och lokala varianter av riksspråk 
där sådana genera är levande och på etymologiska eller strukturella 
förhållanden. 

Böjning 

Efter genusuppgiften följer uppgift om böjning. 1 vårt exempel 
rdn, sbst.2, anges böjningen med orden »best. -et; pl. =». Inga 
belägg anges när konkurrerande böjningar saknas. Hur uppgif-
terna gestaltar sig, då flera böjningstyper föreligger, framgår av 
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RÅNA rå3na2, v.9  -ade, förr 8.v. -te, -t, -t 
(pr, md. sg. -sr SthmStadsord. 2: au (1714) osv. - 
ipf. -ade VERELIUS Gothr. 21 (1664) osv.; -te Cons-

AcAboP 7: ssi (1695). - sup. -at TEGNÉR (WB) 5: 23 
(1825) osv.; -t SUFinIH 2:142 (1804), NEHRMAN JurCr. 

378 (1758). - p. pf. -ad SvEDELIUS i 2SAH 41 245 

(1866) osv.; -t ScHMEDEMAN Just. 82 (1584), NEHE-

MAN JurCr. 380 (1756)); förr äv. RÄNA, v. -er, -te, 
-t, -t. vbalsbst. -ANDE; -ARE (se avledn.), -ERSKA 

(se avledn.). (ran- 1631-1635. ren- c. 1550 (: re-

naren)-1570 (: rente, ijf.). rån- (-åå-) 1804 osv. 
rån- (-At-) 1552-1714) [avledn. av RÅN, sbst.3; 
dels (i formen räna) tidig avledn. av d. o., motsv. 

fsv. räna samt fd. o. 8.. d. rzne, rcsncs, lior. dial. 
rena, isi. rcna; jfr äv. (ht. Urahanen; dels (i formen 
rtns, motsv. fsv. rana samt fd. fans, rone, dan. o. 

nor. fans) ombildning av rtna i anslutning till 
RÅN, sbst.3j begå 1. föröva rån; i sht förr äv. all. 
männare: röva 1. (öppet) stjäla o. d.; äv. oeg. 1. 
bildi. RUDEEcK Ml. 1: 780 (1679). Dä ntgon or-
dentligen gjorde . . ett yrke af att råna till lands 
eller sjöss, det var röfveri. NoRDSTRÖM Sarnh. 2: 

325 (1840). - särsk. tr. a) med obj. betecknande 
person 1. lokal o. d. från vilken ngt stjäles 1. bort• 
rövas: begå rån mot (ngn) 1. (med våld 1. hot 
om våld) plundra (lokal a. d.); äv. i uttr. rdna 
nqn 1. nyt pd (förr äv. frdn) ngt. (Han) bettale 
inedh kropp, effter hann icke hafwr Råndt Bönn-
derne allenne, vthann H. F. N:de ifr& siin Rttte 
tilbörlige Skatt och skuldh. SUtinlil 2: 142 (1604). 

Ur SAOB R 3647 
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den omedelbart efter uppslagsordets huvudform rån i vårt huvud 
behandlade sidoformen rå. Här heter det (rad 3 i artikeln): best. 
-et, äv. -1; pi. -n (BoupptRasbo osv.), äv. (numera bl. i södra Sv., 
yard.) = (Schroderus Comenius 408 (1639) osv.) 1. (mera tilif.) 
-r (Carlsson GlestGård. 47 (1943)). Som bekant är ju pI. på -n 

av neutrer på vokal språkhistoriskt sekundär, och det tidigastc 
belägget på denna pluraltyp i SAOB:s material är hämtat ur en 
bouppteckning från Rasbo socken i Uppland från 1709. (1 en kort 
artikel brukar SAOB ge de källställen, som sedan återkommer som 
exempel i artikelns betydelsedel, i mycket sammanträngd form, 
ett slags hänvisning till det strax efter meddelade exemplet.) 1 
bouppteckningen heter det 1. st: Rå järn till tiåcka Råhn, där sam-

mansättningen Rå järn visar att singularformen av det plurala 
Råhn bör vara rå. Den äldre pluraltypen av neutrer på vokal, pi. 
= sg., används fortfarande i lokalt riksspråk i södra Sverige, vil-
ket sålunda anges för denna böjningstyp. Äldsta belägget för höj-
ningen är så gott som jämngammalt med ordets första uppträ-
dande i SAOB:s material, det är hämtat från upplänningen 
Ericus Schroderus (1639). Till slut har en pluralform på -r angivits 
såsom »mera tillf.» med belägg hämtat från en roman tryckt 1943. 

1 fråga om verb anges på motsvarande sätt förekomsten av böj-
ning efter olika konjugationer. Såsom exempel kan nämnas råna, 

v.3  (se reproduktion s. 18), där det står »-ade, förr äv. -te, -1, t». 
Uppgiften innebär att verbet numera böjs efter första konjugatio-
nen, men att en äldre böjning efter andra konjugationen är an-
träffad i imperfekt, supinum och perfekt particip. Omedelbart 
efter själva denna uppgift följer en parentes med belägg för de 
olika böjningsformerna, varvid för former efter första konjugatio-
nen endast det äldsta belägget ges, följt av 'osv.', medan för for-
mer efter andra kohjugationen äldsta och yngsta belägg anförs. 
För imperfekt rånte är sålunda endast ett belägg anträffat, Cons-
AcAboP 7: 581 (1695). 1 fråga om starka verb kan dessa uppgif- 

19 



ter ibland bli ganska omfattande (se t. ex. få, gå). - På verb 
uppförs också i huvudet verbalsubstantiv. På råna, v.3  upptas så-
lunda -ande (som icke får någon ytterligare behandling i SAOB), 
vidare -are o. -ers/ca (för vilka hänvisning ges till avledningarna, 
där dessa nomina agentis är behandlade). Om ett verbalsubstan-
tiv är föråldrat eller eljest mera kraftigt inskränkt till sin bruklig-
het, ges förutom bruklighetsuppgiften äldsta och yngsta belägg, 
se t. ex. röja, v.3  med uppgifterna »vbalsbst. -ande, -else (, LReg. 
111 (1618; i bet. 1), Lind (1749; i bet. 1)), -ning (se d. o.); -are, 
-ers/ca, se avledn.; jfr röje (se avledn.).» 

Sidoformer, formparentes 

Sedan huvuduppslagsformen behandlats, upptas i huvudet even- 
tuella sidoformer. 1 vårt exempel rån, 	2 är två sådana sido- 
former anförda, nämligen dels rå, dels råd. Sidoformen rå har 
bruklighetsuppgiften »numera företrädesvis ss. senare led i ssgr» 
och är såsom levande försedd med uttalsuppgift rå4  samt beteck-
ningen »sbst.'» (innebärande att på alfabetisk plats i SAOB sex 
andra substantiv rå är behandlade eller omnämnda) jämte genus-
och böjningsuppgifter (till de senare har kommentar givits strax 
ovan). Sidoformen råd är med orden »förr äv.» angiven såsom 
numera obruklig. Att böjningsformer saknas för denna sidoform 
betyder att sådana inte är anträffade i materialet. För föråldrade 
ord eller ordformer ges endast sådana böjningsuppgifter som kan 
beläggas. 

Härefter följer nu i vår artikel en parentes (kallad formparentes), 
som återfinnes i de flesta huvudartiklar som omfattar äldre ma-
terial. Den ger en kronologisk översikt över sådana växlande for-
mer av ordet som inte är att hänföra till böjningsformer (eller - 
fastän böjningsformer - tjänar att belysa ordets lexikaliska upp- 
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slagsformer). Hit hör alltså också ortografiska växelformer'. Här-
vid tillämpas (med vissa undantag) den huvudprincipen att skriv- 
former som utan tvivel haft samma uttal uppförs tillsammans. Vi 
finner sålunda i vår formparentes rå (råå, rho) sammanförda till 
en enhet, daterad c. 1635 osv., vilket innebär att formen rå ännu 
är levande (därför »osv.») samt att den (eller någon av dess orto-
grafiska växelformer) är tidigast belagd c. 1635. Man kan obser-
vera, att årtalet c. 1635 är det äldsta i formparentesen, och alltså 
representerar det äldsta belägget över huvud på vårt ord. Detta 
belägg måste enligt SAOB :s regler även tas med i betydelsedelén, 
och det kan alltså återfinnas där; det är tydligen Schroderus Dict. 
157 (c. 1635). Formen råd är daterad 1638-1746. 1 belägget 
1638 står ordet såsom första sammansättningsled i ordet Rådh-
Järn, och belägget återfinnes lätt i sammansättningsramsan (Stiern-
man Com. 2: 133). Formen rån slutligen avser i formparentesen 
endast singularformen rån (för pluralformen rån till sg. rå har ju 
redogjorts tidigare i huvudet, se ovan s. 19), och den dateras »1755 
(: tunnråns-järn), 1765 (: Rånjärn), 1911 osv.» Detta innebär 
att singularformen rån utanför sammansättningar tidigast är an-
träffad 1911 men att formen rån tidigare är anträffad i samman- 
sättningar, där det är naturligt att se en singularform. 	1 fråga 
om verb förekommer oftast även en formparentes utöver den - 
ofta omfattande - böjningsparentes som givits tidigare i huvudet. 
På råna, v.', dateras sålunda i formparentesen formerna ran-, ren-, 
rån- (råån-) och rån- (rään-) var och en för sig. 

På sammansättningar i ramsa behandlar formparentesen i regel 
de olika kompositionstyper som ordet i fråga visar, däremot inte 
olika stamformer av förleden, vilka ju - som ovan framgått - 
behandlas i huvudartikeins formparentes. Om man ser på de i 
SAOB upptagna sammansättningarna till salva, sbst.' (se repro- 

'Vissa vanliga ortografiska växelformer upptas dock i allmänhet inte i form- 
parentesen, t. ex. dh 	d,f - fe. 
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Ss gr: A: sv-ANslKTE°. (jfr t. satbengesichrj 
med, ansikte med glänsande, oljigt utseende hos 
huden, karakteristiskt för en art av paralysi (Par-
kinsons sjukdom) o. vissa former av inhemsk 
sömnsjuka (0. uppfattat ss. beroende på rubbning 
i det vegetativa nervsystemet). WERNSTEDT (1935). 
- -ARTAD, p. adj. (salv. 1883 osv. salva- 1911) som har 
en salvas konsistens; saivliknande; jfr .11k. Saiv-
artad massa, konsistens. HAMMARSTEN FysloiK 55 
(1883). - -ASK, jfr -käri. GRANLUND TnIkJrI 151 (1940). 
- -BANDAGE. med. = -förband. NYSTRÖM Kir. 1: 200 
(1926). - -BAS, r. (i fackspr.) grundmassa 1. huvud-
beståndsdel i salva 1. salvor; jfr -fett, -grundlag, 
-grundmassa. GENTZ VaniLäkem. 84 (1984). - 4K11ÅND' 

AHLEEP.G FarmT 193 (1899). - -FÖRBAND. (ialv. 1907 osv. 

salve- 1909) med. förband vilket bestrukits med en 
(antiseptisk) salva på den sida som skall vändas 
inåt, mot den förbundna kroppsdelen. SVENSON Sin- 

nessf. 71 (1907). - -GRUNDLAG 02, Sv. 	n. (salve- 1911 

—1932) [jfr t. salbengrundlage) ( i fackspr.) saivbas. 
2NF 15: 406 (1911). - -GRUNDMAA°. (i fackspr.) 

kommer vinklar. AHLBERG FarmT 204 (1899). - -LIK, adj. 
(isiv. 1890 osv. salva- 1890. salve- 1861-1916) jfr -artad. 

77ekn. 1861, 2: 258 (om ämne). - -LIKNANDE, p. adj. 

B (numera bl. tilif.): SALvA-ARTAD, se A. - 
-30A, se C. - -KRUKA, 4,IK, se A. 

C (numera mindre br.): SALVE-BDSKA, se A. 

- -1088A. 	1640-1662. salve- 1699-1846) [jfr t. 
salbenbuchse] (t) dosa 1. burk använd till förvaring 
av välluktande salva 1. smörjelse. (Sv.) saiwabyssa, 
(las'.) Narthesium. Line. (1640). BÄCKSTRÖM Folkb. 1: 210 

(5846). - -DOSA. -FLASKA, -FORM, -FÖRBAND, -GRUND-

LAG, se A. - -KONST. (t) om konsten att tillverka 
salvor. W0LUMHAUs md. (1662). - -KRAMARE, -KRA-
MSKA, -KARL, -LUC, se A. 

D (numera bl. arkaiserande, nästan bl. i bibeln 
o. därav påverkat spr.): SALVO-BARE, -EU-
SKA, -KOKARE, -KRUKA, se A. 

Ur SAOB S 405-407 

22 



duktion s. 22), finner man där A: saiv-, B: saba-, C: sabve- och D: 
sabvo-, På A ges ingen bruklighetsuppgift, och alltså är denna 
sammansättningstyp fullt bruklig. På B heter det »numera bl. 
tillf.», på C »numera mindre hr.» och på D »numera bl. arkaise-
rande, nästan bl. i bibeln o. därav påverkat spr.». Typerna B 
o. D innehåller enbart hänvisningar till A (i ett fall på B en hän-
visning till C, i fråga om salva-bössa). På C träffas också huvud-
sakligen hänvisningar till A, men två ord är behandlade under C, 
nämligen salve-bössa och salve-konst. De är båda försedda med be-
teckningen (fl, dvs, angivna såsom föråldrade. Av denna anord-
ning framgår, att sammansättningar behandlas under den typ 
som för ifrågavarande sammansättning är den i nutiden normala. 
Men för sammansatta ord med växlande kompositionstyp ges i 
en formparcntes belägg för de olika typernas förekomst (se t. ex. 
saiv-lik). Även om de enda i materialet belagda formerna enbart 
tillhör en mindre bruklig sammansättningstyp men ordet icke har 
kraftigare bruklighetsinskränkning, uppförs ordet under den i nu-
tiden brukligaste kompositionstypen (se t. ex. salv-grundlag, där i 
materialet händelsevis endast tYpen sabre- är företrädd). Är där-
emot sammansättningen i sig själv föråldrad, uppförs den icke 
under en kompositionstyp som icke är belagd i materialet (se 
salve-bössa, sabve-konst). 

Etymologi 

Efter formparentesen kommer etymologien. 1 vårt fall är den kort, 
då det här rör sig om en enbart svensk bildning från relativt sen 
tid. Den lyder [kortform av gorån resp. gorå (se gorå)]. Med detta 
etymologiska betraktelsesätt är gorå inte en sammansättning av 
god och vårt ord rån resp. rå eller råd utan - såsom står angivet på 
artikeln gorå i SAOB - av god och det ord råd som föreligger i ut- 
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trycket ha god råd, dvs, råd, sbst.3  (se bet. 7 a a på detta ord). Till 

vårt ord rån är däremot t. ex. rullrån en sammansättning. 1 denna 

artikel rån, sbst.2, behandlas i huvudet i princip även hithörande 

sammansättningar, t. ex. tunnrånsjärn i formparentesen (se ovan s. 

21), men följaktligen icke ordet gorån eller gorå. Formerna av detta 
ord är också behandlade i artikeln gorå i SAOB. 1 förbigående kan 
här påpekas, att växlingen mellan uppslagsorden gorå, äv. gorån, 

och rån, äv. rå, i de båda artiklarna i SAOB beror på en föränd-
ring av uppfattningen om ordens brukligaste riksspråksform. 1 
Svenska akademiens ordlista (SAOL) 1923 hette det gorå 1. gorån 

och rå 1. rån men i SAOL (1950) gorån 1. gorå resp. rån, sällan rå. 

Här bör skjutas in några ord om principerna för de i SAOB 
givna etymologiska upplysningarna. 1 fråga om ett inhemskt ord 
som står såsom huvudartikel i ordboken ges till att börja med all-
tid dess fsv. motsvarighet, om ordet är belagt före 1521. Därefter 
meddelas i vissa fall former för ordet i svenska dialekter. Här är 
huvudprincipen den att framför allt sådana dialektformer omtalas 
som överensstämmer med eller tjänar att belysa former som före-
kommer i artikeins formparentes. Sålunda ges i regel inte sådana 
dialektformer som inte alls avspeglar sig i det i artikeln behand-
lade materialet. Vidare ges i allmänhet ingen lokalisering för dia-
lektformerna. Det har visat sig att en lokaluppgift av typen »Häls.» 
kan missförstås (och har missförståtts), så att man menat att SAOB :s 
uppgift skulle betyda att dialektformen i fråga endast förekommer 
i Hälsingland. Därefter följer så ordets motsvarigheter i de nordiska 
språken, så motsvarigheterna i de övriga (eller några av de övriga) 
germanska språken, så till sist motsvarigheter eller släktingar i ett 
eller flera andra indoeuropeiska språk. Dessa väljs ofta så att man 
får med ett ord (t. ex. ett latinskt eller grekiskt ord) som lånevägen 
eller såsom lärd bildning kommit in i vårt språk, så att man kan 
hänvisa till detta. Etymologierna görs korta, och endast ett snävt 
urval av släktingar tas med; de närmaste släktingarna redovisas 
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långt fullständigare än de avlägsnare. Det är eftersträvansvärt att 
alla ord som omtalas i etymologien är konfronterade med primär-
ordböcker eller andra primära källor (och inte bara upptagna ur 
etymologisk litteratur). SAOB ger i allmänhet inga urgermanska 
eller urindoeuropeiska konstruerade former; av den sakförstån-
dige kan dessa former ändå utan svårighet konstrueras. 

1 fråga om avledningar som utgör särskilda artiklar användes 
ofta i SAOB ett förkortat uttryckssätt som kan exemplifieras med 
etymologien för ordet MURA, v. Efter uppgift om fsv., d., fvn. 
och mlt. motsvarigheter till sv. MURA följer orden "avledn. av 
MUR" (där MUR är satt med liten rubrikstil). Detta uttryck 
kan inte tas till intäkt för att vårt ord är en inhemsk avledning; 
med denna metod söker SAOB undvika en ofta platskrävande 
och föga givande diskussion rörande frågan om ordet är såsom 
helhet inlånat eller om det är bildat i svenskan efter kända ana-
logimönster eller bådadera. Oftast innebär emellertid en formule-
ring av detta slag, att ordet åtminstone delvis kan vara en inhemsk 
avledning. 

1 fråga om lånordens etymologi följs inte ett så utförligt schema 
som i fråga om arvorden. Gamla lånord (t. ex. från mlt.) får en 
utförligare etymologisk behandling än nyare. För nyare lånord 
från lat, eller romanska språk ges i allmänhet inga motsvarigheter 
från de övriga nordiska språken, ofta ges däremot tyska och 
engelska motsvarigheter. Meningen är att ordet sannolikt har in-
kommit i svenskan via något av dessa språk, medan det däremot 
inte finns någon anledning att tro att det ifrågavarande ordet in-
kommit till oss över danskan eller norskan. För fackord och veten-
skapliga konstord är det ibland möjligt att direkt uppge av vem 
och när ordet tidigast använts (se t. ex. salpa). 

Det hittills sagda gäller huvudartiklar. 1 sammansättningar i 
ramsa blir etymologierna kortare. Där över huvud någon etymo-
logisk upplysning ges är det här oftast fråga om översättningslån, 
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och det eller dc ord som sannolikt har spelat en roll för den svenska 

sammansättningen anges i allmänhet bara helt kort efter "jfr" 

(se t. ex. riks-advokat, riks-duma, egressions_1iie). Ibland kan en sam-

mansättning i olika betydelser utgöra översättningslån från olika 

språk (se t. ex. regressions-lag). 

Ordboksartikeins övriga delar 

Efter etymologien kommer artikelns betydelsebeskrivning med till-

hörande exempel. Den består i vårt fall (rån, sbst.) av ett enda 

(därför onurnrerat) moment med tre utförda exempel (1709, 1730, 

1946) och en hänvisning, tillika äldsta belägg (c. 1635). Efter det 

enda momentet står till slut hänvisningar till sammansättningar 

som innehåller vårt ord i andra leden, alltså rullrån, sockerrån m. fl. 

(jfr ovan s. 23 f.). 
Därefter följer en sammansättrmingsramsa som bryter den alfa-

betiska följden och till vars ord inga hänvisningar finns på alfa-
betisk plats i SAOB. På många brukliga sammansättningar i 

ramsa ges i SAOB av utrymmesskäl endast äldsta belägg i form 

av en hänvisning till källställe. 
Något utförligare behandlas de i ramsa upptagna avledningarna 

både i fråga om etymologi och exemplifikation. 1 vissa fall är grän-

sen mellan sammansättningar och avledningar flytande; i SAOB 

uppförs t. ex. orden på -mässig bland sammansättningar men orden 

på -aktig (numera) bland avledningar. Sammansättningar eller 

avledningar med rikare betydelseflora behandlas ofta i form av 

huvudartiklar, varvid hänvisning görs från vederbörande ramsa. 

Under verb förekommer ytterligare en avdelning jämställd med 

sammansättningar och avledningar, nämligen »särskilda förbin-

delser». På verbet rinna är i denna avdelning medtagna rinna av, 

rinna bort, rinna efter, rinna fram, rinna i m. fl., alltså förbindelse av 
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verb och partikel, där partikeln i normala fall har huvudtrycket. 
Dessa »särskilda förbindelser» utgör i många fall varianter (med 
mindre högtidlig stilvalör) till sammansättningar av-rinna, bort-
rinna osv., och en viss omständlighet i behandlingen av dessa varian-
ter blir följden av det system som en gång har valts för SAOB. 
För att hindra avsnitten »särskilda förbindelser» att bli för plats-
krävande har nyligen en begränsning gjorts av det antal partiklar 
som tas upp här; vissa förbindelser (t. ex. med hein eller i väg), 
som tidigare (åtminstone ibland) togs med på dessa särskilda av-
delningar, får nu utan speciellt omnämnande stå exemplifierade 
på verbets huvudartikel bland andra till resp. betydelsemoment 
hörande språkprov. 

Bruklighetsuppgifter 

1 större artiklar blir det givetvis betydelsebeskrivningen som tar 
huvudparten av utrymmet i anspråk. För varje särskilt moment 
ges en bruklighetsuppgift, om inte den ifrågavarande betydelsen 
är fullt bruklig i det allmänna språket, då ingen särskild bruklig-
hetsuppgift anges. För varje moment eller undermoment anförs 
vidare det äldsta språkprov, där ordet anträffats i ifrågavarande 
betydelse, jämte ett antal ytterligare exempel ur litteraturen. Vissa 
typer av bruklighetsinskränkningar för momenten medför fordran 
att även anföra yngsta belägg. De vanligaste av dessa bruklighets-
inskränkningar är: 

() = föråldrat, numera obrukligt 
(numera knappast br.) företrädesvis använd för att beteckna 
att ordet numera endast lever ett skenliv i lexikon o. d. 
(numera föga br.) 
(numera mindre br.) 
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Vid bruklighetsinskränkningar av typen »numera bl. tillf.» eller 
»numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat» fordras däremot inte 
yngsta belägg. Vad som gäller beträffande anförande av yngsta 
belägg i betydelsemomenten gäller i princip också de delar av hu-
vudet där för olika genus eller sidoformer o. d. motsvarande bruk-

lighetsinskränkningar är angivna. 
Bruklighetsbeteckningar som anger tillhörighet till fackspråk (så-

väl den allmänna »i fackspr.» som de speciellare zool., bot., kem. 

osv.) innebär ju endast en inskränkning i användningssfären och 
har inte avseende på diakroniska förhållanden; att ange yngsta 
belägg vore ju här meningslöst. Detsamma gäller i huvudsak bruk-
lighetsbeteckningen »förr» eller »om ä. förh.». Innebörden av 

dessa 	i regel liktydiga 	beteckningar är att ordet brukas om 
något som inte förekommer i nutiden eller som hör kulturhistorien 
till (i nutiden endast träffas som museiföremål e. d.); se t. ex. 
sabel-bajonett, sabel-ess, sagatin. 1 detta fall kan ordet fortfarande an-
vändas, då man skildrar äldre förhållanden, och något sista be-
lägg krävs inte. Närsläktad med denna bruklighetsbeteckning är 
typen »numera bl. i skildring av ä. förh.», vars innebörd klart 
framgår av själva formuleringen. 1 detta fall behöver det som i 
betydelsebeskrivningen anges som ordets betydelse inte höra kul-
turhistorien till; det ifrågavarande ordet brukas dock inte i fråga 
om nutida förhållanden. Exempel: sa1u-byggeri med angiven be-
tydelse 'bryggeri för bryggning till försäljning'; sådana bryggerier 
finns ju i nutiden, men de kallas inte nu sa1ubryggerier; däremot 
kan ordet fortfarande användas vid skildring av äldre förhållan-
den, och något sista belägg krävs inte. 

SAOB har i fråga om bruklighetsupplysningar gått längre än 
de flesta andra jämförliga historiska ordböcker. Man skulle kunna 
ut&rycka saken så, att området för ord, former och ordbetydelser, 
som räknas som fullt brukliga och vanliga i det allmänna språket, 
tas snävare i SAOB än i t. ex. Grimms Deutsches Wörterbuch 
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eller New English Dictionary. Så detaljerade som bruklighetsupp-
gifterna ofta är, kan de utan tvivel göras till föremål för diskus-

sion, vilket också är en vanlig erfarenhet inom ordboksredaktionen. 

Men som de står att läsa i de olika artiklarna är de dock ett ut-

tryck för en bedömning inom en arbetskår som ägnat dessa frågor 

ett omfattande intresse. De ger åtminstone en upplysning om bruk-

lighet och stilkaraktär såsom de uppfattas eller uppfattats av ord-
boksredaktören och hans kolleger. 

Då det gäller konkreta språkriktighetsfrågor som hör till lexiko-

grafiens område i vidsträckt bemärkelse (alltså med inbegrepp 

av fraseologi bunden till de lexikografiska enheterna, orden), spelar 
frågan om bruklighet en betydande roll, särskilt om brukligheten 

såsom fallet är i SAOB - i första hand tar sikte på förhållan-
dena i skrivet riksspråk (med lokala varianter). 

En uppgift att en viss form eller betydelse är »föga bruklig» 

kan i SAOB ha den speciella betydelsen att ifrågavarande form 

eller betydelse inte gärna förekommer i vårdat eller mönstergillt 

språk (men inte sällan höres i tal eller träffas i skoluppsatser). 1 

vissa fall har uttalandena i SAOB en mera klart värderande karak-

tär. Såsom exempel kan från formernas område anföras följande 
anmärkning i artikeln ordförande: »I mindre vårdat spr. förekom-
mer stundom (den gm inflytande från neutrala vbalsbst. på -ande 
o. från pl. best. ordförandena bildade) pluralformen ordfiiranden, t. ex. 
SD(A) 1916, nr 141, s. 4, GbgP 1948, nr 320, s. 2.» Pluralformen 
oldboysar anges i anmärkning i artikeln oldboy såsom slangspr., med 
belägg från Idrottsbladet 1924, nr 47, s. 2. På fraseologiens om-
råde möter liknande uttalanden. Så anges 1900 under verbet an-
vända (mom. 3 d) för förbindelsen använda sig av (ngt 1. ngn) bruk-
lighetsuppgiften »i mindre vårdad framställning, ny anv.» med 

exempel från 1891, 1896 och 1897. På liknande sätt anges under 
osparad 1. ospard (mom. 3, 3 a, b) för användningen av ordet i så-
dana fraser som icke hava 1. lämna ngn möda ospard bruklighetsupp- 
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giften »i mindre övertänkt spr.» med exempel omfattande tiden 
1558-1945 och med upplysning om att motsvarande användning 

anträffas även i fornsvenskan. 
1 varje tidsskede bryter sig uppfattningarna om vad som från 

språkriktighetens eller språkvårdens synpunkt bör vara tillåtligt 
eller ej. Det som är eller uppfattas som nytt blir i första hand 
diskuterat. Det är alldeles i sin ordning att det sociala kommunika-
tionssystem som språket utgör inte lämnas att förändras och om-
skapas genom tillfälligheternas spel eller genom tanklöst uppre-
pande av vad som höres eller läses, oavsett om det nyskapade kan 
betraktas som lämpligt eller ej. En genomtänkt och välorganiserad 
språkvårdande verksamhet har i våra dagar sannolikt större möj-

ligheter att ge resultat än tidigare. 
För bedömningen från språkvårdande synpunkt av en språklig 

nyskapelse på formens eller betydelsens område är det av vikt 
att bilda sig en uppfattning om det befintliga språksystemet i de 
delar dit nyskapelsen närmast hör. Sluter den sig naturligt till en 
form- eller betydelsekategori som är väl etablerad i språket, har 
den ett helt annat fog för sig än om den kommer att stå som ett 
särfall med få eller inga sidostycken. En fullständig beskrivning 
av ett språks formella och semantiska struktur i ett visst skede är 
ännu inte realiserad inom språkvetenskapen, och möjligheten att 
lösa en sådan uppgift ter sig för närvarande såsom avlägsen. Ett 
betydande material är dock sammanbragt i de historiska ord- 
böckerna, för svenskans vidkommande i de utkomna delarna av 
SAOB. Genom exemplifikation och bruklighetsuppgif'ter lämnas 
här värdefulla bidrag även till kännedomen om vad som vid ett 
givet tillfälle (dvs, vid tryckningen av det ifrågavarande häftet 
eller arket) anses eller ansetts riktigt eller användbart eller mindre 
eller alls icke acceptabelt. Betraktad från denna synpunkt kan 
SAOB ses som ett fortlöpande väsentligt bidrag i språkvårdsde-
hatten. Från en annan sida sett är de faktiska upplysningarna om 
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olika ords former, betydelser och fraseologi i äldre och nyare tid 
viktiga grundvalar för all språkvårdsdebatt; utan säker kännedom 
om hur orden används och använts, blir diskussionen om lämp-
ligt och olämpligt löslig och famlande. 

Betydelsebeskrivning 

Betydelseanalysen (som utförligare behandlas i nästföljande ka-
pitel) åsyftar ju i en enspråkig ordbok att den eller de betydelser 
som ett ord har skall anges genom en kortare eller längre beskriv-
ning av betydelseinnehållet på det moderna språket, i vårt fall på 
modern svenska. Betydelsebeskrivningen innefattar enligt det sys-
tem som används i SAOB (liksom i de flesta andra historiska ord-
böcker) att olika semantiska enheter (»betydelser») framställs i 
sidoställda eller varandra underordnade moment. Vad som ur-
skiljes såsom en semantisk enhet utgörande ett moment är mera 
en praktisk än en teoretisk angelägenhet. 

Själva sammanförandet av olika exempel på ordets användning 
under en beskrivning utgör en abstraktionsprocess, och frågan i hur 
hög grad man skall genomföra denna abstraktionsprocess sam-
manhänger direkt med det praktiska problemet om ordbokens 
omfång. Med ett rikligt material till förfogande kan betydelsebe-
skrivningen i en artikel utan svårighet uppspjälkas i ett mycket 
stort antal mindre, semantiska enheter, var och en med sina exem-
pel. Det är självklart att man genom att ta samman närsläktade 
enheter till en gemensam beskrivning kan komprimera en sådan 
artikel mer eller mindre starkt. Den för varje ord lämpliga medel-
vägen mellan utförlighet och koncentration kan icke upplinjeras 
efter en given mall, men materialets omfång skall för varje ord-
parti stå i ett visst förhållande till manuskriptets omfång. Mycket 
frappant framträder betydelsebeskrivningens tänjharhet i fråga om 
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undermoment till ett övermoment. Bortsett från vissa specialfall 
kan här undermomenten i princip anses ingå i den allmänna be-

tydelsebeskrivningen i övermomentet och vad som urskiljes såsom 

specialfall värda särskilt omnämnande och exemplifiering i under-

moment blir en ren omdömesfråga. 
Själva arbetsmetoden att beskriva betydelserna hos ord i ett 

äldre skede av språket med hjälp av det moderna språket innebär 

ju ofta att det moderna språkets semantiska system läggs som ett 
nät över ett äldre semantiskt system, varvid maskorna i det mo-

derna systemet projicieras på det äldre. Med den fordran på upp-

gifter om modern bruklighet för olika betydelser och betydelse-

nyanser, som upprätthålls i SAOB och som får anses innebära ett 

stort informationstillskott för läsaren, blir detta tillvägagångssätt 

mer eller mindre nödvändigt. Det är dock att observera att äldre 

betydelsefält utan oöverkomliga svårigheter kan avgransas och 

klargöras genom att betydelseframställningen inte i första hand 

arbetar med synonymer utan med beskrivningar bestående av 
större syntaktiska enheter. På beskrivningens väg kan ju i allmän-

het vilket som helst begrepp som saknar eget ord i det moderna 

språket klargöras och avgränsas. 
Beträffande avgränsningen av det betydelsefält som anges som 

en semantisk enhet gäller ofta att det är förhållandevis lätt att för 

föreställningen klargöra och beskriva fältets centrala del medan 

fältets utkanter blir diffusa. Om man skall beskriva betydelsen 

hos ordet stol i betydelsen 'viss möbel', kan man sålunda utan större 

svårighet ange goda sammanfattande karakteristika för olika 

typer av vanliga stolar, men kommer man till ovanligare typer av 

sittmöbler kan man vara oviss om en viss typ kan betecknas med 

ordet stol i modern svenska eller om snarare ordet pall eller ordet 

soa eller ytterligare andra ord helst bör användas. Bruket är i 

dessa ovanliga fall inte stadgat, och det vore en onödig ansträrig-
ning att söka dra upp fasta gränslinjer för ordets användbarhet i 
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dessa utkanter av betydelsefältct. Denna svårighet i betydelsebe-

skrivningen söker SAOB ofta bemästra genom att först ange fältets 

centrala del eller delar och därefter tillägga (eventuellt inom pa-

rentes) några mera perifera drag i fältet åtföljda av orden »o. d.» 
(jfr betydelsebeskrivningen på plog mom. 1). Denna typ av be-
skrivning synes vara en naturtrogen återgivning av förhållandet 
att betydelsefältets utkanter till sin natur är utan fasta gränser. 

1 många fall kan man inte med någon säkerhet fastställa den 

exakta ordbetydelsen i ett visst språkprov. 1 ett tämligen rikhaltigt 
material gäller det för ordboksredaktören att välja ut språkprov 

som med visshet eller överväldigande sannolikhet representerar 

den betydelse som redaktören har klargjort i sin betydelsebeskriv-

ning i momentets början. Det är sådana exempel som anförs i 

momentet. Men så kommer den förut nämnda fordran att äldsta 

till ifrågavarande moment hörande språkprov skall anföras i mo-

mentet. Förhållandet blir då ofta det, att det äldsta språkprov 

som med skäl kan tolkas såsom hörande till momentet (t. ex. mom. 

5) också kan uppfattas såsom hörande till ett annat moment (t. ex. 
mom. 4), särskilt då givetvis till det moment varur den betydelse 

utvecklats som man just håller på att belysa med exempel. Exemp-
let anförs då såsom äldsta språkprov i sitt moment (5) men förses 

med tillägget »; jfr 4» eller »; niöjl. till 4» (om 4 är det andra 
moment som kan komma i fråga). Efter ett sådant med reserva-
tion försett språkprov följer sedan det första säkert hithörande be-
lägget, inte sällan meddelat enbart i form av en källhänvisning. 

Adjektiven har ett stadgat rykte att erbjuda stora svårigheter för 

den semantiska analysen; ofta visar det sig i fråga om adjektiv 
att ett särskilt stort antal fall kan tolkas på mer än ett sätt. 

Det är uppenbart att det är lättare att uppfatta betydelseinne-

hållet hos ett ord i en text från 1960-talet än i en text från 1500- 

talet. Vår erfarenhet av vår samtids språk är oerhört mycket 

större än vad vår erfarenhet om 1500-talsspråk någonsin kan bli. 
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Det är därför naturligt, att de svårigheter för betydelseanalysen 
som nyss omtalats oftast framträder i fråga om ord i äldre texter. 
Då dessa svårigheter ibland möter i modern text, kan orsakerna 
vara av olika slag. Texten kan exempelvis vara mindre lyckligt 
avfattad; ett sådant exempel bör inte medtas, om inte tekniska 
ordboksskäl tvingar därtill. Regionalt språkbruk kan verka för-
villande på en språkkänsla som är utan kontakt med språkbruket 
i fråga. Här måste tolkaren vara på sin vakt och söka skaffa sig 
all möjlig information om den språkmiljö det gäller. Till slut kan 
dubbeltydighet eller mångtydighet vara avsedd; särskilt gäller 
detta ofta modern poesi, där just möjligheten att bringa olika be-
tydelser hos ett ord i åtanke ofta anses berika den språkliga instru-
menteringen, ge de övertoner som den poetiska upplevelsen vill 
låta komma till uttryck. En sådan flertydighet tjanar alltså ett av-
sett estetiskt ändamål. En annan sak är att exempel av denna art 
ofta inte är lämpliga som belägg för en genom en abstraktions-
process avgränsad semantisk enhet, ett beskrivet betydelsefält. Av 
samma skäl lämpar sig vitsen inte heller som exempel på ett lexi-

kografiskt betydelsemoment. 
1 allmänhet kan betydelseanalysen av ett ord i det enskilda 

språkprovet sägas eftersträva att så nära som möjligt uppfatta 
författarens mening med ordet i sitt givna sammanhang. Ingen 
kan i fråga om äldre texter annat än tillnärmelsevis lyckas i detta 
uppsåt. Om man t. ex. tänker på Bibeln 1541 eller Nya testamen-
tet 1526, så handlar det här om översättningar till svenska av en 
hebreisk (i vissa fall arameisk) resp. grekisk text, där emellertid 
översättarna har haft andra viktiga översättningar till hjälp, främst 
Luthers och Vulgata. Inte sällan ter sig då vårt problem angående 
författarens mening på följande sätt. Grundtextens mening är en-
ligt moderna exegetiker klar, Luthers översättning, Vulgata och 
den svenska översättningen kan i fråga om det ord det gäller fat-
tas på två sätt. Är då den betydelse som grundtexten ger vid han. 
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den även eljest betygad i svenskt språk (från samma eller något 
senare tid) eller framstår grundtextens betydelse som en lätt och 
enligt semantiska mönster regelbunden modifikation av en vanlig 
betydelse, kan man anse att ingenting talar emot att översättaren 
har fattat grundtextens mening. Om däremot grundtextens be-
tydelse inte på detta sätt kan stödjas utan tvärtom denna betydelse 
skulle framstå såsom helt apart och obegriplig för ordet i fråga, 
medan däremot en i ett stort antal andra fall från samma tid före-
kommande betydelse även kan ge mening, vore det helt visst. 
övertro på översättarens språkkunskaper, om man konstruerade 
fram en betydelse för det svenska ordet som vore överensstäm-
mande med grundtextens. 1 sådana fall är det inte sällan i stället 
fråga om att den vetenskapliga exegesen av grundtexten har gått 
framåt sedan 1500-talet. Jfr i SAOB regel, sbst.' 12 med anm. 
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3 	Betydelseanalys 

Om det semantiska materialet 

Semantikeris uppgift är att behandla förhållandet mellan det 

språkliga teckensystemets två plan eller sidor, uttryck och inne-

håll, att undersöka vilket eller vilka innehåll som är förbundna 

med ett visst uttryck samt vilket eller vilka uttryck som svarar 

mot ett visst innehåll. Den grundläggande förutsättningen för 

lingvistisk analys är att vissa yttranden eller delar av yttranden 

kan identifieras som lika i fråga om uttryck och innehåll. Defini-

tionen av fonemet (dvs, det minsta betydelseskiljande ljudet; jfr 

t. ex. bet: bit: bot: byt: båt: böt), morfemet (dvs, den minsta bety-

delsebärande enheten; jfr t. ex. häst-ar-na-s, fyra morfem) och de 

syntaktiska konstruktionerna förutsätter att hänsyn tas till seman-

tiska kriterier. Semantiken omspänner sålunda hela den ling-

vistiska analysen och behandlar såväl enskilda morfem som kor-

tare eller längre kombinationer av morfem (såsom fraser, satser, 

meningar). 

Karakteristiskt för det språkliga teckensystemet är att det jäm-

förelsevis sällan råder en enkel relation mellan ett uttryck och ett 

innehåll. Sådana fall påträffas framför allt inom teknisk termino-

logi, där det finns ord med blott en betydelse, t. ex. kväve, polio, 

radiolarit. Vanligen är en och samma ljudföljd förbunden med en 

rad olika betydelser, och som regel kan ett innehåll uttryckas på 

flera olika sätt. Så kan ju t. ex. kväve även betecknas med JV, och 

barnförlamning används fortfarande som liktydigt med polio. 

Om två olika ord har samma betydelse föreligger synonymi. 

För att två ord skall anses vara absolut synonyma krävs det, att de 
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skall vara utbytbara mot varandra i vilket textsammanhang som 

helst, utan att sammanhanget får förändrad betydelse eller stil-

valör. Det är svårt att finna ord som fyller dessa villkor. Möjligen 
kan man peka på vissa ordpar inom vetenskaplig terminologi, så-
som semantik och semasiologi. Icke sällsynta är däremot sådana fall 
där vissa betydelser hos olika ord kan anses vara identiska och 
där orden således är utbytbara i vissa sammanhang, t. ex. gå ut 
ett slag - gå ut ett tag,få tag på någon —få fatt på någon. Man kan i 
sådana fall också tala om synonyma uttryck. Som synonymer i 

mera vidsträckt mening brukar man karakterisera ord som till-

hör samma begreppsområde och har en mer eller mindre likartad 
betydelse eller användning, t. ex. slag, smäll, stöt, dunk. Synonymi 
är ofta en följd av att ord från olika språk eller dialekter eller sam-

hällsgrupper upptagits i en viss språkgemenskap, t. ex. prata, sam-
tala, koneersera eller hugga, meja, skära (säd). En annan viktig faktor 
är det ständiga behovet av nya ord för i synnerhet vissa mera 
känslobetonade företeelser. Modeord och slangord blir fort gamla 
genom intensivt bruk och kräver ersättare, t. ex. raffinerad, rafJlg, 
ra/f, jätteraf; vissa saker omtalas gärna med beslöjande eller för-
skönande omskrivningar, eufemismer, men då den eufemistiska 

prägeln bleknat måste dessa ord i sin tur ersättas av nya eufemis-
mer, t. ex. avträde, dass, toalett. De som normalord ersatta orden 
kan dock leva kvar i språket och vid tillfälle brukas som stilistiska 
varianter. 

Förhållandet att en och samma ljudföljd är förbunden med en 
rad olika betydelser kallas antingen polysemi eller homonymi. 

Polysemi föreligger, om man anser att de olika betydelserna har 

utvecklats ur ett ords ursprungliga betydelse eller grundbetydelse. 
Ett exempel är operation, som kan betyda olika saker på en kirurg-
avdelning, på ett kemiskt laboratorium, vid en matematikers 

skrivbord och vid en generals kartbord. Bakom de olika betydelse-

varianterna ligger, historiskt sett, en grundbetydelse 'arbet; verk- 
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samhet'. Förhållandet kallas däremot homonymi, om man anser 
att de olika betydelserna uppbärs av likalydande men historiskt 
sett icke identiska ord, t. ex. gärna, hjärna. Homonymi är som regel 

resultatet av ljudutvecklingar. Två ursprungligen till såväl ut-
tryck som innehåll olika ord har på grund av ljudförändringar 
kommit att bli identiska till uttrycket. (Stundom kan dock en 
skillnad kvarstå i stavningen.) Polysemi, som är en vida vanligare 
företeelse, framtvingas bl. a. av människans behov att beskriva 
verklighetens oändliga antal företeelser och kombinationer med 
hjälp av ett begränsat och hanterligt förråd av symboler. 

Skillnaden mellan polysemi och homonymi spelar naturligtvis 
en stor roll i språkhistorisk semantik, i beskrivningen av ords ur-
sprung och betydelseutveckling (t. ex. vid redigerandet av histo-
riska ordböcker). Däremot kan distinktionen anses ha mindre be-
tydelse vid en beskrivning av ett språksystem, av språket sådant 
det föreligger och användes vid en viss tidpunkt. De flesta språk-
utövarna (som inte är etymologer) har ingen möjlighet att avgöra 

om slag i uttrycket ett slag med knytnäven och slag i uttrycket gå ut 

ett slag historiskt sett är ett eller två ord. Likadant förhåller det 

sig med mask 'djur av klassen Vermes' och mask 'ansiktsmask', 

med villa 'hus' och villa 'förvillelse' osv. Det enda de möjligen kan 
göra klart för sig är i vilken utsträckning de nu, i det aktuella 
språksystemet, uppfattar någon betydelselikhet eller något be-
tydelsesammanhang. Det är också snarast detta förhållande, som 
kan ha något inflytande på deras användning av ljudförbindelsen 
i ett visst sammanhang, t. ex. genom att väcka associationer till en 
viss besläktad betydelsesfär. 

Språkforskaren, som ger ut en nusvensk ordbok, kan med hjälp 
av sitt etymologiska och kulturhistoriska vetande sortera upp alla 
nu brukliga förekomster av slag under två ord: slag 'sort' och slag 

sammanhängande med verbet slå. Men ur modern synpunkt har 
det etymologiska ordets enhet brutits. Mellan vissa användningar 
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synes det numera icke föreligga större semantisk släktskap än mel-
lan helt obesläktade ord; jfr t. ex. kavaj med breda slag: duvorna satt 
inne i slaget: viföljde det färska slaget (dvs. 'spåret') vi går ut ett slag. 
Då dessa användningar har förlorat det semantiska sambandet 

med det ursprungliga ordets grundbetydelse, kan det vara moti-
verat att ur modern synpunkt betrakta dem som självständiga ord, 
att uppfatta slag som flera homonyma ord. 

Polysemi och homonymi försvårar som regel inte förståelsen av 

ett yttrande. Den aktuella situationen, i vilket ordet operation ut-
talas, klargör vilken betydelse den talande närmast avser. Och 

vidare kan innebörden framgå av textsammanhanget. vind kan 
t. ex. betyda 'luft som befinner sig i rörelse', 'utrymme i en bygg-

nad uppåt och utåt begränsat av yttertaket', och 'vriden på sned'. 
Kombinationen hård vind aktualiserar den första betydelsen, på 
vinden den andra, sned och vind den sista, vind kan ju inte i någon 
av de senare hetydelserna ingå i textsammanhanget hård - osv. 
Den betydelse eller de betydelser en individ förknippar med ett 

ord kan anses vara resultatet av alla de situationer eller samman-
hang i vilka han (kan påminna sig ha) hört eller sett ordet använ-

das. Därför växlar också avsevärt olika individers uppfattning om 

innehållet hos ett språkligt uttryck. Man kan även definiera ett 

ords betydelser som sammanfattningen av de textsammanhang i 

vilka det kan ingå. Det sociala tryck, som vi kallar språkkänsla 

eller språklig norm, bestämmer i vilka sammanhang ett visst ord 

kan användas. Kravet på hegriplighet sätter gränser för ordets 
användbarhet, för dess semantiska räjong. 

Polysema ord kan således genom att kombineras i satssamman-

hang precisera varandras betydelse. Detta är dock ej alla gånger 
möjligt. Uttrycket en kall vind är t. ex. tvetydigt, ehuru ett längre 
textsammanhang nog även här skulle kunna ge ett utslag. Kors-

ordskonstruktörer och vitsare drar ju nytta av ordens tvetydighet 
i starkt förkortade sammanhang. Men det finns också ord, som 
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är och förblir tvetydiga och mångtydiga trots situationen och text-

sammanhanget. Ord som säkert, förvisso, tydligen, obestridligen har 

egentligen en försäkrande, bekräftande innebörd, men torde nu-

mera även ha en mer eller mindre tydlig prägel av antagande 

eller reservation. I)et torde i de enskilda fallen vara hart när omöj-
ligt att avgöra vilken betydelsenyans den talande eller skrivande 

velat avse. Särskilt inom politiken, juridiken och vetenskapen kan 

ords mångtydighet leda till svåra missförstånd. Å andra sidan har 

man inte minst här kommit att fästa stort avseende vid en nog-

grann analys av uttrycks betydelser. Man bedriver i hög grad 

semantik. 
Metoderna för en mera ingående eller uttömmande analys av 

tecknens innehåll är dock ännu föga utarbetade. Detta beror fram-

för allt på materialets komplicerade natur, vilket gjort att de 

grundläggande och mera överskådliga fonematiska, morfologiska 

och syntaktiska problemen ansetts äga prioritet. 
Inom den semantiska forskningen har hittills framför allt de 

enskilda orden och deras betydelser stått i förgrunden. Viktiga 

konkreta bidrag har här lämnats av etymologien och lexikografien. 

Etymologien försöker utforska ordens historiska ursprung: genom 

att studera ett ords ljud- och betydelseutveckling samt släktskap 

med andra ord (i samma eller andra språk) kan man finna en 

förklaring till hur ett visst betydelseinnehåll kommit att fästas vid 

ett visst uttryck. Om man undantar vissa ord, framför allt ljud-

härmande, »onomatopoetiska», som vovve, ding-dong, kan det ur 

samtida synpunkt anses råda ett rent konventionellt eller godtyck-

ligt förhållande mellan ett ords uttrycks- och innehållssida. Den 

etymologiska forskningen ger detta förhållande en historisk moti-

vering, som dock endast når en jämförelsevis kort väg tillbaka i 

det mänskliga språkets utveckling. Lexikografien ger systematiska 

inventeringar av ordförrådet inom olika språk och verksamhets-

områden samt söker genom översättningar och definitioner be- 
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skriva ordens innehåll. Särskilt kan nämnas de omfattande en-
språkiga ordböcker, som historiskt behandlar olika västeuropeiska 
språks ordförråd, t. ex. J. och W. Grimm, Deutschcs Wörterbuch 
(1854-1960), Woordenboek der Nederlandsche Taal (1865—), 
A New English Dictionary (1884-1933), Svenska Akademiens 
ordbok (1893—) och Ordbog over det danske Sprog (1919-54). 

Lexikografiens semantiska huvudproblem 

Vid planläggningen av ett lexikografiskt arbete måste man fast-
ställa dess syfte och därmed dess omfång och karaktär. För att 
insamlandet av språkprov skall ske rationellt måste man bestämma 
hur långt språkskede man skall behandla, utvälja lämpliga texter 
för excerpering och sätta upp regler och anvisningar för excerpe-
ringen, t. ex. ange i vilken utsträckning man skall bemöda sig om 
att finna äldsta och yngsta belägg på ord och betydelser, i vilken 
utsträckning man skall ta hänsyn till exempelvis dialektord, lån-
ord, speciella fackuttryck och mera tillfälliga bildningar. På grund-
val av det insamlade materialet redigeras ordboksartiklarna. Vid 
redigeringen uppträder framför allt semantiska problem, av vilka 
de viktigaste kan formuleras sålunda: 

hur skall man ange betydelser? hur skall man definiera ett 
ord? 
hur skall man skilja på olika betydelser? 
hur skall man gruppera olika betydelser? 

Att definiera betde1ser 

En ordboks definitioner bygger på förutsättningen att ett och 
samma innehåll kan uttryckas på flera olika sätt. Eii annan för-
utsättning är att ett ords innehåll är sammansatt, att det kan upp- 
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lösas i flera olika innehållselement, vilka i sin tur motsvaras av 
andra uttryck i språket. Definierandet går således i en cirkel, där 
den ena definitionen får vidareförklara och belysa den andra. 
Viktigt är att cirkeln hålls sluten, dvs, att i definitionerna används 
endast sådana ord som själva är definierade eller kommer att bli 
definierade i ordboken. 

1 de äldsta banden av Grimm angavs ordens betydelse som regel 
genom synonymer: först lämnades ett motsvarande latinskt ord 
och sedan en tysk synonym. Denna metod att definiera genom 
synonymer (som ju alltjämt förekommer t. ex. i tvåspråkiga hand-
ordböcker) är ganska otillfredsställande, bl. a. av den anledningen 
att man ju ytterst sällan har två ord inom ett och samma språk 
som verkligen är synonymer - än mindre gäller detta naturligt-
vis ord ur skilda språk. 1 de större ordboksarbetena används denna 
metod numera bara med försiktighet. 1 SAOB förekommer den i 
synnerhet i fråga om föråldrade eller döda ord eller användningar 
av ord, där en motsvarande, fullt bruklig synonym meddelas, som 
regel med hänvisning till motsvarande moment på detta ord, t. ex. 
reträttera 'retirera' (se d. o. III 1); rembursement = remburs; remsling 

= remsa, sbst. 1; remanens 1 'kvarblivande, kvardröjande; i sht förr 
äv. konkretare: återstod, rest'. Då många ord saknar synonymer, 
framtvingar synonymmetoden puristiska ordskapelser, som saknar 
eget liv men ändå för en seg existens i ordböcker (som ju ofta med 
rätta beskylls för att vara avskrifter av varandra). 

Däremot kan synonymer med fördel meddelas i andra hand, 
efter en utförligare definition. 

Som regel skall ordförklaringen utgöras av en s. k. innehålls-
definition. Kärnan i denna utgöres vanligen av ett ord som be- 
tecknar en högre klass, i vilken det definierade begreppet ingår. 
T. ex.: remittent, revisor och resenär kan sägas ingå i den mera om-
fattande klassen personer, repressalier i klassen åtgärder, renhighet och 
retlighet i klassen egenskaper. Stundom väljes som kärnord ett be- 
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grepp som semantiskt står det definierade ordet mycket nära, på 
så sätt att intet eller endast ett fåtal klassbetecknande mellanled 
är tänkbara. 1 definitionen på reservoar införs t. ex. som kärnord 
bassäng eller behållare eller cistern. 1 andra fall kan kärnordet ha en 
allmännare, mera abstrakt innebörd, t. ex. när remontoar och rens 
i första hand definieras med ordet anordning. Några fasta principer 
i fråga om val av kärnord har inte utbildats, utan valet sker från 
fall till fall med hänsyn till framför allt definitionens enkelhet och 
tydlighet. 

Exemplen har hittills gällt endast definitioner av substantiv, 
men naturligtvis kan definitioner av ord ur andra ordklasser också 
utgå från sådana mera allmänna kärnord: retuschera ingår i klas-
sen avlägsna, reta i klassen påverka, revetera i klassen bekläda; ren i 
ett uttryck som rent vatten ingår i klassen fri (från), rik i ett uttryck 
som rika bönder ingår i klassen (väl) försedd (med) osv. Denna metod 
används emellertid jämförelsevis sällan i fråga om adjektiv, där 
definitionen som regel är utformad som en relativsats, t. ex. renlig 
'som alltid brukar hålla sig ren' osv. För prepositioner och kon-
junktioner måste andra, mera komplicerade metoder tiligripas. 

Definitionen fullständigas genom att det allmännare begreppet 
inskränkes av kompletterande betydelseelement, vilka uttrycks så 
att definitionen bildar ett syntaktiskt enhetligt uttryck, t. ex.: re-
visor 'person som har till yrke 1. uppdrag att revidera räkenskaper 
o. d.'; reservoar 'om (naturlig 1. konstgjord) bassäng 1. behållare 
(se d. o. 1) 1. cistern o. d. vari vätska 1. gas o. d. uppsamlas 1. 
förvaras (vanl. för att sedan i mån av behov o. d. utsläppas o. 
ledas vidare)'; reta 'fysiologiskt påvärka (ett organ 1. organsystem 
1. en organdel 1. organism o. d.) så att en viss värksamhet 1. akti-
vitet 1. reaktion av organet osv, utlöses 1. organet osv, stimuleras 
till ökad värksamhet'; ren 'fri från smuts 1. grums o. d.'; rik 'väl 
försedd med materiella tillgångar'. Ju allmännare eller abstrak-
tare definitionens kärna är i förhållande till det definierade ordet, 
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desto fler kompletterande (eller rättare sagt: inskränkande) be-
tydelseelement måste ingå i den färdiga definitionen. Definitionen 
kan alltså bestå av en längre omskrivning eller en mer eller mindre 
utförlig deskription, som uttrycker de väsentliga momenten i be-

tydelseinnehållet. 
Här kan det naturligtvis många gånger vara svårt att avgöra 

vad som är väsentligt eller nödvändigt. Särskilt viktigt är det 
kanske att poängtera skillnaden mellan ordbokens behandling av 
ett ord och encyklopediens behandling av en sak, ett begrepp o. d. 
Lexikografens uppgift kan anses bestå i att definiera ordet så att 
det klart avgränsas gentemot betydelsebesläktade ord (med all-
männare eller speciellare betydelse) och vidare så att ett ords olika 
betydelsenyanser klart avgränsas gentemot varandra. En defini-
tion skall alltså vara så exakt och utförlig att den gäller det ord 
eller den betydelse som definieras och utesluter andra, icke lika-
betydande ord eller andra användningar av samma ord. 

Till detta kan man också foga det kravet att definitionen om möj-
ligt skall ge benämningen i fråga en språklig motivering, dvs, att 
anledningen till benämningen skall belysas. Som exempel kan an-
föras behandlingen av växt- och djurnamn. Här är för identifika-
tionen oftast det latinska vetenskapliga namnet till fyllest, men till 
detta fogas gärna en beskrivande förklaring till den svenska namn-
givningen, t. ex. repslick (spalt R 11 78) 'brunalgen Ectocarpus to-
mentosus (Huds.) Lyngb. (som har trådlika förgreningar, vilka 
äro sammansnodda till repliknande knippen)'. Det är naturligt-
vis särskilt viktigt att framhålla denna språkliga motivering då 
man definierar sammansättningar (»signes motivés» enligt de 
Saussures terminologi), där det även gäller att uttrycka den se-
mantiska relationen mellan sammansättningsleden: reprulle defi-

nieras t. ex. som 'rulle av rep', repgarn som 'grovt garn varav rep 

tillvärkas', repsiav som 'en rak, rund prydnadslist utformad ss. ett 
grovt rep'. Varje sammansättning med t. ex. rep som förled bör 



vara så definierad att det framgår vilken motsvarande använd-
ning hos det enkla ordet rep som föreligger och vilken funktion 
saken rep har i det föreliggande fallet. 

Å andra sidan kan det inte anses ingå i lexikonets uppgifter att 

redogöra för hur gammalt ett visst bruk o. dyl. är, om metoden 

är felaktig eller lämplig, tillåten eller förbjuden enligt lag, i vilka 

trakter den förekommer - sådana realia hör hemma i encyklo-

pedier. Definitionen skall ej heller innehålla betydelsemoment, 

som ej ingår i själva det definierade ordet utan endast uppträder 

t. ex. i bestämningar till detta. Det intransitiva verbet resa (R 1331) 

kan t. ex. (i en viss betydelse) definieras med uttrycket 'göra 1. 
företa(ga) en resa 1. resor'. Men ett transitivt verb kan icke p 

detta sätt definieras med ohjektet direkt ingående i definitionen - 

denna skulle då innehålla mer än vad själva verbet utsäger. Oh-

jektet måste i sådana fall åtminstone sättas inom parentes, t. ex. 
reparera 'på nytt sätta (ngt) i stånd gm att avhjälpa förekommande 
fel o. ersätta förstörda 1. trasiga delar 1. partier o. d.'; objektet 

kan även anges eller exemplifieras genom ett prepositionsuttryck 
inlett av 'med avs. på', t. ex. reparera 'med avs. på försummelse 1. 
uraktlåtenhet 1. yttrande 1. handling varigm ngn förgått sig mot 1. 

förorättat 1. sårat ngn o. d.: säga 1. göra ngt som förtar den dåliga 

effekten av (ngt) 1. skyler över vad som var förorättande 1. sårande 

i (ngt) 1. ersätter 1. gottgör vad som försummats gm (ngt)'. Efier 

det inledande prepositionsuttrycket följer således själva definitio-

nen med objektets betydelseelement markerat genom 'ngn' eller 

'ngt' inom parentes. Likaledes bör naturligtvis inte ett ord i obe-

stämd form definieras av ett uttryck med huvudordet i bestämd 
form. Stundom kan dock bestämd form vara att föredra av sti- 
listiska skäl. repa kan t. ex. i vissa trakter beteckna själva snodden 
eller snärten på en piska - inte en snodd eller snärt som är sär- 

skilt fäst vid en piska. Denna betydelsenyans uttryckes enklast ge-

nom den bestämda formen, men i sådana fall utsättes som regel 
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'om' såsom inledningsord, alltså: repa 'om snodden 1. snärten på 

en piska 1. dyl.'. Inom parcntes sätts i definitionen även ord som 
uttrycker betydelseelement, vilka i vissa fall kan uppfattas såsom 
ingående i det definierade ordet, men vilka även kan uttryckas 
t. ex. som bestämningar till detta eller icke alls aktualiseras i sam-
band med ordet. Jämför t. ex. definitionen på konsttermen ren-

toalera 'överflytta (en oljernålning) på ny duk (varvid den gamla 
duken avlägsnas från färgiagret)'. 

En definition skall i satssammanhang vara utbytbar mot det de-
finierade ordet. Härigenom erhåller man en kontroll på att de-
finitionen är korrekt, att den inte är för snäv men ej heller för vid, 
och att den även grammatiskt är likvärdig med det definierade 
ordet. Om sådan semantisk och grammatisk överensstämmelse av 
någon anledning icke åstadkommes bör detta markeras med spe-
ciellt inledande ord eller uttryck, t. ex. 'om' eller 'benämning på'; 

se t. ex. revorm 'benämning på olika (vanl. torra) fjällande (av 
parasitsvampar förorsakade) utslag (särsk. på icke hårbeklädd hud), 
vilka oftast uppträda i form av mer 1. mindre cirkelrunda fläckar 

1. ringar o. d.'. 
Språkprov lämnar exempel på det definierade ordets använd-

ning i olika satssammanhang. Givetvis måste det vara överens-
stämmelse mellan definition och språkprov: ordet får inte i språk-
proven innehålla betydelseelement, som ej är förutsedda i defini-
tionen, och den betydelse eller de betydelsenyanser, som anförs i 
definitionen, bör helst också vara belagda i den exemplifierande 

samlingen av språkprov. 
Efter en innehållsdefinition är det lämpligt att ange synonyma 

ord och uttryck. T. ex. reputerlig 'som man har heder av 1. som gör 

en aktad 1. ansedd; som man icke behöver skämmas för; hedersam 
(se d. o. 4); hederlig (se d. o. 5); ofta: som är värd 1. förtjänar 
aktning 1. respekt; aktningsvärd; respektingivande; respektabel; 
fin, förnäm'. För uppräkningen av synonymer gäller den regeln 
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att mera betydelseidentiska ord grupperas för sig, skilda med 
komma, och att en sådan grupp avskiljs från en annan grupp med 
en annan betydelsenyans medelst semikolon. Synonymer kan även 
i vissa fall meddelas inne i själva innehålisdefinitionen, varigenom 
det definierade ordet direkt kan insättas i ett strukturellt samman-
hang, t. ex. rep (R 11 74) 'längd av tågvirke av ordinär grovlek 
(grövre än t. ex. snöre o. lina, smäckrare än kabel); tross; tåg'. 
Denna metod användes så ofta det verkligen kan tjäna till att be-
lysa det definierade ordet. Alla ord är emellertid inte lika givande 
att studera ur denna synpunkt. 1 vissa fall kan ett ords betydelse 
även belysas med hjälp av antonymer, t. ex. renlig 'som brukar 1. 
har den läggningen att vilja hålla sig ren (till sitt yttre o. i sin 
klädsel) o. hålla rent omkring sig 1. hålla det som han har för häri-
der 1. sysslar med rent 1. (t. ex. vid matlagning) fritt från smuts 1. 
föroreningar 1. sådant som är ohygieniskt o. d.; proper; motsatt: 
smutsig av sig, snuskig o. d.'. Genom dessa uppgifter om syno-
nymer och aritonymer erhåller man ett system av referenser inom 
ordboken, vilket kan beskriva varje enskilt ord i dess förhållande 
till betydelsebesläktade ord och uttryck. 

Att sörskilja betydelser 

Frågan hur man skall skilja på olika betydelser har flera aspekter. 
Det gäller först och främst hur man vid analysen skall gå till väga 
för att fastslå om ett ord i två olika förekomster skall anses uttrycka 
samma betydelse eller om det föreligger två olika betydelser. Det 
gäller också hur man sedan vid beskrivningen skall dela in det 
analyserade materialet i olika betydelsemoment. Vilka betydelse-
nyanser och specialanvändningar skall kunna sammanföras till ett 
moment? Var skall man införa nya moment eller undermoment? 
Den semantiska analysen utgår dels från studium av den verklig-
het som ordet sätts i samband med, dels från språkliga kriterier. 
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Det stycke verklighet, som ett ord används om eller anspelar på, 
kan svårligen redovisas i en definition, än mindre kan några klara 
och objektiva gränser dragas upp i detta komplex utan hjälp av 
språkliga kriterier. Även till synes semantiskt enkla ord har ett 
överraskande rikt och komplicerat betydelsemönster och anspelar 
på synnerligen skiftande verkliga förhållanden. Ett ord kan i 
själva verket karakteriseras som en abstraktion som förenar vissa 
företeelser genom att framhålla vissa gemensamma drag hos dem 
men bortse från andra drag. En semantisk analys blir därför 
också mer eller mindre schematisk och får framför allt ta fasta på 
språkligt relevanta kriterier. 

Med röd kan man avse en hel skala av nyanser, från orangerött 
till rödviolett, och det finns ingen möjlighet att i en definition 
redogöra för och beskriva var och en av dessa skiftningar. 1 stället 
får man nöja sig med att på något sätt söka ange denna skalas 
gränser och samtidigt ange att röd dels kan användas som sam-

manfattande beteckning för de nyanser som ligger inom dessa 
gränser, dels kan beteckna var och en av dessa nyanser samt mer 
eller mindre rena skiftningar av dem. För att beteckna gränserna 
får man välja uttryck som i sin tur ingår som lätt definierbara en-

heter i språket; röd kan då t. ex. definieras på följande sätt: 'som 
har den färg (ngn 1. ngra av de färgnyanser) som ligger (ligga) 
ytterst i rägnbågen 1. i spektrum med vitt ljus o. som där övergår 
(övergå) i orange (brandgult) 1. som har ngn mer 1. mindre ren 
skiftning av denna färg'. Adjektivet röd kan emellertid inte bara 
beteckna olika färgnyanser; ordet har även betydelsenyanser som 
sammanhänger med vilken del eller hur stor del av ett föremål 
som är rött. Rött bläck är rött alltigenom, en röd boll behöver 
bara vara röd på utsidan, en röd mur kan bestå av röda tegel-
stenar med grått murbruk emellan, röda rummet har kanske röda 
tapeter eller är möblerat med möbler, av vilka vissa är klädda 
med rött tyg. Vad som här är viktigt ur definitionssynpunkt är 
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att ordets betydelsemönster i detta avseende är likvärdigt med 
andra adjektivs i både svenskan och andra språk. Inte heller några 
andra färgadjektiv i svenskan får t. ex. sin användning inskränkt 
av det förhållandet att något bara delvis har ifrågavarande färg; 
adjektivet rutten kan användas både om något som är helt ruttet 
och om något som blott är ruttet på ytan eller fiäckvis på ytan 
osv. De finare distinktioner som man kan urskilja vid en närmare 
verklighetsanalys har därför knappast något språkligt intresse. 
Det är på intet sätt uppseendeväckande att just röd har detta 
semantiska mönster och det är heller inte troligt att någon bety-
delseinskränkning i detta avseende är att vänta - ordet ingår i 
en alltför stor grupp av analoga fall. Det är därför försvarligt att 
vid definierandet sammanföra alla dessa olika användningar under 
en enda betydelse, t. ex. genom att låta den försöksvis formule-
rade definitionen börja med orden: 'som (helt 1. till en (större) 
del) har den färg . . 

De språkligt relevanta kriterierna vid urskiljandet av olika be-
tydelser är framför allt av följande två slag: dels har man att ta 
hänsyn till de olika typer av textsammanhang i vilka ordet kan 
ingå, dels har man att ta hänsyn till de olika synonymer som ordet 
kan utbytas mot i olika textsammanhang. Ett verb kan t. ex. ha 
olika betydelse i intransitiv, transitiv och reflexiv användning, 
t. ex. rulla, rulla någon eller något, rulla sig. Denna rent grammatiska 
uppdelning av olika användningar är ofta för verb så väsentlig 
även i semantiskt avseende att det är lämpligt att göra en huvud-
indelning av materialet i dessa tre kategorier. Ett adjektiv kan ofta 
semantiskt indelas med ledning av de olika typer av huvudord 
som det kan uppträda som attribut till, t. ex. en god människa, en 
god ost, en god affär, en god historia, en vass kniv, en vass penna, en vass 
tunga. Metoden får givetvis kombineras med utbytesprov: olika 
betydelser kan anses föreligga om ordet i olika textsammanhang 
kan utbytas mot olika synonymer, t. ex. en snäll människa, en väl- 
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smakande ost, en fördelaktig affär, en rolig historia. 1 detta syfte kan 

även motsatsord (antonymer) användas, t. ex. en vass/slö kniv, en 

vass/trubbig penna, en vass/mild tunga. På samma sätt kan man bland 

de olika användningarna av adjektivet röd som särskilda betydelse-

element urskilja t. ex. röd i bildlig eller symbolisk användning, där 
färgordet bl. a. får karakterisera ett själstillstånd, 'lidelsefull, in-

tensiv' (röda drjfler), samt röd i utvidgad användning, i fråga om 
olika vänsterradikala åsiktsriktningar, 'socialistisk, kommunistisk' 
(en röd folktidning). 

Som exempel ur SAOB kan hänvisas till behandlingen av ad-

jektivet retsam (R 1580 f.). Hos detta adjektiv urskiljs tre i modernt 
språk fullt brukliga huvudbetydelser. retsam används dels om per-
son eller om någons lynne o. d., dels om någons yttrande eller 
beteende o. d., dels om sak eller förhållande. 1 den första använd-
ningen kan retsam utbytas mot kivaktig (han är m)'cket retsam av 

sig); i den andra mot förarglig, försmädlig (varför skulle han ta sig 

en sådan retsam överlägsen ton emot henne?); i den tredje mot retfull, 

förarglig, förtretlig, irriterande, obehaglig, stundom mot besvärande, för-

smädlig, genant (oturen kom att spela honom ett retsamt spratt). Det 
måste understrykas att dessa utbytesprov givetvis bara är ett hjälp-
medel, som måste kompletteras med en mera ingående semantisk 
analys, resulterande i en innehållsdefinition. Det anförda exemp-
let visar att utbytesprovet måste utföras med ett tillräckligt stort 
antal testord: i det föreliggande fallet kan retsam i både den andra 

och den tredje användningen utbytas mot förarglig, och man kunde 

förledas att här räkna med endast en betydelsevariant. Fortsatta 
utbytesprov visar emellertid, att såväl retsam som förarglig har 

skiftande betydelse i de båda fallen. Exemplet visar även att in-
delningen i betydelsevarianter i hög grad utgår från och är be-
roende av det språkliga signalsystemets egen i viss mån godtyck-
liga och irrationella struktur. Man anser ofta eller uppfattar mer 
eller mindre intuitivt att en annan betydelse föreligger hos ett ord, 
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när en viss synonym inte längre duger som ersättningsord utan 
måste utbytas mot ett tredje ord osv. 

Men paradoxalt nog vilar denna indelning i betydelsevarianter 
samtidigt på ett objektivt, formellt kriterium, som samtidigt tar 
fasta på en väsentlig språklig realitet: vilka ord den talande har 
att välja mellan i en viss situation eller i en viss kontext för att 
uttrycka en viss betydelse. Denna möjlighet att införa olika ut-
bytesord i olika kontexter är troligen det säkraste interna kriteriet 
på betydelseskillnad - och troligen det enda kriterium som spe-
lar någon roll för dem som använder språket. 

Metoden med utbytesord finns tillämpad med mästerskap re-
dan i A. F. Dalins lexikon över det svenska ordförrådet vid 1800-
talets mitt, Ordbok öfver svenska språket (1850-55). Som ett 
exempel på en ovanligt vacker och konsekvent indelning i betydel-
sevarianter kan nämnas hans artikel över adjektivet god, där han 
alltså arbetar med en kombination av de språkliga kriterierna: 
förekomst i vissa typer av kontext (distribution) samt utbytbarhet 
mot betydelsebesläktade ord (substitution). T. ex.: A 4) God vind, 
goda inkomster, synonymer: förmånlig, nyttig, gynnsam; A 5) Detta 
är gott för hälsan, synonymer: nyttig, tjänlig; A 6) Det är ej gott att 
förstå honom, synonym: lätt; A 7) En god del av dagen, god tillgång på 
något, synonymer: stor, dryg, ansenlig. 

Men exemplet visar också hur en indelning i betydelsevarianter 
efter denna metod blir tydligt tidsbunden. Dalin uppför t. ex. en 
särskild betydelsevariant för god i uttrycket var god och gör mig den 
tjänsten (B 4). Anledningen är att han här har ett par utbytesord 
(artig, förbindlig) som inte passar in i de andra kontexterna. 1 
modern svenska har däremot artig och förbindlig fallit bort som al-
ternativa synonymer till god i frasen var god och ... Därför får inte 
heller god i denna användning ett särskilt hetydelsemoment i 
SAOB utan tas in under moment 16, som motsvarar Dalins båda 
moment B 2 och B 4: vi använder ju nu vanligen snäll och vänlig 
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såsom synonymer till god inte bara i uttrycket en god människa utan 

även i uttrycket var god och gör mig den tjänsten. Dessa båda uttryck 
föreligger både i 1850-talets och i 1960-talets språkbruk. För den 
moderrie lexikografen har god här »samma betydelse», men för 
Dalin två tydligt skilda betydelser i de båda kontexterna. 

Detta förhållande har konsekvenser för den historiska semanti-
ken - för uppfattningen om betydelsevarianter hos ett ord i ett 
äldre språkskede, och naturligtvis också för själva indelningen i 
betydelsevarianter. 

Våra svenska historiska ordböcker är (liksom de utländska mot-
svarigheterna) utan undantag översättningsordböcker. Lexiko-
grafen analyserar ordets betydelser under äldre språkskeden uti-
från sitt eget semantiska system, och han uttrycker ordets bety-
delseinnehåll med hjälp av synonymer och uttryck hämtade från 
hans eget samtida språkbruk. Han betraktar härvid det enskilda 
ordet isolerat i sina historiska kontexter, och prövar med vilket 
modernt svenskt ord eller uttryck det skall kunna ersättas i olika 
textsammanhang. Där man nu kan göra en växling mellan olika 
synonymer, där registrerar man olika betydelser - och därifrån 
ligger det också nära till hands att förutsätta en motsvarande 
skiftning mellan olika »betydelser» även hos t. ex. det fornsvenska 
ordet. 

Som exempel kan anföras artikeln rum i Söderwalls Ordbok öfver 
svenska medeltids-språket (1885-1918). Här återges nu defini-
tionerna (bestående av utbytesord) i full utsträckning, och dess-
utom ett språkprov ur valje moment: 

rum, ställe. 
Stiärnan wek oc Jiutte sik til annat rum. 

rymd, sträcka. 
Jy skil thom mer at oc nzik än twäggiafota rwm. 

rum, utrymme, plats. 
GUiia hanurn rwrn. 
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rum, afdelning i ett hus. 
Bygdhe han palaciumj stadhenomj hulko mang hws älla rwm waro. 
våning. 
thz war welfäm rwma högt. 

ställe; i ens rume, i stället för ngn. 
thu är waar hårtoghe oc leedhare j thinna brödhra rwme. 

utsträckning i tid, tidrymd, tid. 
skipt thik daghsens rwm i tre lyti. 

tid, tillfälle. 
til thäs han finge fulgot rwm at thänkia sik ther görla om. 

Här indelas alltså ett fornsvenskt ord i betydelsevarianter med 
användande av moderna synonymer som testord. 1 exempelvis 
det första språkprovet har Söderwall funnit att han kunnat byta 
ut rum mot ställe, i det tredje mot utymme eller plats, i det fjärde 
mot våning eller avdelning i ett hus. Men detta innebär naturligtvis 
inte att denna indelning i betydelsevarianter varit relevant för 
t. ex. 1400-talssvenskan, att substantivet rum då haft sex olika 
»betydelser». Lexikografens betydelseindelning kan ju sägas vila 
på anakronistiska förutsättningar - han använder i stor utsträck-
ning testord som inte existerade i medeltidssvenskan. Så är t. ex. 
ställe och avdelning belagda först i svenskt 1600-talsspråk, utr)'mme 
först på 1500-talet; språkprovet giva honom rum är hämtat ur en 
äldre fornsvensk text, medan plats, som här används som utbytes-
ord, kommer in först mot 1400-talets slut. Vi kan därför inte veta 
om denna indelning i sex betydelsevarianter återspeglar den be-
tydelsevariation som den tidens människor kunde iaktta - på 
samma sätt som vi nu drar gränser i den semantiska strukturen 
hos det moderna ordet rum genom att ge akt på möjligheter till 
utbyte mot synonymer i olika kontexter. Kanske hade ordet då 
en mer enhetlig betydelse, eller kanske gick gränserna annorlunda 
i det semantiska mönstret. En möjlighet att komma till rätta med 
sådana problem inom historisk semantik är givetvis att behandla 
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ett äldre betydelsesystem med samma metod som ett modernt - 
att leta efter de synonymer och utbytesord som (i olika typer av 
kontexter) förelåg i den tidens semantiska system. 

Detta skulle innebära att man t. ex. undersökte hur i 1500-tals-

svenskan rum, stad, plats och ort är inbördes utbytbara i olika kon-
texter. Vi finner här en viss typ av kontext (A) där alla fyra orden 
kan förekomma som synonymer, t. ex. The . . vele vethne . . sich af 

Oloff Göstafssons mundh på samme ort, platz och städh . . sådane ordh 

hördt hafoe. RA 1. 2: 112 (1564). 1 en annan typ av kontext (B) 
är det fråga om 'textställe'; här förekommer stad, rum och ort, men 

inte plats. T. ex.: For y ath scrfflen såå lyder påå somme städher. 
OPetri 1: 186 (1527). Under förutsättning att denna skillnad inte 
beror på en ren tillfällighet, så kan vi här urskilja en speciell be-
tydelsevariant hos dessa tre ord - skillnaden i betydelse markeras 
just av att man här inte kunnat ersätta något av de tre orden med 

plats. På samma sätt får vi urskilja en särskild betydelse i kontext-
grupp C, där det är fråga om människokroppen, t. ex. Medh sinne 

hand tagha på rwmet (dvs, på det angripna stället på kroppen), och 

så bota spittelskona. 2 Kon. 5: 11 (Bib. 1541). Här kan man tala 

om rum eller plats, men inte om stad eller ort i 1500-talets svenska. 
Undersökningen får naturligtvis också omfatta andra ord, alla 
ord över huvud taget som i 1500-talets språk tillhör detta lokali-
tetsbetecknande ordfält. Så kan man t. ex. urskilja särskilda be-
tydelsevarianter hos rum genom att iaktta hur det i vissa kontexter 

är utbytbart mot spatium (D) eller mot säte (E) eller mot våning 

(F) eller utrymme, tillfälle (G) eller torg (H). Och analysen får se-
dan gå vidare genom att man undersöker hur dessa ord i sin tur 
eventuellt indelas i betydelsevarianter efter de möjligheter till sub-
stitution som föreligger i olika kontexter. 

Orden definieras alltså med hjälp av de synonymer eller ut-
bytesord som förelegat i tidens språk. Och på basis av en sådan 
jämförande synonymik kan man sedan företa en objektiv (och 
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icke-anakronistisk) indelning av orden i olika betydelsevarianter. 
Det nu anförda innebär naturligtvis ingen kritik mot historiska 

ordböcker av SAOB :s eller Söderwalls typ, vilka har ett helt annat 
syfte: att översätta alla ord i äldre texter till modern svenska. 1 
stället för att rad för rad översätta all äldre litteratur (som av en 
eller annan anledning blivit svårförståelig för moderna läsare) 
översätter man varje ord isolerat, och ger exempel på i vilka kon-
texter och under vilka tidsperioder vi har en viss betydelse belagd. 
Sådana översättningsordböcker är oumbärliga. 

Men man måste bara ha klart för sig på vilken princip eller 
metod deras betydelseanalys vilar, så att man t. ex. inte använder 
resultaten för undersökningar där metodiken kan leda till felsyn 
eller anakronistiska tolkningar. Man kan exempelvis inte använda 
dessa ordböckers data som grundval för någon sorts semantisk 
statistik, där man söker bestämma hur många betydelser ett visst 
ord har under en viss tid, och visa vad uppkomsten av nya be-
tydelser och förlusten av gamla innebär kvantitativt sett. Sådana 
beräkningar är förfelade i den mån betydelsegrupperingen bygger 
på modern språkkänsla, på de nyanser som vi nuförtiden tycker 
oss urskilja med hjälp av de moderna utbytesord eller möjligheter 
till omskrivande uttryck som nu står oss till buds. 

Att gruppera betydelser 

Lexikografens redovisning för ett ords betydelse eller betydelser 
utgår från en analys av ett konkret material. Det gäller i första 
hand att urskilja ordets olika användningar, att inventera ordets 
användningsmöjligheter och betydelsenyanser. Det är den språk-
liga realitet som skall blottläggas. Vad som sedan följer vid redige-
ringen av en artikel är i stor utsträckning praktiska arrangemang 
av detta primära språkliga material. Specialanvändningarna grup-
peras så överskådligt som möjligt i under- och överavdelningar, 
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vilka förses med siffer- och bokstavsbeteckningar och samman-
fattande definitioner. Ibland ger sig denna indelning ganska lätt, 
ibland är det betydligt vanskligare att tvinga in det förgrenade 
materialet i en endimensionell framställning. Alla språkprov låter 
sig inte entydigt föras till något visst betydelsemoment; ofta är 
det svårt att se vilken betydelse en författare avser i ett visst fall. 
Då måste indelningen förses med reservationer, t. ex. genom an-
visningar om möjliga sammanhang mellan olika betydelser eller 
användningar av samma ord, om eventuella associationer till 
bildningar som utgör en annan artikel o. d. Tyvärr finns det en 
tendens vid lexikografiskt arbete att låta ett ords användningar 
exemplifieras med så entydiga och tydliga språkprov som möjligt. 
Detta sammanhänger naturligtvis till stor del med en strävan att 
hålla artiklarna inom rimligt utrymme. Man söker göra dem klara 
och koncisa genom att välja ut goda och lättydda språkprov. Men 
förhållandet är icke desto mindre beklagligt, som ofta just de 
oklara, tvetydiga eller mångtydiga exemplen är av stort språk-
ligt intresse, bl. a. för att klargöra övergången mellan olika huvud-
användningar av ett ord. Nya användningar utvecklas ju ofta ge-
nom betydelseglidningar (se vidare s. 63). 

Ett exempel på svårigheten att vid beskrivningen dra klara 
gränser i ett analyserat material utgör i SAOB artikeln renässans. 

Denna artikel är indelad i fyra huvudmoment. Klart skilt från de 
övriga är det sista momentet, vari behandlas renässans som bok-
tryckarterm, 'ett slags boktrycksstil i antikva, i sht använd ss. 
accidens- och rubrikstil'. Som första moment har anförts den an-
vändning som närmast anknyter till ordets etymologiska grund-
betydelse, t. ex. i uttrycket hantverkets renässans i England; renässans 

1 definieras som 'förhållandet att ngt åter väckes till liv 1. pånytt-
födes 1. återupplivas 1. får en ny blomstringstid 1. glansperiod 1. 
på nytt kommer i bruk 1. blir på modet o. d., pånyttfödelse, åter-
upplivande'. Definitionen förses dock med följande tillägg: 'i vissa 
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fall att uppfatta ss. bildi. anv. av 2'. renässans 2 är specialbetydelsen 
'(vid 1800-talets mitt skapad benämning på) en kulturströmning 

som vid nyare tidens början från Italien spred sig över hela 
Europa' osv. Till moment 2 är fogat följande tillägg: 'särsk. i in-
skränktare anv., om den speciella riktning inom konsten som fram-

trädde under renässansen, utmärkt av en viss stil (jfr 3), resp. 

motsvarande tidsperiod'; denna användning exemplifieras med 
följande språkprov: Trots att renässansen frambragte flera bekväma stol-

typer var det först barocken som på allvar tog upp problemet att skapa vii-
stolar. Som anmärkes redan i definitionen leder denna användning 
över i renässans 3; tillägget avser renässansen såsom konstriktning, 
medan renässans 3 är konststilens utveckling och efterhildning i 
senare tid i olika europeiska länder, renässans 3 definieras sålunda: 
'konststil som utbildats i Italien under renässansen o. därifrån 

spritts till det övriga Europa o. där lokalt differentierats o. som 
hade förebilder i den antika konsten', t. cx. matsalsmöbel, modern 
renessans . . . säljes (i annons 1935). 

Var och en av ett ords betydelser utgöres av en sammanfattning 

av olika betydelsemoment. Vissa av dessa betydelsemoment ingår 

i ordet i alla dess användningar, andra uppträder endast i vissa 

förekomster av ordet. Lexikografen (som skall beskriva ordets be-

tydelser i en endimensionell framställning) har att göra ett val 

med ledning av dessa olika betydelsemoment. Han söker att in-

dela ordets olika användningar i kategorier, vilka var och en kän-

netecknas av ett visst betydelsemoment eller av en viss kombina-

tion av betydelsemoment, som avskiljer varje enskild kategori från 

de övriga. Denna indelning är givetvis mer eller mindre subjektiv, 

en bland flera olika möjligheter. Men syftet bör vara att finna kate-

gorier, som står i så skarp och tydlig motsats till varandra som 

möjligt och som täcker så många olika fall som möjligt. Det finns 
dock alltid kvar betydelsemoment som samtidigt förenar de olika 

kategorierna. Stundom kan dessa moment vara så framträdande, 
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att gränserna mellan beskrivningens buvudbetydelser blir mer eller 
mindre utsuddade (och stundom kan förefalla godtyckligt dragna). 
1 sådana fall är det nödvändigt att förfara som i artikeln renässans: 

att tydligt markera släktskapen mellan de olika huvudmomenten. 
Ofta är det även lämpligt att låta flera innehålisdefinitioner ingå i 
ett och samma moment. 1 detta sammanhang kan hänvisas till 
exempelvis artiklarna rentier och rentré. På ren tier lämnas först en 
mera allmänt formulerad definition, som gäller alla de förekomster 
ordet kan tänkas uppträda i: 'person som lever på inkomsterna av 
sin förmögenhet (»på räntor»)'. Härtill fogas direkt efter semi-
kolon ett tillägg som redogör för den speciella betydelsenyans ordet 
kan ha i vissa förekomster: 'särsk. om dylik (äldre) person som 
dragit sig tillbaka från sin värksamhet'. På liknande sätt ges för 
rentré först en allmängiltig definition och därefter tillägg om spe-
cialnyanser: 'förhållandet att ngn återinträder 1. kommer tillbaka 
o. d., återinträde, återkomst; särsk. betecknande dels att ngn efter 
en viss tids frånvaro åter börjar spela i en viss teaterpjäs 1. på en 
viss teater o. d., dels (oeg. 1. bildl.) att en sak 1. företeelse (särsk. 
ett mod som en tid varit ur bruk) återkommer'. Att huvudbetydel-
sen och specialbetydelser i dessa fall sammanförts till ett moment 
kan motiveras med de språkliga kriterier för betydelseanalys som 
ovan diskuterats: huvudbetydelsen kan också gälla som definition 
för specialanvändningen, den allmännare definitionen 'återinträde, 
återkomst' kan t. ex. ersätta rentré i ett uttryck som roulémodellen har 

i höst gjort en uppmärksammad rentré på hattmarknaden; det finns inget 
synonympar som är så beskaffat att den ena synonymen skulle mot-
svara rentré i huvudbetydelsen, den andra rentré i någon special-
betydelse. Till detta kommer även sådana faktorer som att special-
betydelsen ej är förbunden med några särskilda talesätt eller kon-
struktioner, som skulle vara främmande för huvudbetydelsen. 

Betydelsegrupperingen måste i hög grad bestämmas av prak-
tiska hänsyn; det gäller att underlätta läsarens orientering i arti- 
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keln, att hjälpa honom att snabbt finna ett visst hetydelsemoment 

eller en viss ordförklaring. 1 allmänhet kan man dock i ordböc-

kerna finna en strävan att gruppera betydelsemomenten antingen 

efter historiska eller logiska principer. För de större historiska ord-

böckerna gäller den principen att en artikel bör vara disponerad 

så att den ger en bild av ordets historiska utveckling. Idealet är då 
att utgå från ordets ursprungliga, egentliga eller äldsta kända be-

tydelse och att sedan följa dess utveckling i kronologisk ordning. 
Med ord menas här inte bara ett visst ord i ett visst språk utan även 

dess etymologiska motsvarigheter i andra språk. Det svenska ordet 
revel, som nu vanligen betyder 'långsträckt, smal förhöjning av 

havs- 1. sjöbotten, rev', har etymologiska motsvarigheter i bl. a. 

västgermanska fornspråk. Av dessa framgår det att det germanska 
ordets egentliga eller ursprungliga betydelse sannolikt varit 'bjälke' 

o. d. Denna betydelse är även belagd i svenskan och får alltså 

enligt den historiska principen anges som första betydelsemoment 
i artikeln. revel i betydelsen 'rev' (som troligen är en bildlig använd-
ning av revel 'bjälke') kommer däremot som ett senare moment. 

Det är emellertid i praktiken inte alltid lätt att konsekvent till-

lämpa detta krav på en historisk gruppering av stoffet. Den egent-

liga betydelsen kan vara svår att fastställa. 1 många fall är den 
äldsta belagda betydelsen troligen icke identisk med den egentliga. 

Och betydelseutvecklingen har ju sedan inte skett enspårigt, utan 
ur betydelse 1 kan ha utvecklats betydelserna 2, 3 och 4, och se-
dan kan ur 4 ha utvecklats betydelserna 5, 6 och 7 och ur 2 be-

tydelserna 8 och 9. Ofta kan en ny betydelse ha utgått ur flera 

äldre betydelser på en gång. Så kan t. ex. användningen av rida 
'anfäkta' i uttryck som skräcken red honom och han var riden av fysiska 
plågor delvis ha uppkommit ur användningen rida på en häst o. d. 
men säkert även ur den allmännare användningen 'sitta gränsle 
på någon eller något', t. ex. ridas av maran (jfr även uttrycket topp-
rida någon). 
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Ett speciellt problem erbjuder lånordens lexikaliska behandling. 
Det låntagande språket kan ha fått in först någon historiskt sett 
sekundär betydelse och först senare tidigare länkar i betydelse-
kedjan. Vilken betydelse skall här sättas främst och anses vara 
den primära? SAOB väljer vanligen den betydelse som enligt 
ordets etymologi förefaller att vara den äldsta, oberoende av be-
läggens ålder i svenskan. Som exempel kan anföras artikeln re-

sidens. Det svenska ordet residens återgår ytterst på medellatinskt 

reidentia, verbalsubstantiv till det latinska verbet residere 'stanna, 

bosätta sig' o. d. 1 artikeln anföres först den abstrakta betydelsen 
'förhållandet att residera 1. bo ngnstädes', vilken närmast ansluter 
till det latinska verbets egentliga betydelse. Denna användning 
av ordet residens är i svenskan belagd tidigast 1618. Som andra 
moment i artikeln kommer residens i den konkreta betydelsen 'om 
den byggnad (t. ex. ett slott) 1. (numera i sht i vitter 1. högtidlig 
stil) den ort (t. ex. en stad) där ngn residerar'. Denna sekundära 
användning av ordet synes dock vara den äldst inlånade i svenskan 
- belagd redan i Gustav Vasas registratur. Men principen är 
alltså den att artikelns disposition i första hand skall ge en bild 
av det internationella ordets betydelseutveckling, ej av åldern hos 
de olika användningarna i svenskan (uppgifter om dessa med-
delas däremot på så sätt, att inom varje moment anförs äldsta 
kända belägg från det tidsavsnitt som ordboken omspänner). 
Denna metod tillämpas även av de stora danska, tyska och Fiol-
ländska ordböckerna, vilket har den fördelen att många artiklar 
får en likartad uppläggning och att därigenom direkta jämförelser 
mellan för de olika språken gemensamma ord i hög grad under-
lättas. Däremot börjar den engelska ordboken sin behandling av 
ett lånord med den betydelse som är äldst belagd i engelskan och 
anför sedan i princip övriga betydelser efter deras ålder i engel-
skan. Denna metod har dock den nackdelen att sammanhanget 
mellan olika betydelser bryts; dessutom torde alltför stor vikt fästas 
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vid de tidsuppgifter som man kan erhålla ur en excerpering som 

trots alla ansträngningar ändå aldrig kan bli uttömmande. 

För större ord, vare sig inhemska eller lånade, är det i praktiken 

ogörligt att enbart genom momentens gruppering ge en bild av en 
historisk utveckling. Principen måste i den praktiska tillämp-

ningen modifieras åtskilligt; vanligen börjar man med vad som 

etymologiskt kan antas vara den ursprungliga betydelsen, men se-
dan sker grupperingen i huvudsak efter en s. k. logisk princip, 

dvs, man söker föra ihop betydelser som står varandra nära, för 
att underlätta läsarens orientering i artikeln. 1 en historisk ordbok, 

som skall fylla det dubbla syftet att vara en hanterlig uppslagsbok 

för ordförklaringar och dylikt och att ge en bild av varje enskilt 

ords ursprung och semantiska (och morfologiska) utveckling måste 
grupperingen av momenten ofta kompletteras med stundom syn-

nerligen vidlyftiga kommentarer och hänvisningar i inledande pa-
renteser o. d. Artikeln repa, verb, i SAOB ger ett exempel på den lexi-
kografiska behandlingen av ett såväl semantiskt som etymologiskt 

ytterst svårbemästrat ord, där grupperingen av materialet måste 

kompletteras och kommenteras genom olika parentetiska tillägg. 

Ett enklare förfarande kan tillämpas i en synkronisk ordbok, 

som t. ex. endast behandlar modernt språkbruk. Här kan man 
friare disponera artikeln, så att de olika användningarnas seman-

tiska sammanhang framstår klarare. Utgångspunkten kan t. ex. 
vara ett ords vanligaste betydelse. Så är förhållandet i t. ex. The 

American College Dictionary (1947), som kunnat utnyttja en om-
fattande statistisk undersökning av frekvensen för engelska ords 

olika betydelser (Lorge & Thorndike, A Semantic Count of English 

Words). Man kunde också tänka sig att utgå från betydelser med 

ett enkelt innehåll och sedan söka beskriva hur detta primära 

innehåll växer genom tillägg av olika nya betydelseelement. 

(Denna framställning får naturligtvis icke förväxlas med beskriv-
ningen av ordets historiska betydelseutveckling.) 
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4 	Betydelseutveckling 

En ordboksartikels huvuddel utgöres såsom tidigare nämnts (s. 
5, 27) av en redogörelse för hetydelserna, uppställd i numre-
rade moment försedda med daterade litteraturexempel, som visar 
prov på de olika användriingarna. Man eftersträvar då (såsom 
förut påpekats s. 59) en anordning av stoffet, som belyser den 
historiska utvecklingen, så att en betydelse, som måste uppfattas 
såsom mera ursprunglig, placeras före en betydelse, som har ut-

vecklats i senare tid. 
Förhållandet att ett ord skiftar innebörd eller antar olika be-

tydelser, då det nyttjas under en längre eller kortare tidsperiod, 
är en mycket vanlig företeelse i språklivet. Det är detta som kallas 
betydelseutveckling. Ordens betydelseinnehåll är alltså ingenting 
statiskt och en gång för alla givet utan i stället något föränderligt. 
Förändringarnas orsaker kan studeras, om man har till sitt för-
fogande ett stort antal exempel från den tidsperiod då föränd-

ringen äger rum. 
Vi vet t. ex. alla att ordet patriot i nutiden betyder 'fosterlands-

vän'. Likaledes är det välbekant att detta ord ytterst härstam-

mar från grekiskans patrits, som betyder 'inföding, landsman'. 

Hur har nu denna betydelseutveckling gått till? Man kan studera 
denna utvecklings olika faser i 1600- och 1700-talets svenska. Den 
äldre betydelsen 'landsman, medborgare' möter i följande exempel 

från 1662: Han (dvs, en viss skånsk präst) blfuer nu aldeles hoos sine 

patrioter de dansche Vtheslutten för denne sin tienst som han dhe suensche 

beujsadt hafuer. Även i följande fall från 1622 (vilket är det äldsta 

hittills i svenskan anträffade exemplet på ordet patriot) har ordet 

den äldre betydelsen 'medborgare': Kongi. M:tzförehafwande, thet 
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wij . . sielfwe Msom Fäderneslandens rättsinnighe Patrioter tillrådde. 
Fäderneslandens rä1tsinni'he Patrioter betyder här 'fäderneslandets 
rättsinniga medborgare'. Det är genitiven Jderneslandets, som ger 
oss besked om att denna betydelse föreligger, eftersom 'fädernes-
landets fosterlandsvänner' utgör en tautologi. Men samtidigt inne-
bär användningen av adjektivet rättsinnige här redan fröet till den 
kommande utvecklingen. 1 de fall, där ordet användes med så-
dana adjektiviska bestämningar som god, redlig, rättsinnig, välme-
nande, trogen o. d. och där en genitivisk bestämning av typen fö-
derneslandets saknades, kan ordet tolkas antingen såsom betydande 
'medborgare' eller 'fosterlandsvän'. Sådana fall är t. ex.: Jagh och 
månge andre godhe patriotter. Brev till Axel Oxenstierna 5: 449 (1627). 
E. Itf:tz trogna tiänare och Patrioter (1637). Sådana ordfogningar är 
under denna tid mycket vanliga, och det är i dessa uttryck som 
omtydningen av ordet har ägt rum. Man kan uttrycka skeendet 
så, att eftersom ordet patriot användes företrädesvis i sammanhang 
där det var fråga om goda, rättsinniga patrioter osv, färgade dessa 
sammanhang av sig på själva innebörden av ordet patriot, så att 
man inte längre kunde använda ordet i förening med sådana be-
stämningar som illasinnad, oredlig o. d. Därmed hade ordet fak-
tiskt börjat förlora den ursprungliga betydelsen 'medborgare', och 
det kunde så småningom nu även användas utan någon kvalifice-
rande adjektivisk bestämning i den nya betydelsen 'fosterlands-
vän'. Exempel på denna betydelse möter redan 1633, och ett 
stycke in på 1700-talet har denna betydelse helt och hållet slagit 
igenom. Man kan anföra t. ex. från Dalin i Then swenska Argus 
1734: Jag har ingen lust, at se huru den leken lyktas, säjer en Patriot 
när två mäktige partier ligga hvar annan i håret. 

Här har nu betydelseutvecklingen hos ordet patriot framställts 
såsom den ter sig i äldre svenskt material. 1 själva verket är ju 
ordet i svenskan lånat från tyskans Patriot och franskans patriote, 
och i dessa språk (liksom i engelskan) undergår ordet just i detta 
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och närmast föregående skede alldeles samma utveckling som vi 
möter i svenskan. Även i dessa språk är sådana uttryck som ein 

treuer Patriot, un bon patriote mycket vanliga, och betydelseutveck-
lingen i svenskan kan sålunda i detta fall anses stå under direkt in-
flytande från den i de långivande språken försiggående betydelse-

förändringen. 
Betydelseutvecklingen hos ordet patriot ger sålunda anledning att 

framhäva vissa fraser där omtydningen av ordet ägt rum. Om man 
så vill kan man säga att ordet i dessa fraser kommit att missuppfattas 
till sin innebörd, och då denna »missuppfattning» blir gängse har 
ordet antagit sin nya betydelse. Mera ovanligt är, att ett ords an-
vändning i en viss bemärkelse beror på missförstånd hos en viss 
enskild person och att man kan ange upphovsmannen till den 
nya betydelsen. Det förutsätter som regel att hans användning 
av ordet presenteras i tryck och därigenom blir mera allmänt 
känd och även accepteras av en större allmänhet. Ett sådant fall 
behandlas i SAOB i artikeln packa, v.', mom. 6 och 7. Vi har sä-
kerligen alla i skolan fått läsa att Karl IX brukade sluta sina brev 
till fogdarna med orden Det rätter och packer eder efter. Denna upp-
gift går tillbaka på Anders Fryxells Berättelser ur svenska historien, 
del 5, s. 48 (1831), där det heter: .JVär Karl var i ondt lynne . 

tillade han (i breven till fogdarna) för eftertrycket skull: Der rätter 

och packer eder efter. Om man emellertid går igenom några av de 
digra årgångar registratur från Karl IX som finns i Riksarkivet, 
finner man ingenstans denna avslutningsfras; däremot ofta Der 

rätter eder efter (en fras som även är vanlig i tidigare konungars 
brev). Varifrån har då Fryxell fått sin uppgift? Det sannolika 
torde vara att Fryxell här utgår från en oklar minnesbild av ett 
brev från Karl IX som han läst i tryck. 1 det ifrågavarande brevet, 
som av Fryxell kunde läsas dels i Dalins historia III. 2: 560 
(1762), dels i Bergius Småsaker til nöje och tidsfördrif2. 49 (1756), 
skriver Karl IX 1606 till Klas Bielke: Weet Claes Bielke, at J'Vi wele 
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hafwa dig på detta sättet benådad, at du . skall begfwa dig . . härifrån 
på ett skepp hädan af landet. 1 brevets avslutning heter det: Rätta 
dig härefter och packa dig, vilket givetvis betyder: Rätta dig efter 
detta och ge dig i väg (ur landet). Fastän alltså uttrycket (rätta 
och) packa sig efter ngt med all sannolikhet beror på en flaktig upp-
gift av Fryxell, har det emellertid vunnit burskap i språket och 

ingår nu i det svenska uttrycksförrådet. Så skriver t. ex. Strindberg 

i Nya svenska öden (1906): Packer dig efter konungs och ständers be-
slut, eljes går dig illa. 

1 många fall är det emellertid inte möjligt att på ett så otvety-
digt sätt som i fråga om ordet patriot följa en betydelseutveckling 
i spåren i det litterära materialet. Detta har många orsaker. Alla 

betydelseförändringar har för det första inte sin grund i fiertydiga 

fraser. Vidare har många betydelseförskjutningar ägt rum före 
den period som behandlas i SAOB (antingen i fornsvenskan eller 

i en förlitterär period) eller i miljöer som inte representeras av 

någon litteratur (t. ex. i dialekter eller i speciella yrkesspråk). 1 frå-

ga om lånorden kan betydelseutvecklingen ha ägt rum i det språk 

från vilket ordet (direkt eller indirekt) har inlånats i svenskan, 

och orden har som färdiga betydelsebärare upptagits i vårt språk 
i olika bemärkelser vid olika tider och i olika miljöer. Det blir då 

förhållandena i de långivande språken som blir avgörande för 
presentationen av betydelseschemat i ordboken. Vad som är pri-

märt i det långivande språket, redovisas före vad som där är 
sekundärt, även om ordet i svenskan först inlånats i sin sekundära 
betydelse. Meningen är, att man skall få en bild av hur ordet ut-
vecklat sina betydelser, oavsett hur dessa betydelser kommit att 

avspegla sig i svenskan såsom låntagande språk. 
Sålunda är ordet reducera tidigast anträffat i svenskan i A. J. 

Gothus' lärobok i aritmetik (1621), men detta exempel återfinnes 
i SAOB under mom. 9 a, medan mom. 1 som äldsta exempel 
anför ett belägg från 1782. Verbet reducera utgår ju från latinets 
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reducere 'återföra', och en rent konkret, ursprunglig betydelse mö-
ter man inom det medicinska fackspråket, där ordet någon gång 
ännu används i betydelsen 'återföra (en kroppsdel, t. ex. ett brutet 
ben) i rätt läge, reponera', och det är just denna betydelse som 
behandlas under moment 1 i SAOB. Vårt äldsta svenska exempel 
på ordet representerar däremot en mera överförd mening, näm-
ligen 'omräkna eller överföra (ngt) till enklare form, omvandla'; 
det lyder: !vlultzplicatio och Divisio, the reducera the Taal, som haffua 

åtskillige ]'fampn, iii ett. 
En mera rikt varierad betydelseflora hos ett ord skulle ofta 

mera verklighetstroget än med en sifferföljd kunna åskådliggöras 
såsom ett stamträd eller ännu hellre ett stemma, där olika från 
»stammen» utgående »grenar» ytterligare »förgrenar sig» men där 
förbindelser även är etablerade mellan betydelseenheter som hör 
till olika »stamgrenar». Ibland är inte ens bilden med en grund-
stam eller arketyp träffande, eftersom vissa ord är resultat av en 
sammansmältning mellan två eller flera grundord. Sådana för-
hållanden anges i SAOB i de etymologiska parenteserna, dels i 
huvudetymologien i artikelns början, dels i etymologiska parente-
ser för de olika momenten. Såsom exempel kan man anföra ordet 

reda, sbst.1, i SAOB. 1 moment 1 på detta ord uppföres betydelsen 
'iordningställande, utrustande' samt den därmed sammanhörande 
konkreta bemärkelsen 'utrustning, redskap eller hjälpmedel eller 
tillbehör som tarvas för ngt'. Sammanhanget med verbet reda 

'göra i ordning, göra färdig' (t. ex. i reda sig till uppbrott, reda ett 

läger, förr även reda hästar till strid m. m.) ligger här i öppen dag, 

och vårt substantiv reda får anses ursprungligen vara ett verbal-
substantiv till detta verb, av samma slag som röra, träta, hicka, 

hosta m. fl. Den abstrakta betydelsen »iordningstä]lande, utrus-
tande» kan dock i det nysvenska materialet endast spåras i vissa 
sammansättningar, medan den konkreta betydelsen möter i sådana 

exempel som (Erik Läspe) forsamblade . mykit folk, . . och lääth 
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them så med then redho som ther lii hörde, dragha ojJuer III Finland (0. 

Petri Svenska krönika 72, c. 1540), Söndrigt Hiwl stiä/per snart laset 

(dvs.) Ondt giöra medh elack reeda, dvs, svårt att uträtta ngt med 

dåliga hjälpmedel eller redskap (Gruhb Penu proverbiale 787, 

1665). Efter denna betydelse (som numera endast lever kvar i 

vissa sammansättningar) behandlas i moment 2 en mera speciell 

användning, som även direkt ansluter sig till verbet reda i dess be-
tydelse 'göra i ordning, bereda', nämligen 'beredelse till döden 

genom skriftermål och nattvard' eller övergående i konkretare 

användning, om själva (skriftermålet och) nattvarden. 1 denna 

bemärkelse (som möter också i fsv. och fvn.) användes ordet sär-

skilt i vissa i momentet specificerade fraser med göra eller giva, 

betecknande att någon bereder sig eller beredes till döden genom 

skriftermål och nattvard. Som exempel anförs bl. a.: Presten 

/ktechiill cape/Ian . . som pigones rede i hennes ytt[er]sta giortt hade 
(1553). Her Hans, som gaf salige Erich sjm rede m[ed] th[et] helige 
sacramente (1584). The som vthi theras häffiighe siukdom hafwa giordt 
sin reedha (1629). Och arkaiserande ännu hos Martin Koch i Guds 

vackra värld (1916): Prästen håller tidegärd för folket . . och gör dem 

deras rede, när så om tränger. 

Såsom moment 3 upptas sedan betydelsen 'skick eller tillstånd 

vari ngn eller ngt är färdig(t) eller beredd (berett) o. d.'. 1)enna be-

märkelse, som uttrycker resultatet av verbhandlingen, förekommer i 

det nysvenska materialet (liksom i de nordiska fornspråken) endast 

i vissa prepositionsutiryck, särskilt till reda, liktydigt med 'i ord-
ning, färdig'. Hithörande användningar representeras av exempel 

från 1500- och 1600-talen och har därefter försvunnit ur språket. Saa 
beder iak eder . . tiil seya alla frelsesmen . . Tet te göre them tiil reda med 
syna swvna (1523). Tå nu bådha härarna lågo till redho i mar/cene (1559). 
Låtter migh Edert rådh i sacken we/ta och ho/ler althingh III redo (1625). 

Såsom moment 4 uppförs därefter betydelsen 'redovisning eller 
redogörelse o. d.'. 1 en särskild etymologisk parentes i momentets 
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början påpekas att ordet i denna betydelse sannolikt delvis utgår 
från mlt. rede 'tal(ande), räkenskap', ett ord som torde vara rot-
besläktat med lat. ratio 'beräkning mm.' och som inte har den 
minsta släktskap med det inhemska svenska ordet reda. Vi står 
här inför ett fall där det är svårt att med säkerhet avgöra om den 
ifrågavarande användningen har uppkommit genom betydelse-
utveckling i svenskan eller om den beror på utländskt inflytande. 
Båda möjligheterna är tänkbara; men det torde innebära en un-
derskattning av det medellågtyska inflytandet på vårt språk un-
der medeltiden, om man skulle anse att det mlt. rede (med en be-
tydelse som alldeles motsvarar den hos det svenska reda i denna 
bemärkelse och med en liknande fraseologi) inte skulle ha spelat 
den minsta roll. Sannolikt har här en tendens till inhemsk be-
tydelseutveckling främjats genom inverkan från det mlt. ordet. 
1 varje fall torde det vara ställt utom allt tvivel att sådana under 
4 e behandlade fraser som stå eller ställa till redo 'stå resp. ställa 
till svars' är kalkerade på t. zur rede stehen eller stellen, mlt. to rede 
stan. 	Under moment 4 anförs till en början på huvudmomentet 
efter angivande av betydelseinnehållet vissa uttryck (reda och räken-
skap eller räkning, reda för eller på eller över ngt), som är gemen-
samma för huvudmomentet och (vissa av) undermomenten. Här 
anmärkes också i momentets början efter den etymologiska paren-
tesen, att ordet i denna betydelse numera endast förekommer i 
vissa fraser som behandlas i undermomenten a—d. Bland exemp-
len på huvudmomentet finner man bl. a.: lak haffuer tagit oc anna-
met redhe oc regenskap aff. . breffuiseren jViels wargh paa then befaling 
han . . hafft haffuer (1521), Öfver dessa medel (kommer) at hållas riktig 
redo och räkning (1756). På de tillhörande undermomenten a—g, 
som i ordboken upptar mer än fem spalter, behandlas olika ut-
tryck och utvidgade användningar, såsom fordra eller kräva redo 
(av ngn), vara ngn redo skyldig, göra reda (för ngt), visa reda (för ngt), 
stå till redo (för ngt) m. m. 



Under moment 5 upptas ett uttryck veta reda på ngt (med varian-
ter), och därefter behandlas under moment 6 betydelsen 'ordnat 

skick eller tillstånd, ordning'. Såsom inledning till detta moment 

står en etymologisk parentes [jfr 3, 4 (g)]. Härmed avses att den 

här behandlade betydelsen med sina varianter har de under mo-

menten 3 och 4 (g) behandlade betydelserna som förutsättning 
eller åtminstone enklast kan förstås såsom utgående från dessa 

användningar. Den gemensamma betydelsen 'ordning' sluter inom 

sig olika betydelsenyanser vilkas olika huvudgrenar kan hållas isär 
bl. a. med hjälp av brukligheten. Vi möter under a exempel på 

numera föråldrat språkbruk, sådana som: .)Vaiuren . . består vii een 
tarflig saman-stämning, och bequäm gen4jkhet, huilckens reda vthspringer, 
och hafuer sin grund, i wisse Taal, måt, och rnon till wigt och rörelse 
(1644) eller (under a 3) Jagh haffuer icke en Barckpå Stuguna Breda 
(till taktäckning), / Thette måtte wara enfanners reedha (1614). Under 
b behandlas däremot den nu gängse betydelsenyans som repre-
senteras av sådana exempel som Klåckaren skal . . . vara skyldig, at, 
til bidragande af redo och god ordning . . hålla fem Kyrkones Böcker (1 751) 
eller De ska . . vara reda i min kammare! (1925). Under detta mo-
ment 6 b behandlas sedan i en rad undermoment (a—) olika 

fraser, av vilka åtskilliga även anträffas med annan betydelse un-

der det följande moment 7. Såsom exempel på en sådan fras kan 
man nämna hålla reda på ngt, som behandlas under 6 b 6 och e 
samt under 7 b. Under 6 b 6 finner man bl. a. Mr Brooke, som i 
sin ungdom hade »tagit in» alldeles för många idéer af hvarjehanda slag, 
för att kunna hålla någon reda på dem (dvs, hålla dem i ordnat skick, 
hålla dem samman) när han blef äldre (1873), under 6 b s Det kan 

vara kinkigt nog att hålla reda på (dvs, hålla i styr) ett lynne, som 
överraskar sin egare med de snabbaste övergångar (1887). Under moment 
7 b finner man däremot exempel av typen (Chefsämnet) håller 
reda på alla befordringar och utnäniningar i alla verk (1882). Under 
moment 7 behandlas nämligen alla sådana fall där ordet reda har 



avseende på förhållandet att känna till något eller ha något klart 

för sig (t. ex. ha reda på ngt,få reda på ngt, taga reda på ngt), och det 

är tydligt att dessa användningar är sekundära i förhållande till 

de fall (under moment 6), där innebörden 'ordning' ännu gör sig 

mer eller mindre starkt förnimbar för uppfattningen. 

Denna starkt förkortade genomgång av huvuddragen i artikeln 

reda, sbst.', i SAOB har velat belysa, hur ordboken söker utreda 

och systematiskt presentera ett mera irivecklat betydelsemönster. 

Det får sin särskilda komplikation genom att vårt inhemska svenska 

ord på en punkt i det semantiska fältet får kontakt med ett väst-

germanskt ord av helt annat ursprung, en kontakt vars verkningar 

kan vara svåra att i enskildheter fastställa men som i varje fall 

avsatt tydliga spår i fråga om vårt ords användning och fraseologi. 

Två vanliga typer av betydelseutveckling kan man särskilt fästa 
uppmärksamheten vid, nämligen utvidgning och specialisering av 

betydelsen. Dessa båda motsatta typer hör till de allra vanligaste 

företeelserna i språklivet. Här skall nämnas ett par exempel. Or-

det resonans med sina motsvarigheter i de västeuropeiska språken 

härstammar från latinets resonantia 'återljud' till resonare 'ge gen-

ljud, återljuda'. Ordet användes också i äldre svenska i denna be-

tydelse, t. ex. i en dikt av Wiwallius 1631, där han i fråga om näk-

tergalens sång skriver Echo gaaff och skiön Resonans / ulj all berg och 

höga skantz. 1 fackspråket specialiserades betydelsen så småningom 

så, att ordet företrädesvis kom att beteckna ljud eller ljudalstring, 

som uppkommer genom att en kropp försättes i regelbundna sväng-

ningar på grund av de ljudvågor som utgår från en i närheten be-

fintlig ljudkälla. Det är den användning som vit, ex. möter i detta 

ex.: 1 almänhet uppstår resonans, så snart den ton, som en kropp själj kan 
gfva, ljuder i dess närhet (1901). Men under 1800-talet började 

ordet användas om tvungen svängningsrörelse genom inverkan av 

en periodiskt varierande kraft i allmänhet, inte bara i fråga om 

ljud. Vi får användningar som representeras av sådana här exem- 
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pel: Vid apparater för alstrande af elektriska svängningar . begagnar 
man sig qf resonans för erhållande af krqftiga verkningar (1907) eller 
Ingen svårighet föreligger att (vid fartygsbygget) så avväga hjärtstockens 
dimensioner, att svängningstalet hos det fria rodret ligger väl över och icke i 
resonans med . . propellerns varvtal (1940). 

Men ännu längre har betydelseutvidgningen fortskridit hos detta 

ord, när det används för att karakterisera vissa fenomen inom den 

moderna naturvetenskapen. Vi får då användningar som repre 

senteras av exempel av den här typen Ett . . speciellt fall af optisk 
resonnans hos natriumånga, som blir olika, då ljus af olika våglängder be-
gagnas som exciterande ljuskälla (1910), eller då ordet används såsom 
liktydigt med mesomeri i kemien, dvs, det fenomenet att en ke-

misk förening kan reagera som om den beträffande elektronför-

delningen hade olika strukturer som lätt kunde övergå i var-

andra. Hit hör också den s. k. resonansmetoden (engelska resonance 
method) för registrering av atomkärnornas magnetiska egenskaper, 

som användes av den amerikanske fysikern Rabi i slutet av 1930-

talet och för vilken han erhöll nobelpriset i fysik 1944. 

Vi har med detta exempel sett hur betydeiscomfånget av ett 

ord kan växa genom att man använder ordet också för företeelser 

som i visst avseende visar likhet med det begrepp som ordet ur-

sprungligen betecknade. 1 ett visst skede av betydelseutvecklingen 

hos ordet inträdde emellertid inom fackspråket en specialisering 

av innebörden; det var det moment i utvecklingen då den all-

inänna betydelsen 'återljud, genljud' vid sin sida fick den fack-

språkliga betydelsen 'medklingandc'. Det är från denna speciali-

serade fackspråkliga betydelse som de senare betydelseutvidg-

ningarna har utgått. Den betydelsehistoria som i förenklade drag 

här i största korthet har skildrats äger rum i alla de västeuropeiska 

språken, och svenskan är givetvis i allmänhet mottagande part. 

Såsom ett exempel på betydelsespecialisering skall här också 

nämnas ett inhemskt svenskt ord, nämligen ol eller or. Ordet, 
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som numera endast brukas i vissa trakter i bygdemålsfärgat 
språk, visar i de nysvenska litteraturbeläggen enbart betydelsen 
'sjukdom (vanl. karbunkulös mjältbrand) hos svin'. Men ordet 
har ursprungligen haft en allmännare betydelse 'fördärv, sjukdom'. 
Detta visas så väl av det i fornsvenskan belagda ordet fotol 'fot-
värk, podager' som av de övriga germanska fornspråkens mot-
svarigheter till vårt ord, t. ex. fornsaxiskans och fornengelskans 
wöl 'fördärv, sjukdom' och fornhögtyskans wuol 'nederlag, för-
därv, sjukdom'. Att ordet har fått den specialiserade betydelsen 
'svinsjukdom' (eller i vissa dialekter 'kreaturssjukdom') samman-
hänger tvivelsutan med att det endast kommit att leva kvar i lant-
mannens vokabulär; då det försvunnit i det allmänna språket 
och där ersatts av andra ord, fick det i vissa trakter i allmoge-
språket (dvs. i jordbrukarens fackspråk) en möjlighet att leva kvar 
i en specialbetydelse där det inte längre hotades av synonymer. 

Ett ords betydelseutveckling kan ha genomlöpt så många sta-
dier att det för den nutida orefiekterade språkuppfattningen inte 
står klart om vi i ett visst fall har att göra med två helt olika ord 
(dvs, två likalydande ord med olika ursprung, homonymi) eller 
två olika användningar av ett och samma ord (polysemi); jfr 
ovan s. 37 f. Låt oss t. ex. ställa frågan: hur förhåller sig sådana 
ord som maskinpark, .fordonspark till sådana ord som herrgårdspark, 

naturpark, djurpark? Utan en mera detaljerad kännedom om hur 
ordet park har använts i äldre tid såväl i svenskan som i de väst-
europeiska språken i allmänhet kan man inte svara på den frågan. 
Ordet park är i svenskan ett lånord som har inlånats vid olika till-
fällen i olika betydelser och från olika språk; tidigast kom det in 
i svenskan under medeltiden från medellågtyskans park i betydel-
sen 'avgränsat eller inhägnat område av trädbevuxen mark (t. ex. 
vid ett slott)'. 1 den betydelsen har ju ordet alltjämt sin huvud-
användning i svenskan. Ordet är vanligt i både tyskan, engelskan 
och franskan, och dess ursprung är ovisst och omtvistat; snarast 
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torde det utgå från romanskt område och höra samman med 
spanskans parra '(vin) spalj é'. provensalskans parran '(inhägnad) 
trädgårdstäppa'. En biform träffas bl. a. i fornengelskans pearroc 
'inhägnad', vilket givit det moderna engelska paddock, som ju 
också inlånats i svenskan i betydelsen 'område invid kapplöp-

ningsbana där hästar och jockejer samlas före starten'. 

Från den allmänt spridda och primära betydelsen 'inhägnat 

eller avgränsat område' kom så ordet i militärt fackspråk ursprung-

ligen i Frankrike, sedermera även i England och Tyskland, att 

användas speciellt om en befäst plats där artilleri med tillhörande 

materiel uppställdes vid belägring eller förläggning. Denna be-

tydelse träffar vi i svenskan tidigast år 1691, och såsom typiskt 

kan anföras ett exempel från Törngrens Artillerie theorie cours 
2: 135 (1795): Artillerie-C'hefen (bör) . . utse 2:ne nog nmlige och för 
Fästningens eld säkre ställen . . hoilka ställen, isynnerhet Parken, med 
Bröstuärn och Graf omg(fvas. 1 denna betydelse har ordet nu helt 
kommit ur bruk i svenskan, och sista kända exempel är från 1888. 

Från att på detta sätt användas om det av bröstvärn och grav 

omgivna område där artilleriet uppställdes, kom ordet mycket 

lätt att användas om själva den samling artillerimateriel som var 
sammanförd på ett sådant område, sedan allmännare om den 

samling artillerimatericl som ett förband förde med sig i fält och 

särskilt om den utrustning i form av fordon och tillbehör som med-
fördes av ett batteri artilleri, så småningom även om den utrust-

ning i form av fordon och materiel som medfördes i fält av andra 

förband än artilleri (t. ex. ingenjörstrupper). Som exempel på 

denna användning kan man anföra De stora parker, som artilleri- och 
ingeniörvapnen behöfva för utförandet af en belägring (1880) och Batteriet 
delas i kanonerna (1. linien) och parken (2. och 3. linjerna) (1889). 

Från användningen om samling av fordon eller utrustning som 
hör till en avdelning artilleri eller ingenjörstrupper kom ordet helt 

naturligt även att kunna användas om samling eller uppsättning 
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eller bestånd av fordon eller maskiner eller redskap o. dyl. som 

iillhöi ett visst företag eller finns på en viss plats osv., och vi är 

då framme vid den fordonspark eller den maskinpark som vi skulle 

försöka förklara. Vi ser sålunda att bakgrunden till denna av oss 
alla välkända användning ligger helt och hållet i det militära 

fackspråket. Denna betydelseutveckling är inte speciell för svenskan 

utan har ägt rum i de långivande västeuropeiska språken, franska, 
engelska och tyska, och vi svenskar har accepterat den allmänna 

västeuropeiska terminologien. 
1 anslutning till detta skall några ord sägas om det vanliga or-

det parkera. Detta verb uppfattas i nutiden knappast såsom tydligt 

sammanhängande med ordet park. Men även här har betydelseut-

vecklingen varit parallell med den hos ordet park. Från att ur-

sprungligen ha betytt 'placera ngt inom inhägnad' kommer ordet 

parkera att användas inom militärt fackspråk i betydelsen 'ställa 

upp artillerifordon inom en särskilt ordnad, befäst plats', en »park» 

av det slag som nyss omnämndes. 1 denna betydelse är ordet känt 
i svenskan från år 1817, och sedermera används det även om upp-
ställande av militära fordon som tillhör andra förband än artilleri, 

t. ex. När trängkolonnerna parkerat sina Jbrdon efter slutaci kör öfning 

(1900). Sist i betydelseutvecklingen kommer då det stadium då 
ordet används i fråga om uppställning av bil eller annat fordon 

under uppehåll i användningen, och det äldsta exemplet på den 

användningen som SAOB känner är från 1914. 
Även om det står fullt klart för den oreflekterade språkuppfatt-

ningen att en viss användning av ett ord på ett eller annat sätt 

måste höra samman med andra kända användningar av samma 

ord, tarvas ofta en historisk bakgrund för att förstå hur den ifråga-

varande användningen uppkommit. Alla känner exempelvis till, 

att ordet reducera inom kemien användes såsom motsats till oxidera. 

Hur förhåller sig nu denna betydelse till övriga betydelser hos 

verbet reducera? Bland vanliga bemärkelser hos detta verb kan 
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man nämna 'återkalla eller indraga (t. ex. gods till kronan)', 'för-
minska, inskränka' (t. ex. Vinsten reducerades till ett minimum) och 
'omräkna eller överföra till enklare form' (t. ex. reducera ett materna-
tiskt uttryck, reducera engelska pengar till svenika) ; jfr ovan s. 65 f. 1 
vetenskapligt fackspråk förekommer ordet även i sådana använd-

ningar som reducera en syllogistisk figur till en begreppsmässigt ursprung-
ligare eller reducera en ändelse till en äldre form inom språkvetenskapen, 
och betydelsen är 'återföra (ngt) till ngt som är ursprungligare eller 

äldre'. Den kemiska betydelsen hos vårt ord utgår just från denna 

sist behandlade bemärkelse. Då ordet började användas inom 

1700-talets kemi, härskade den s. k. flogistiska uppfattningen av de 

kemiska ämnenas natur. Enligt denna teori innehöll bl. a. metal-

lerna i sitt ursprungliga tillstånd ett särskilt ämne, flogiston, eld-

ämne, som vid upphettning bortgick med värmen. Oxidations-

processen uppfattades sålunda som en förändring av metallernas 

primära tillstånd, och vid den motsatta processen 	reduktionen 
- återstähldes metallen till sitt ursprungliga tillstånd genom att 

flogiston, eldämne, tillfördes. Ett par exempel från 1 700-talet visar 

oss tydligt denna tankegång. 1 Vetenskapsakademiens handlingar 

1744, s. 35, läses: Så vida . . (arsenik) J'fär han förut varit calcinerad 
(dvs. oxiderad) . . reduceras som andre metaller igenom vederhörigt phlo-
giston. Så bör han räknas til metallernas flock, och Scheele skriver i ett 

brev 1775: Flogiston . . (från värmen) har gått till kalken (dvs, silver-

föreningen) och reducerat honom. Reducera betyder i dessa exempel 

'återställa till metall'. 
Vårt ord visar i detta fall prov på en företeelse som man mycket 

ofta möter, då man sysslar med ordens historia, nämligen att ett 

ord som vid sin bildning och första användning har avsetts åter-

spegla en viss realitet eller en viss uppfattning om verklighetens 

natur kan leva vidare, även sedan själva realiteten förändrats eller 

den ifrågavarande teorien blivit övergiven. Man gjuter så att 

säga nytt innehåll i den gamla formen. En penna är numera inte 

75 



gjord av en gåsfjäder (gåspenna), ett bläckhorn är numera sällan 

av horn, men att verkligheten förändrats hindrar inte att orden 

fortfarande används. 
Den betydelseutveckling, som ett ord har genomgått i nysvensk 

tid, kan i vissa fall medföra, att dess ursprung blir bortskymt, så 
att en ordforskare, som icke har tillräckligt äldre material till sitt 
förfogande, tar miste. Såsom exempel kan anföras ordet rajistulera 
som i nutiden används i svenskan i betydelsen 'leta eller snoka (i 
eller efter ngt); rumstera, stöka'. Ordet får väl numera betraktas 
såsom något ålderdomligt och var vanligare i århundradets början 
än i våra dagar. Hellqvist har i sin etymologiska ordbok tagit 
upp Tamms förklaring av ordet och skriver: »(sannol. genom för-
medling av ett f. ö. icke uppvisat tyskt ord) av ä. ital. rovistolare, 

iterativbildning till rovistare, ivrigt söka, leta, rota, av lat. revisitare, 
åter bese el. besöka». Det är uppenbart att denna etymologi måste 
förfalla, om det svenska ordets betydelse kan bringas i samklang 
med betydelsen hos det franska verbet rajistoler 'laga, bättra, 
lappa'. Det äldsta svenska materialet visar också ett tydligt sådant 
samband. Av de fyra exempel som i SAOB tas med under moment 
1 med betydelsen 'nagelfara (ngt) och göra eventuella ändringar 
eller förbättringar, noggrant granska och fila på ngt' lyder de tre 
äldsta så här. Sedermera må man rajistulera hur man vill, om . . (det 
krigiska anfallet) skedt med rätt eller mot lag. Minnen ur Sveriges 
nyare historia, samlade af B. von Schinkel, Bihang 1: 36 (i hand-
ling från 1788). Man kan . . (om den väntade förordningen) ej 
determinera något med visshet, förr än förordningen blifvit fulleligen raji-
stulerad och af höga vederbörande grans/cad. Ahnfelt Ur svenska hofvets 
och aristokratiens lif 3: 115 (i handling från 1799). Rafistulera på, 

(dvs.) rafjlner sur, raboter. Weste Svenskt och fransyskt lexicon 2: 
1974 (1807). De tydligaste fallen är väl exemplet 1799, där be-
tydelsen är 'nagelfara och förbättra, retuschera', och uppgiften 
hos Weste att rajistulera på har betydelsen 'raffiner sur, raboter'. 

76 



Konstruktionen hos Weste överensstämmer helt med motsvarande 
konstruktion vid det liktydiga rafJinera, som är belagt med denna 
betydelse och konstruktion i svenska från 1707 fram till 1807. 1 
exemplet 1788 har vårt verb snarast betydelsen 'noggrant under-
söka, nagelfara'. 

När ordet sålunda i slutet av 1 700-talet togs upp i svenskan 
från franskan, hade det en betydelse som sannolikt helt överens-
stämt med betydelsen i det långivande språket. Från att betyda 
'nagelfara, granska' har ordet kommit att anta betydelsen 'letä 
eller snoka; rumstera, stöka', och denna betydelseutveckling tycks 
ha skett i svenskan. Den nya betydelsen upptas redan hos Weste 
1807. 

Även välkända inhemska ord kan i vissa förbindelser anta be-
tydelser som för en djupare förståelse tarvar kännedom om ordets 
tidigare bruk. Man kan såsom exempel nämna det välkända ut-
trycket »din lyckliga ost». Hithörande användningar redovisas i 
SAOB under ost, sbst.1  4 c. De äldsta beläggen för användningen 
av ordet ost om person visar betydelsen 'dumbom; äv.: lymmel 
eller fähund'. 1 Murbergs handskrivna förslag till ordbok skriver 
han 1791: Figurl. s&ges om en dum mnniska: Det är en ost. 1 när-
stående betydelse är ordet anträffat i Lagerströms översättning av 
Holbergs Jean de France (1744) s. 79: (Du har icke uppfört dig) 
som en dum Åsna. . . Ey heller som en gemen Ost (danska originalet: 
som en Fcehund). Användningen av ordet ost om dum eller klumpig 
person är ett slags motstycke till motsvarande användning av så-
dana ord som klump, knöl, spån i nedsättande betydelse om person. 
En lycklig ost är sålunda från början en person, som gynnas av lyc-
kan alldeles oförtjänt (trots enfald eller dumhet). Tankegångarna 
bakom uttryckets användning är sålunda besläktade med dem, 
som kommer till synes i ordspråken Wår Herre gieer och wåpom Lycka 
(Grubb 1665) eller Vår Herre är de dårars förmyndare. Något tidigare 
än uttrycket lycklig ost (som i SAOB är belagt från 1824) har för 
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övrigt sammanställningen jag olycklige ost! anträffats, nämligen 

från år 1821. 
Till slut kan nämnas att ett ord även i sådana fall där det inte 

har genomgått någon egentlig betydelseutveckling kan ha blivit 
totalt ogenomskinligt, så att dess struktur numera inte uppfattas 
av den, som använder det. Såsom exempel på sådana ord kan man 

nämna redgarn, sickling och sickla. Ordet redgarn, som kanske inte 

längre är så vanligt i modern svenska, betecknar glansigt, strävt 
kamgarn, som bl. a. används för tillverkning av band, prydnads-
snören, fransar o. d. Den form som ordet har i våra dagar, är 
sekundär. På 1530-talet, då ordet dyker upp i tull- och accishand-

lingar för Stockholm, heter det rigegarn, och år 1540 möter för 

första gången (i räkenskaper i Kammararkivet) formen regarn 

(utan d). 1 formen redgarn, som tidigast anträffats 1734, är alltså d 

tillagt på samma sätt som i ordet träd, ursprungligen trä (i äldre 

tid möter man också sådana former som blåd, blå, gråd, grå m. fl.). 

De äldsta formerna rigegarn, regarn är lånade från en medellågtysk 

sammansättning ri gegarn, reggarn (som f. ö. icke är uppvisad), re-

gelbundet bildad till verbet r/gen »förse med garnering eller be-

sättning», en direkt motsvarighet till tyskans reihen »rada», hol-

ländskan rijgen »tråckla». Ordet betyder alltså egentligen 'garn 
använt för garnering, garn till prydnadssnören och fransar o. d.' 

För finputsning av trä används ett handverktyg, som kallas 

sickling, och motsvarande verb heter sickla. En sickling består av 

en 2 å 3 mm tjock stålplåt med rak, tvärslipad kant, vilken sålunda 
kommer att bilda två 90-gradiga eggar. 1 en av våra nyare upp-
slagsböcker anges att ordet troligen kommer av engelskans sickle 

'skära'. Ordbokens material ger emellertid upplysning om ordets 
ursprung. Det tidigaste belägget är från 1788, där det heter 1 st 

Sickling (i ett inventarium). Men 1825 möter formen 1 st. Engelsk 

si/clinga i en bouppteckning från Växjö, och i Åstrands handels-

lexikon av år 1855 uppges om sicklingar, att de »fås vanligen från 
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Burtscheid, Solenhofen och andra tyska stålförädlingsorter, under 
namn av Ahziehklingen». Ordet är tydligen en nödtorftig för-
svenskning av det tyska Ziehklinge. Detta ursprung för ordet har i 
äldre tid varit bekant, och man finner inte sällan skrivningar med 
z i ordets början, t. ex. 1861, 1871 och ännu 1931 och 1934. Ver-
bet sickla möter däremot först 1858 och är säkerligen bildat till 
redskapsnamnet sickling. Något tidigare har verbet afsicklinga an-
träffats, nämligen 1836. - Ordet sickling med verbet äckla är 
exempel på ord som under sista århundradet har blivit etymolo-
giskt ogenomskinliga. 
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5 	Nya uppgifter för historisk lexikografi 

Arbetet med de stora nationella ordböckerna spänner över många 

generationer - både beträffande det beskrivna materialet och 

publiceringstakten. Den moderne lexikografen är också i hög grad 

beroende av och bunden vid de mönster och principer för arbetets 

omfattning och disposition som utarbetats av en äldre generation. 

Målet är att skapa ett enhetligt verk efter riktlinjer som en gång 

utstakats. 
När arbetet är fullföljt har man en detaljerad inventering av 

europeiskt ordförråd under 400 å 500 år, vilken kan läggas till 

grund för nya arbeten av både samhälleligt och vetenskapligt in-

tresse, t. ex. förbättrade och mera rationellt uppställda tvåspråkiga 
handordböcker, terminologiska handböcker i olika ämnen under-

sökningar över språkens semantiska struktur och de semantiska 

systemens förändringar. Då är tiden troligen också mogen för mera 

renodlat lingvistiskt redigerade ordböcker, efter idéer och principer 

som man än så länge vet ganska litet om. 
Syftet med ordboksarbeten av typen Grimm var ursprungligen 

inte att lägga grunden till ett vetenskapligt studium av språkets 

ordförråd. Dessa arbeten måste i första hand betraktas som pro-

dukter av 1800-talets utvecklingstanke, nationalism och folkbild-

ningsintresse. Man ville skapa en helgedom, ett nationalmonu-

ment för modersmålet; det tyska och det holländska ordboksar-

betet sprang fram ur nationella politiska stämningar. Bröderna 

Grimm hoppades att deras stora ordbok skulle bli ett enhetsband 

för det splittrade tyska folket. En holländsk patriot som Mathias 

de Vries önskade att den holländska ordboken skulle förena och 

bevara de båda politiskt skilda språkstammarna, holländskan och 

MN 



flamländskari, som hotades av sina tyska och franska grannar. 
Det folkliga syftet kan illustreras med en liten tidsbild. 1 Jacob 
Grimms företal till första bandet uttalas den förhoppningen, »att 
den dag skall komma, då den tyske familj efadern om aftonen till-
sammans med sina söner går igenom ett par ordboksartiklar, för 
att pröva gossarnas språksinne och uppfriska sitt eget» 	»och 
mamma», tillägger Grimm, »skall gärna höra på». SAOB:s in-
ledning börjar med en uttrycklig förklaring, att »ordboken är 
bestämd ej blott för vetenskapsmannen utan för hela den kun-
skapstörstande svenska allmänheten». Detta understrykes också i 
en uppsats av Gustaf Cederschiöld, som tillägger: »denna publika-
tion får därför ej tyngas och fördunklas af ett alltför stort antal 
konsttermer». Redan 1894, när bara två häften av SAOB hunnit 
utkomma, hoppades Cederschiöld att den första, mera populära 
upplagan skulle grundligt överarbetas, när den i en - som man 
då trodde - icke alltför avlägsen framtid förelåg färdig. Man 
kunde då börja utge två nya upplagor, en förbättrad folkupp-
laga och en strängt vetenskaplig upplaga. 

Gustaf Cederschiölds artikel var närmast föranledd av ett före-
drag Ober die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexikographie mit 
besonderer Ricksicht auf das deutsche Wörterbuch, vilket Her-
mann Paul publicerat samma år. 1 detta föredrag tecknade Paul 
idealet för en vetenskaplig historisk ordbok och riktade i detta 
sammanhang viss kritik mot de då utgivna delarna i Grimms 
ordbok. Han synes inte ha hunnit ta del av SAOB:s första häften, 
men Cederschiöld skyndade att granska dessa i ljuset av Pauls 
stränga principer. Han fann då att arbetet på SAOB inletts i god 
överensstämmelse med samtida lexikografiska ideal. De viktigaste 
förbättringarna var sådana som dels krävde ett betydligt utvidgat 
utrymme, dels krävde en preliminär genomarbetning av materialet, 
efter SAOB:s modell. Särskilt betydelsefullt var här enligt Pauls (och 
Cederschiölds) mening kravet på en noggrant utarbetad synonymik. 
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Ordforskningens uppgifter är inte fyllda, menade Paul, så länge 
behandlingen av det enskilda ordet förblir isolerad. Överallt där 
ett sammanhang i utvecklingen förefinnes, bör detta också upp-
visas. Om den alfabetiska uppställningen bevaras, bör hänvis-
ningar ge en klar bild av det etymologiska sammanhanget. Men 
också de semantiska sammanhangen bör till fullo beaktas. Vid be-
handlingen av varje särskilt ord bör lexikografen ta hänsyn till de 
semantiskt besläktade orden: inte bara söka ange när ordet självt 
föddes och försvann utan också se när en viss synonym kom i bruk 
samt söka avgöra orsakerna till att det ena ordet helt eller delvis 
trängde undan det andra. 1 en framtida ordbok, menar Paul till 
slut, skall orden vara alfabetiskt grupperade endast i registret. 1 
ordbokens huvudavsnitt skall den rent yttre och tillfälliga alfabe-
tiska uppställningen vara ersatt av en gruppering, som svarar mot 
mera reella sammanhang. 

För junggrammatikern Paul var det naturligt att främst uppfatta 
ordens förhållande till varandra historiskt, som en fortlöpande kon-
kurrens, en kamp mellan olika individer. 1 nyare lexikografisk 
forskning och inom semantiken över huvud taget har man däremot 
mer kommit att intressera sig för hur denna »konkurrens» mellan 
begreppsligt besläktade ord ter sig i det synkrona systemet: man 
vill undersöka hur betydelsebesläktade ord tillsammans bildar ett 
betydelsefält som beskriver eller speglar ett sammanhängande 
stycke verklighet, hur orden ömsesidigt avgränsar varandra inom 
detta fält, hur det enskilda ordets innehåll bestämmes av ordets 
ställning inom fältet. Om inte brun funnes, skulle t. ex. röd och gul 

inta andra platser i betydelsefältet »färg» - det framgår av jäm-
förelser med andra språksystem. Andra mera tydligt strukturerade 
betydelsefält utgöres t. ex. av ord som betecknar olika kroppsdelar, 
släktskapsförhållanden, temperatur, känslor. Den tyske romanisten 
Walter von Wartburg har sedan länge sysslat med problemet att 
uppställa en ordbok så att den ger en sammanhängande bild av 



språket som begreppsligt system. Sedan 1931 har han i detta syfte 
samarbetat med Rudolf Hallig, en annan romanist. 1952 utgav de 
tillsammans en skrift med titeln Begriffssystem als Grundlage för 
die Lexikographie. De menar att med detta verk ha lagt grund 
till ordböcker, som skall kunna återspegla hur ett visst språk eller 
en viss dialekt eller en viss tids språk i sitt ordförråd avbildar män-
niskan och världen. Detta öppnar nya stora uppgifter för lexiko-
grafien. 

Walter von Wartburg önskar således liksom Paul att den arti-
ficiella alfabetiska uppställningen skall överges till förmån för ett 
naturligare system. Han hoppas också att man i framtiden skall 
slippa dessa vidlyftiga verk, som söker ge en bild av ordförrådets 
utveckling under ett halvt årtusende eller mer. De ger en alltför 
suddig bild av konturer och gränser inom ett språk. Framtidens 
historiska ordböcker skulle i stället inriktas på att ge en mångsidig 
och välnyanserad bild av smärre avsnitt. Wartburg har själv för-
slagsvis indelat franskan i sju lämpliga sådana avsnitt, t. ex. pe-
rioden från Malherbe till Ludvig XIV:s död 1715, från 1715 till 
revolutionens utbrott 1789, från 1 789 till första världskriget. 

Det kan dock diskuteras om sådana tämligen godtyckligt valda 
politiska årtal ger den lämpligaste indelningen av ordhistoriska 
förlopp. Troligen vore det mera givande att gruppera stoffet i gen-
rer, stilarter, ämnesområden inom mindre kategoriskt fixerade 
kronologiska gränser, gärna med utgångspunkt i språkligt nyda-
nande arbeten eller miljöer. För svenskans vidkommande skulle 
det vara av stort intresse att få en lexikalisk-begreppslig invente-
ring av t. ex. reformationstidens bibelspråk, stormaktstidens kansli-
språk, 1700-talets naturvetenskapliga terminologi, den gustavian-
ska hovkulturens eller den romantiska diktningens ordförråd, 
1800-talets politiska och samhällsvetenskapliga begreppsbildning 
etc. Det vore även värdefullt att få våra stora klassiker, som 
Linné, Bellman, Stagnelius, Almqvist, Strindberg, lcxikaliskt ana- 
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lyserade mot bakgrunden av dåtida språkbruk. Genom språkför-
ändringen blir det ju för moderna läsare allt svårare att fatta och 
uppleva betydelser och nyanser hos äldre författare, särskilt i 
språkligt egenartade litterära verk. Skillnaderna utjämnas mellan 
vardagligt och högtidligt ordval, mellan modernt och ålderdom-
ligt; nybildningar och personliga språkdrag blir svåra att upp-
täcka, associationer och anspelningar går förlorade; språket i en 
äldre text framstår för en yngre tid som en blandning av doftlösa 
normalord och stelnade arkaismer. För att moderna läsare skall 
kunna träda i direkt kontakt med äldre författare krävs det in-
gående kännedom om deras språkliga miljö. 

Den automatiska databehandlingen ger här nya möjligheter att 
registrera och överblicka ett omfattande lexikaliskt material. De 
metoder som automationen erbjuder torde vara särskilt använd-
bara för s. k. djupexcerpering av mera begränsade textmassor, 
t. ex. i syfte att analysera och beskriva en enskild författares ord-
förråd. Däremot kan de naturligtvis inte genomföras i arbetet på 
en historisk ordbok som syftar till en mera översiktlig behandling 
av många generationers språk. Här skulle redan en fullständig 
excerpering av ett par längre texter förse lexikografen med en svår-
bearbetad och till största delen oanvändbar samling av språk-
prov. Inför denna uppgift får lexikografen i stället utgå från den 
preliminära bild av de enskilda ordens historia som framträder 
efter en mera slumpmässig, extensiv excerpering, för att sedan 
söka komplettera denna bild genom specialstudium av i samman-
hanget relevanta texter. Härvid spelar lexikografens allmänna be-
läsenhet, litteraturkännedom och ordminne en roll som aldrig kan 
fyllas av maskiner. Den lexikaliska databehandlingen kan ju heller 
inte tillhandahålla annat än råmaterialet för fortsatt semantisk och 
formell analys. 

En uppgift för framtida historisk lexikografi skulle alltså vara 
att utarbeta detaljerade, begreppsligt uppställda ordböcker över 
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en epoks eller en författares ordförråd, varvid synonymiken ägna-
des en framträdande plats. Det är emellertid av största vikt att - 
vid sidan av diskussionen om lexikografiens rent yttre målsättning 
- även själva den semantiska analysen utvecklas och förfinas. 
Här vore det t. ex. en intressant men svårlöst uppgift att vid be-
tydelseindelningen av ett historiskt material söka frigöra sig från 
det moderna språkets referenssystem, så att man exempelvis vid 
utarbetandet av en synkronisk ordbok över svenskt 1 500-talsspråk 
kunde tillämpa samma metod för indelning i betydelsevarianter 
som vid en modern synkronisk ordbok. Utgångspunkten skulle allt-
så vara en ingående strukturell analys av 1500-talets egna uttrycks-
medel, dess egen synonymik. På ett sådant studium av synony-
mer, av utbytesord i olika kontexter, skulle man sedan söka grunda 
en preliminär synkronisk betydelseindelning av orden. Uppgiften 
blir här att beskriva i vilka kontexter eller typer av kontexter en 
viss växling mellan synonymer är belagd. Genom dessa båda for- 
mella kriterier - substitution och distribution 	skulle man alltså 
söka klarlägga ordets semantiska mönster. En sådan objektiv, for-
mell grund för indelningen i betydelsevarianter kunde också vara 
till nytta vid formuleringen av den utförligare definitionen, som 
består av ett kärnord, till vilket fogas en eller flera inskränkande 
bestämningar. Man försöker fixera vilket eller vilka betydelse-
element som är gemensamma för alla betydelsevarianterna, för 
att därefter i första hand ta sikte på sådana betydelseelement som 
är distinktiva, som skiljer de olika varianterna. Men själva defini-
tionen måste givetvis uttryckas på ett modernt språk. 

Syftet med en sådan synkronisk historisk ordbok skulle i första 
hand vara att blottlägga en semantisk struktur i ett gånget skede, 
att se hur ett visst begrepp eller begreppskomplex varit semantiskt 
indelat genom ord, och att se vilka olika betydelsevarianter detta 
eller dessa ord haft - så som man kan urskilja dem genom ett in-
tensivt studium av synonymiken. På detta sätt kan man lägga en 
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fast grund för en typologisk semantik, varvid man jämför olika 
semantiska strukturer från olika skeden i ett språks historiska ut-
veckling. En sådan historisk semantisk beskrivning kan även bli 
direkt jämförbar med modernt språkbruk: man kan klargöra de 
svenska ordens betydelseindelning och betydelseomfång på t. ex. 
1500-talet genom att jämföra 1500-talets semantiska system för 
vissa ord eller för vissa begreppskategorier med motsvarande mo-
derna semantiska system. Härigenom har man en ny möjlighet 
att fixera ordens valörer i en gången tid utan direkt påverkan av 
det semantiska system som uppstått genom senare språkutveckling. 

Men detta detaljarhete för framtidens lexikografer måste givet-
vis bygga på de omfattande inventeringar som nu utförs eller ut-
förts vid de stora nationella ordboksföretagen. 



6 	Övningsuppgifter 

Syftet med följande övningsuppgifter är att ge intresserade träning 
i att använda SAOB. Uppgifterna har valts så att de någorlunda 
fylligt demonstrerar de olika slag av information man kan hämta 
ur ordboken: upplysningar om betydelser, ordformer, bruklighe-
ter, stilvärden och dateringar. Särskild hänsyn har här tagits till 
möjligheterna att med hjälp av ordboken nå fram till en djupare 
förståelse av språket i äldre texter. 

Uppgift 1 

Linné, Wästgöta-Resa (1747), s. 100-102. 

Qwacksalfware woro i Wästergötland trenne namnkunnige, så-
som: Gubben i Enekulla, Sven i Bragnum, och dess discipel Valtin 
Sträng i Kinnewaids Soken. Folket i landet sökte bot hos dem 
emot sina sjukdomar, ej annorledes än af de största läkare. Wi 
woro nu på nejden, där Swen i Bragnum bodde, ty reste wi 
på 1 quart at höra hans wishet. 

Sven i Bragnum hade köpt sig en liten gård, på hwilken han 
bodde, och där utwalt sig en liten mörk kammare, i hwilken han 
hade sina dosor och läkedomar. Han war en bondedräng af några 
och 30 år, fast håret begynt gråna, och hans stilla lefnads sätt 
redan gifwit honom en ansenlig isterbuk. När wi kommo in, och 
helsade på honom, stod han orörlig, utan at röra mössan, eller 
at beswära folk med nedsittande. Han war i swar lätt, fast alfwar-
sam. Mina följeslagare kunde ej afholla sig, at fingera sjukdomar 
och rådföra sig med honom. Den ene M. T. föregaf, at han war 
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plågad af Blodspotning; hwarpå Sven, sedan han frågat om des 
hemwist och kosa, swarade: At han skulle köpa på Apotheket i 
Götheborg Pulfwer för blodspottning, och därtil frågade drängen, 
om han låtit sig åder, hwilket af patienten nekades, som sade, at 
han war rädd för blod; men blef dock rådd, at ändteligen öpna 
ådern på armen. Den andre E. G. L. frågade råd för et Öron-
susande; drängen swarade: At patienten ingen ting skulle bruka; 
ty ju mer man brukar, ju wärre blifwer det, utan allenast öpna 
ådern under öresnippen, där sade han, at 3 ådror ligga, af hwilka 
den medlersta bör öpnas; äfwen at han skulle sätta en silfwersked 
på glöd, och då hon woro wäl warm, slå litet Franskt win i henne, 
och låta imman däraf gå up i örat. Patienten frågade, hwaraf 
denna sjukdomen kommit? drängen swarade: At det wore blod, som 
nedfallit för örat. Patienten berättade widare, at susandet flyttat 
sig ifrån det ena örat til det andra, frågade derföre, om bägge 
öronen hade någon communication? drängen swarade: Ja båda tre 
må 1 det tro. 

Drängen satte sig utanför dörren, at plåcka en flickas skorfwiga 
hufwud, och at med knif draga håret ut mcd rötterna, smorde 
sedan hufwudet, och lade däröfwer et Karborrrblad; hwilket alt 
han lagade för en Riksdaler, eller 4 1/2 Dal. K:mt. En bonde kom 
och begärte hjelp för en stark Diarrhée: då Sven frågade honom, 
hwarföre han ej lagat sig ut förr, utan kommer nu så sent på afton? 
bonden swarade: Å jag tänkte, at 1 skulle wara ännu ute, och slå 
på ängen. Drängen swarade: Ja, jag lärer behöfwa tåcket, jag; 
widare sade bonden: jag war rädd, at 1 skulle wara bårtrest. 
Drängen swarade, ja, en tåcken, som jag är, behöfwer ej resa bårt, 
ty jag har nog at göra hemma. Ändteligen föregaf bonden sig ej 
eller wilja komma på Helgedagen. Då Sven sade: Liksom 1 icke 
redan skolat stulit et stycke af honom. Bonden frågade då ändte-
ligen, om han ej wille hjelpa honom? drängen swarade: Ja, det 



wore så, om jag wålacie mig stå med eder i natt. Wi sågo några 

medicamenter ligga på bordet, nämligen Calmusrot, Johannis ört 
och Wallörten eller Consolida. Wi funno nogsamt, at drängen 

hade ingen insigt hwarken uti Anatoniicis, Physiologicis, Semin-
ticis, Di1eteticis, eller Botanicis, utan at hela hans kunskap bestod 

i några få medicamenters kraft uti sjukdomar, hwaraf Allmogen 
argumenterade a minori ad majus, hälst då de sågo, at han under 

en alfwarsam mine dölgde något djupare; men däruti war han 

dock at berömma, at han brukte inga widskeppelser, och war 

fogelig med betalningen. En sjuk människa må wäl liknas wid et 

skepp, hwilket skal segla många farliga och vidlöftiga skär förbi, 
uti en stickande storm; den Skeppare är då lyckelig, som råkar 

en utlärd Los, hwilken kan bäst wisa wägen, och känna de mästa 

klippor och fördolde skär; men den, som lemnar sit skepp i en 

okunnig karis händer, som knapr har sig en eller annan klippa be-
kant, kan wäl under tiden komma i en stilla wind, af en händelse, 

lyckeligen fram; men dock oförswarligen, at han wågat all sin 
ägendom uti så osäkra händer. 

Vad menas här med folket i landet? Vilken bruklighet har denna 
användning av ordet land i modern svenska? 
Vilket är SAOB:s yngsta belägg på uttrycket ej annorledes än? 

Vilken stilprägel har detta uttryck numera? 
Vilken stilprägel har ordet nejd i modern svenska? Kan man 
ur språkproven i SAOB utläsa något om dess stilvärde i 1700-
talssvenskan? 

Vad betyder här uttrycket på 1 quart? 

Vad betyder här ordet läkedornar? Vilken bruklighet har ordet 
numera i denna betydelse? 

Från vilka år är SAOB:s äldsta och yngsta belägg på formen 
bondedräng? Finns även formen bonddräng belagd i 1700-tals-
svenska? 

Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på isterbuk? 



Vad menas här med uttrycket at beswära folk med nedsittande? 

Vilka olika uttal har ordet jingera i modern svenska? Vad säger 
SAOB om dessa olika uttals bruklighet? Vilka uppgifter finns 
det hos äldre lexikografer om ordets uttal i äldre tid? 
Vad betyder uttrycket låta sig åder? Hur har detta uttryck 
uppkommit? Vilken grundbetydelse föreligger här egentligen 
hos verbet? 
Vilken bruklighet har numera uttrycket fråga råd? 

Från vilket år är SAOB:s äldsta och yngsta belägg på formen 
medlerst? 

Vad betyder här ordet communication? 

Vad betyder uttrycket håla tre och hur är det bildat? 

Av ordet kardborre förekommer i äldre språk även former utan 

-d-. Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på form med -d-? 

Varifrån härstammar sannolikt detta växtnamn? Vilken synes 
ha varit den ursprungliga betydelsen? Till vilka inhemska sven-
ska (nordiska) ord synes förled resp. efterled ursprungligen ha 
anslutits? Och hur har sedan former på kard- uppkommit? 
Från vilket år är SAOB:s yngsta belägg på imperfektformen 

begärte? Vad säges om denna forms bruklighet i modern 

svenska? 
Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på ordet diarré? Vilka 
synonymer har man använt i äldre tid? 
Vilket är SAOB:s yngsta belägg på presensformen lärer? Hur 

har denna form uppkommit? 
Hur har uttrycket ej eller uppkommit? Från vilket år är 
SAOB:s äldsta resp. yngsta belägg på eller använt såsom 

adverb? 
Från vilket år är SAOB:s yngsta belägg på formen helgedagen? 

Vilket är det latinska namnet på den växt av vilken drogen 

kalmusrot erhålles? Vilken medicinsk användning hade denna 

drog? 
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Från vilket år är SAOB:s äldsta och yngsta belägg på suh-
stantivformerna min resp. mine? 

Från vilket år är SAOB:s äldsta resp. yngsta belägg på im-
perfektformen dölgde (döljde) ? Vad säger SAOB om denna forms 
bruklighet i modern svenska? 
Under vilket uppslagsord behandlas i SAOB formen Los? 
Vilka former av detta ord synes enligt SAOB:s formparentes 
vara belagda i svenskan under 1700-talet? 
Från vilket år är SAOB:s äldsta och yngsta belägg på adverb-
formen oförsvarligen? 

Svar, se s. 118f. 

Uppgift 2 

Almqvist, Det går an (1839), s. 13-18. 

En skön thorsdagsmorgon i julii månad strömmade mycket folk 
förbi Riddarhoimskyrkan i Stockholm och skyndade utför backen 
emellan Kammarrätten och Statskontoret, för att i rättan tid 
hinna ned till Mälarstranden, der ångbåtarne lågo. Alla hastade 
till Yngve Frey, lupo in öfver landgången med snabbhet, ty tiden 
till afresan var redan slagen, och ångkaptenen kommenderade 
»fremmande från bord !» 

De fremmande togo derföre ett kortvulet afsked af sina bort-
resande vänner och återgingo på stranden. Landgången drogs in 
och ångbåten lade ut. Efter några minuter var den långt borta på 
vattnet. 

»Förgäfves! det är för sent, min fru!» muttrade en och annan 
resande skalkaktigt mellan tänderna, då ett åldrigt fruntimmer 
sågs komma ned på Riddarholmsstranden, och med näsduks-
hviftningar och häftiga åtbörder gaf tillkänna, att hon var en 
passagerare, som borde med. Ingen slup fans tillreds vid landet, 
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och ångbåten sjeif var kommen midt för Owens, ja, sköt pilsnabb 
förbi Garriisonssjukhuset. 

Dock väckte det en viss, ehuru hastigt öfvergående rörelse hos 
de resande, då de hörde ett par halfva utrop: »Moster! Moster!» 
ifrån en ung passagererska på fördäcket, hvilken tycktes för skam 
skull icke vilja ropa högt, men som man dock förstod på ett led-
samt sätt hafva blifvit skild ifrån en sin slägting, troligen ett på-
räknadt och för henne angeläget resesällskap. 

Men man är ofta så egoistisk, att man glömmer sin nästa; och 
folk, som köpt biljetter till salong och akterdäck, fråga ej särdeles 
efter hvad som händer pöbeln derframme på fördäcket och vid 
skansen. De »bättre» resande utgjordes denna gång af äldre herrar, 
nästan allesammans med ledsamma ansigten. De åtföljdes af fruar 
och barn, icke just af allra yngsta slaget, men i den gängliga åldern, 
då naiveteten förgått och ännu icke efterträdts af känsla och för-
nuft. Alla sådana menniskor äro högst egoistiska, och det af be-
gripliga skäl. De der väl uppfostrade barnen äro vanligen så ur 
stånd att hjelpa sig sjelfve, att de i hvarje ögonblick ropa på hjelp: 
än har kängbandet lossnat, än en handske fallit i sjön, än äro de 
hungriga, än törstiga, och hela verlden står för dem i olag. Deras 
mödrar hafva således mycket besvär, utom all möda de måste 
göra sig med sina egna kroppar, för att komma upp och ned i de 
trånga ångbåtstrapporna; och familjefäderne slutligen, de söka 
väl uppmuntra sig med snusning och tidningsläsning, men äfven 
detta tyckes knappt förslå. De kunna ej egna mycken uppmärk-
samhet åt andra, emedan de hafva nog att syssla med sitt eget 
upprätthållande, sina fruar, sina barn; och framför allt måste de 
med stor omtanke öfverlägga, hvad de må våga förtära om bord, 
för att icke bli alldeles kaput: allt af den naturliga orsaken, att då 
själens rena glädje, som är det bästa läkemedel emot kroppens 
opassligheter och svagheter, saknas, är man ständigt åtkomlig för 
hvad som helst, och mår gerna illa både af hvad man äter och 
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hvad man låter bli att äta. Många herrar här hade ännu lemningar 
af choleran i minnet. Icke underligt då, att hvai- och en blott 
tänkte på sig sjeif, och med ett allvar i åtbörderna, som skulle hafva 
anstått en romersk senator, öfverlade, begrundade, rådslog och 
slutligen, så vidt möjligt var, afgjorde planen för sin mat och 
öfriga vigtiga omständigheter under resan. 

Om ibland salongspassagerarne befunnits någon mansperson af 
yngre och ogift slag, så hade en sådan förmodligen haft tid att 
tycka synd om det stackars fruntimret på fördäcket, som blifvit 
skildt ifrån sin moster; åtminstone hade han utgrundat, huru hon 
såg ut och frågat hennes namn. 

Denna gång egde ibland det bättre folket på Yngve Frey ingen 
dylik mansperson rum. Men ibland fördäckspassagerarne befann 
sig en lång och vacker underofficer 	ja, utan förbehåll sagdt, en 
Sergeant som, antingen af penningförhinder eller andra orsaker, 
på denna resa icke frågat efter att vara bättre än däckpassabel. 
Hygglig och städad, samtalade han dock med en och annan af 
salongsfamiljernas medlemmar. Han afvisades icke af dem; ty hans 
mustascher voro mörka, uppböjda och nästan sköna; hans tschakot 
nätt nog för att icke misshaga fruarne; och en viss manlighet i 
väsendet gjorde, att de eljest förnäme och stele herrar-fäderne till-
läto sig gå in i samtal med en person, som tycktes medföra ett tyst 
löfte om att ej stanna inom underoflicersgraden, utan med tiden 
beträda, om ej en kaptens eller majors, dock en löjtnants bana. 

Den unge, hygglige sergeanten hade på fördäcket varseblifvit 
henne, som skilts från sin moster; och det väckte hans uppmärk-
samhet, att hon vid afresan stått i en liten nätt fruntimmershatt af 
hvit kambrick, men efter en stund låtit hatten försvinna af hufvu-
det, visande sig i stället nu med en silkesschalett öfver hjessan, så-
som »jungfrur» bruka. Frågades alltså: var denna passagererska 
mamsell eller jungfru? och, i hvilketdera fallet, huru kom det sig, 
att hon bytt om hufvudbonad? 

7— Ekbo—Loman, Vägledning. 	 93 



Sergeanten, intresserad för henne genom hennes första missöde, 
började allt mer och mer hålla sig på fördäcket, dit han också 
rättvisligen hörde, och han öfvergaf allt mer och mer samtalet 
med salongsnoblessen. Mig förefaller, sade han till sig sjeif, att 
denna vackra flicka är mamsell - från någon landsort troligen - 
och befinner sig på väg att fara hem, åtföljd och skyddad af en 
äldre slägting, men som af sin kaffekopp hindrades att i tid ned-
hinna till ångbåten. Då detta mötte, bortlägger flickan hastigt 
utseendet af mamsell, genom hattens aftagande, så att hon må 
undvika det oskickliga i att resa utan beskydd; och med schalet-
tens påsättande gör hon sig i stället till jungfru, i likhet med de 
öfriga fyra is fem jungfrurna här framme på fördäcket, hvarefter 
hon som sådan kan resa fram, hela Mälaren åtminstone, utan 

förtal, fast utan moster. 
Grundligt tänkt, eller icke, fästade sig likväl sergeanten vid 

detta lilla uppträde. Det förekom honom alltid oafgjordt, om 
flickan vore bättre eller sämre folk i sig sjelf; hon var emellertid 
ganska nätt och snygg i sin mörkblå kapott. Den stora silkesduk af 
fint, ljusrödt, chairt, nära hvitt sidentyg, med några smala gröna 
ränder här och der, hvilken hon knutit under hakan, och öfver sin 
kam i nacken smakfullt ordnat till huckle - eller, som det fordom 

kunde hafva hetat, slöja 	behagade sergeanten, och kom honom 
icke att längta tillbaka efter kambrickshatten. Han gick ned till 
kaptenen, för att hemta upplysning om hennes namn. Efter en 
stunds ögnande på passagerarelistan, befans hon heta Sara Vide-
beck, och vara glasmästardotter ifrån Lidköping. En ovanligt om-
ständlig underrättelse på en ångbåtspassagerarelista! Men den kom 

sig deraf, att hon hade pass med sig, som annars ångbåtsresande 
sällan medföra, och att hon egt ordningssinne nog, att åt kaptenen 
under resan aflemna sitt pass, till all möjlig säkerhets vinnande 

för sin person. 
Sergeanten satt i många tankar nere i matsalongen - märk 



matsalongen! - det är den, dit fördäckspassagerarc, åtminstone 

de af tillräckligt mod och hurtigt utseende, få intränga vid mat-

stunderna. Det var nu ungefär frukosttid, eller kunde lätt blifva 

det, ifall man reqvircrade en portion. Sergeanten tänkte så här: 

En glasmästardotter ifrån Lidköping 	det är en småstad, långt, 

långt bort ifrån Stockholm. En mamsell? på sätt och vis, ja. En 

borgardotter, dock af ringaste borgarklassen. Ett intagande och 

märkvärdigt inellanting! Landtflicka icke, bondflicka alls icke - 

men icke heller riktigt af bättre klass. Hvad skall en sådan egent-

ligen anses för? hvad kallas? Det är någonting outgrundligt i 

denna mellansort. Låt se 	tag hit en biffstek! 

Vilken betydelse har i detta textutdrag orden fruntimmer, mam-

sell och jungfru? 

Vilken form är egentligen ju/ii i uttrycket ijulii månad? Finns 

även konstruktionen juli månad belagd i svenskan på Alm-

qvists tid? 
Vilken kasus- och genusform är 	historiskt sett - rättan i 

uttrycket i rättan tid? Vilken användning har denna form i 

modern svenska? Vilken bruklighet har formen haft i äldre 

nysvenska? 
Från vilken tid är SAOB:s äldsta belägg på svag böjning av 

verb et löpa? 
Från vilka förf. härrör SAOB:s belägg på kortvulen? 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på pi/snabb? 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på passagererska? 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på biljett i den här föreliggande 

betydelsen? 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på salong i den betydelse som 

här föreligger? Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på 

matsalong? 

Vilken betydelse har här ordet pöbel? 
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Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på bättre i uttryck som 

bättre folk, bättre /a7niij? Varför använder Almqvist citations-

tecken i uttrycket »bättre» resande? 

Från vilket år är SAOB:s äldsta och yngsta belägg på formen 

naivetet? Från vilket år är äldsta belägget på den moderna 

formen naivitet? Vilken betydelsenyans har ordet i föreliggande 

språkprov? 
Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på kaputt? Vilken bety-

delse har ordet i detta äldsta belägg? Vilken är ordets egentliga 
betydelse, och när är denna betydelse tidigast belagd i SAOB? 

Vilken betydelsenyans har här gärna? Vilken bruklighet har 

denna användning av ordet i modern svenska? 
Vilka uppgifter lämnar SAOB om uttalet av ordet kolera på 

Almqvists tid? 
1 uttrycketfrågat hennes namn föreligger ett fall av verbetfråga 
konstruerat med sakobjekt. 1 vilken utsträckning förekommer 
i modern svenska konstruktionenfråga + sakobjekt? 
Vilka belägg ger SAOB på att uttrycket äga rum i betydelsen 

'finnas, existera, vara för handen' konstruerats med ett person-

ord som subjekt? 
Vad betyder här hygglig? Vilken bruklighet har denna an-

vändning av ordet i modern svenska? 
Hur är sammansättningen herrar-fäderne bildad? 

Vad är kambrick? 

Vad betyder här rättvisligen? Är det en numera fullt bruklig 

användning av ordet? Vilket är SAOB:s äldsta belägg på 

denna användning av ordet? 
Vad betyder här landsort? Vilken bruklighet har numera denna 

användning av ordet? 
Vad betyder här mötte? Ger SAOB något annat exempel på 
motsvarande användning av ordet hos Almqvist? Vilket är 
SAOB:s yngsta belägg på denna användning av ordet? 
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Vad betyder här oskiciclig? 

Från vilken tid är SAOB:s äldsta belägg på att verbetJsta 
böjts efter första svaga konjugationen (-ar, -ade, -at, -ad)? Vil-
ken bruklighet har numera denna böjning av verbet fästa? 
Vad betyder här nätt i uttrycket ganska nätt och snygg? 
Vad kunde ordet kapott betyda på Almqvists tid? Vad betyder 
det här? 

Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på huckle? Vilket är 
ordets ursprung? 
Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på borgarklass i den 
tydelse som här föreligger? 
Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på intagande i den be-
tydelse som här föreligger? 

Svar,ses. 119f. 

Uppgift 3 

Strindberg, Hemsöborna (1887), s. 7Jf. 

Han kom som ett yrväder en April-afton och hade ett höganäs-
krus i en svångrem om halsen. Clara och Lotten voro inne med 
sköt-ekan för att hemta honom på Dalaröbrygga; men det dröjde 
evigheter, innan de kommo i båt. De skulle till handelsman och 
ha en tunna tjära och på aheteket och hemta gråsalfva åt grisen, 
och så skulle de på posten och få ett frimärke, och så skulle de ner 
till Fia Löfström i Kroken och låna tuppen mot ett halfpund små-
tärna till notbygget, och sist hade de hamnat på gästgifvaregården, 
der Carlsson bjudit på kaffe med dopp. Och så kommo de ändt-
ligen i båt, men Carlsson ville styra, och det kunde han inte, för 
han hade aldrig sett en råseglare förr, och derför skrek han, att 
de skulle hissa focken, som inte fans. 
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Och på tulibryggan stodo lotsar och vaktmästare och grinade 
åt manövern, när ekan gick öfver stag och länsade ner åt Salt- 

säcken. 
- Hörru, du har hål i båten! skrek en lotslärling genom vin-

den. - Stopp till! Stopp till! och medan Carlsson tittade efter 
hålen, hade Clara knuffat undan honom och tagit roret, och med 
årorna lyckades Lotten få ekan upp i vinden igen, så att nu strök 

den ner åt Aspösund med god gång. 

Carlsson tittade sig omkring i halfskymningen och såg idel nya 

och ovanliga ting. Utan för bron låg sumpkistan med sitt hifspel, 
och utmed brons långsida gick ett räcke, som var fullhängdt med 
vakare, fästor, draggar, sänkor, linor, långrefvar, krok, och på 
broplankorna stodo strömmingstrummor, tråg, tinor, kar, bunkar, 
långrefslådor; vid brohufvet låg en sjöbod fullhängd med vettar, 
till hafsskytte uppstoppade ejdrar, skrakar, prackor, svärtor, kni-
por, och under takskägget lågo på hållare, segel och master, åror, 
båtshakar, rortullar, öskar, isbillar, lak-klubbor. Och på land stodo 
gistgårdar med strömmingsskötar, så stora som de största kyrk-
fönster, flundernät med maskor, som man kunde få armen i, 
abborrgarn, nybygda och hvita som de finaste slädnät; men rätt 
opp från bron gick det som en herrgårdsallé med två rader klyk-
stör, och på dem hängde stora bordnoten. Och längst upp i gången 
kom nu lyktan och kastade sitt sken på sandgårigen, som gnistrade 
af musselskal och torkade fiskglar, och i noten blänkte qvarblifna 
strömmingsfjäll som rimfrost i spindelnät. Men lyktan lyste också 
på ett gammalt gum-ansigte, som tycktes torkadt af blåst, och på 
ett par små vänliga ögon, som krumpit ihop vid spiselden. Och 
framför gumman kom hundrackan, en raggig best, som kunde gå 

lika bra i sjön som på land. 
Nå, ä ni hemma nu, kära hjertans, helsade gumman, - och 

har ni gossen med er? 



Jo, här ä vi, och hä ä Carlsson, ska moster se! svarte Clara. 

Nå, hvad tycker du om honom? frågade gumrnan; 	han 
ser mig regäl och villig ut. 

- N-eej! drog Gusten ut sitt svar. - Tro inte den, mamma, 
han pratar smörja, den bålen! 

- Ab, så du säger; han kan vara ordentlig ändå, fast han är 
språksam. 

- Tro mig du, mamma, det der är en spelfogel, som vi få 
dras hårdt med, innan vi bli fri från honom. Men det gör inget, 
det; kan ska få arbeta för maten, och inte ska han komma mig 
för när, inte. Ja si, du tror aldrig hvad jag säger, men du får väl 
se, du får väl se! Och så ångrar du dig, när det är för sent! Hur 
var det inte med gamla Rundqvisten! Han var också så mör i 
mun, men i ryggen var han lenare ändå, och så fick vi hanka me'n, 
och nu lär vi ha honom till döddagar. Såna der hymlare, som ä 
kringa i mun, är bara stora i grötfatet. Tro du mig! 

Vad är gråsalva? Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på 
detta ord? 
Vilka olika uttal av gästgivargård anger SAOB, och vad sägs 
om dessa olika uttals bruklighet? 

Vad är råsegel, råseglare? Vad betyder här rå-? 

Vad ärfocken? 

Vad betyder här grina? Vilket stilvärde har ordet i denna 
betydelse? 
Vad betyder här länsa? Vilka synonyma uttryck förekommer 
i modern svenska? 

Vad säger SAOB om formen hörru? 

ror är en biform till roder. Från vilket år är SAOB:s äldsta be-
lägg på formen ror? Vilken betydelse eller användning har for-
men ror i modernt svenskt skriftspråk? 
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Vad betyder här fästor? Vilken bruklighet har denna använd-
ning av ordet i modern svenska? 
Vilket är det latinska namnet och vilken är den vanligare 
svenska benämningen på den fågelart som här kallas pracka? 

Vad är gistgård? 1 vilka trakter används denna term? 
Vilken bruklighet har numera enl. SAOB formen Jlunder- som 
första sammansättningsled? Vilka är SAOB:s äldsta resp. 
yngsta belägg på formen jiunder- använd såsom första samman-
sättningsled? 
Vad menas med nybygda abborrgarn? 

Vilken bruklighet har i modern svenska supinumformcn 
krumpit? Från vilket år är SAOB:s yngsta belägg? 
Vilken form är egentligen hjärtans i uttrycket kära hjärtans? 

Hur har uttrycket kära hjärtans uppkommit? 
Hur har pronominet hd 'det' uppkommit? Vilken bruklighet 
har detta ord i modern svenska? 
Vad betyder här moster? Vilken bruklighet har ordet numera i 
denna användning? 
Under vilket uppslagsord behandlas i SAOB formen regäl? 

Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på detta adjektiv an-
vänt såsom bestämning till personbetecknande ord? 
Hur är uttrycket den hålen bildat? 
Vad säger SAOB om formen hos adjektivet fri i ett uttryck 
som innan vi bli fri från honom? 

Vad betyder hanka här? 
'n i me'n är en s. k. enklitisk form av personliga pronominet 
han, honom. Vad säger SAOB om denna forms bruklighet i 
modern svenska? 
Vad betyder hymlare? Till vilket verb är ordet bildat? Vilken 
bruklighet har detta verb i modern svenska enligt SAOB? 
Vad betyder här kringa? Vad säger SAOB om ordets bruklig- 
het i denna betydelse? 	Svar, se s. 122 f. 



Uppgift 4 

Gustav Vasas brev till Ture jönsson, Ture Eriksson och 7ktåns Br,yntesson, 

Uppsala 22 maj 1528, (Konung Gustaf den förstes registratur, band 5, s. 
85.) 

Käre gode män effter thenn legligheet nw på färde är att mann 
eij fulleliga veth huar oppå en sig förlata skall then stwndt the 
danska så fast klancka på vijken etc må för then skuldt tenckias 
til at ingen ofortenkt förraskning skeer in oppå karisborg. så slot-
tedt iw besörgt bliffuer medt skött krwth och värier om behoif 
görss etc Så må i dele edert gode rådt mett vår befalingsmann 
jacob kromme, viliandis attj her twre ericsson til thes behoffför:ne 
vår befalingsman vndsetie medt tw falkeneth och i her mågus 
brynttisson mett edt falkneth Tesligist medt krwth och andre värior 
så mykit i haffue ämpne opå thet hann kann taga til huar för 
nödhen är, så klinckebåndet på slåttet förwaradt bliffuer etc her 
medt ider gudt befalandis, Åff vpsala etc 

Vad betyder i denna text legligheet, sig förlata, klancka, ofortenkt, 
förraskning, besörgt, förwaradt? 

Kunde uttrycket vara på färde på Gustav Vasas tid betyda nå-
got annat än 'försiggå, äga rum, vara för handen' o. d.? 
Hur är enligt SAOB verhet klanka bildat? 
Vad betyder här uttrycket dele edert gode rådt mett (N. N.)? 
Om vilka olika slag av befattningshavare användes på Gustav 
Vasas tid benämningen befallningsman? Vilken betydelse har or-
det i denna text? 

Vad betyderfalk(e)neth? Från vilket språk härstammar ytterst 
detta ord? Hur är det bildat? Vad åsyftas med stammenfalk-? 
Vad betyder klinckebåndet? Vilken betydelsenyans har här ut-
trycket så klinckebåndet på slåttetförwaradt bliffuer? 
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Uppgift 5 
Biblia, thet är all then Helgha Scrfi't på Swensko, 1541. S. Luce Euange-
ljum. XIII. Capitel, vers 1-9. 

På samma tijdh, woro ther någhre tilstädhes, som bodadhe 
honom om the Galileer, hwilkas blodh Pilatus hadhe blandat 
medh theras offer. Tå swaradhe Jesus, och sadhe til them, Menen 
j at thenne Galileer woro syndare för alla Galileer, effter the 
sådant lidho? Ney sägher iagh idher, Vthan om j icke bätren idher, 
skolen j alle sammalunda förgåås, Eller the adherton som tornet j 
Siloha föll vppå, och drap them, Menen j at the brotzlighe woro 
för alla menniskior som boo j Jerusalem? Ney sägher iagh idher, 
Vthan om j icke bätren idher, skolen j alle sammalunda förgåås. 

Sadhe han ock thenna lijknelsen. En man hadhe itt Fikonaträä 
planteratj sin wijngård, och han kom och sökte frucht ther på, och 
fann ingen. Tå sadhe han til wijngårdzmannen, Sij, nuj try åår haff-
uer iagh kommet, och sökt frucht på thetta Fikonaträdh, och iagh 
finner ingen, Hugg thet bortt, Hwar effter skal thet förhindra jorde-
na? Han swaradhe, och sadhe til honom, Herre, lät stå thet än nuj 
thetta året, så lenge iagh graffuer om kring thet, och gödher thet, om 
thet så kunde bära frucht, Hwar och icke, så hugg thet sedhan bortt. 

Vad betyder här bodadhe? 
Vilken form är Galileer i denna text, singularis eller pluralis? 
Vilken form har detta ord i sing. och plur. i Gustav Vasas bibel? 

När är formen galilé eller galilee tidigast belagd i SAOB? 

Hur länge har enligt SAOB pluralformen denne (denna, thenne, 

thenna etc.) använts i nysvenskt skriftspråk? 
Vilket är SAOB:s yngsta belägg på imperfektformen lid(h)o? 
Och vilket är det äldsta på imperfektformen led(h)o? 
Hur böjs verbet dräpa i Gustav Vasas bibel? 1 Nya Testamen-
tet 1526? Vilken bruklighet har den starka böjningen av verbet 

i modern svenska? 
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Vilka olika betydelser synes ordet liknelse ha haft på 1500-talet? 
Vilka betydelser har ordet i modern svenska? 
Vad betyder här förhindra? 
Vilket är det yngsta belägget i SAOB på imperativformen lät? 
Vad antyder heläggstället om formens bruklighet i modernare 
svenska? 
Vilket är det yngsta belägget i SAOB på presensformen graver? 
Är även presensformen gräver belagd i Gustav Vasas bibel? 
Vad säger SAOB om brukligheten i modern svenska av formen 
grava? 

Uppgift 6 
Ur Axel Oxenstiernas »Memorial» för sekreteraren Lars Grubbe, Wismar 
24 febr. 1636. (Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrfler och brevväxling, 
Avd. 1, band 15, s. 195.) 

Eenkannerligen skall Grubben hoos städerna ihugkomma Chur-
saxens obillige procedere emoth H:s M:tt och Sveriges crona, 
remonstrerendes Hen :s M :tz stoore oskuld, och sig således be-
flijta vår saak att justificera. Och kan han therhoos tilkenna gifva, 
att på vår sijda inthet stoort hopp ähr, thet Chursaxen med sijne 
tractater något skall uthrätta, althenstund honom thertill både 
på villian så väll som fullmacht af keysaren manquerar. Thet kan 
han af hans actioner nogsampt deducera och them till then ände 
acterne, som ähr passerede, communicera och uthläggia. Ther han 
tå märker städerna till nogor interposition emellan keysaren och 
Hen :s May :tt inclinera, skall han tesgmoniera sådant inthet kunna 
Hen:s M:tt eller på H:s M:tz vägnar herren rijkzcantzlerens 
Excell:ce misshaga, och allenast sökia them (dvs, av dem) att 
förnimma, på hvad sätt och vijs, the förmeena sådant kunna före-
tages, lofvendes att vele göra relation och till Hans Excell :ces 

resolution låthendes allt in integro. 
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Vad betyder i denna text de understrukna orden? (Frågan kan 
besvaras genom hänvisning till moment i SAOB.) 
Vilka av dessa ord är lånord i svenskan? (Lånord kan markeras 
med L.) 
Vilka av dessa ord saknas i fornsvenskan och är belagda först i 
nysvenskan? [Frågan kan besvaras med årtal för dels SAOB :s 
äldsta belägg på ordet, dels (inom parentes) SAOB:s äldsta 
belägg på den betydelse ordet har i texten]. 

Svaren kan redovisas i tabellform t. ex.: 
1 	2 	3 

enkannerligen (E 626 f.) huvudmoment 	fsv. 
ihågkomma (1146) 	 3 	 1541 (1636) 
procedere 	(P 1931) 	2 	L 	1629 (1629) 
remonstrera (R 1052) 	1 	L 	1616 (1616) 

En sådan lexikalisk analys kan visa vilken hög frekvens nya lån-
ord av latinskt-romanskt ursprung har i Axel Oxenstiernas språk. 

Uppgift 7 

Linné, Wästgöta-Resa (1747), s. 118f. 

Gutta Rosacea sågs på en giftwuxen Jungfru, som midt på km-
den först hade fått en liten Pustula, eller qwesa, hwilken sedermera 
utwidgat sig til en handlofwes widd. Folket hade rådt henne, at 
utwärtes bruka qwinnomjölk, hwaraf passionen blifwit wärre: de 
hade ofelbart läsit i Medicorum böcker, at Lac virginale (eller 
Jungfru-mjölk) woro godt emot Guttam rosaceam; men de hade 
förtagit sig, då de tagit qwinno-mjölk för Jungfru-mjölk, ty den 
förra prpareras i hwart torp, men den senare allenast på Apothe-
ken. 

Drag eller Fluss, är en passion, som nog bryr de förnämare i 
Swerige, särdeles Fruerna, ja, ock ofta sjelfwa Doctorerne, be- 
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synnerligen då de lärt sin practik wid utländska Academier, eller 
af utländska böcker, där denne sjukdom icke går i swang; ty som 
andre nationer ej bruka spjäll, at därmed göra kamrarna til bad-
stugor, så äro de ock frie ifrån denna olägenhet, emedan man säl-
lan hörer någon få drag, för det han reser i stark blåst. Drag, med 
et ord, är et species catarrhi, och förorsakas, då en stark kall pust 
kommer på en däfwig kropp, hwilkens porer af hettan stå mycket 
öpne, hwarigenom swetten stelnar i porerna, som hastigt sig ihop-
draga, och således förorsaka, at transpirationen aldeles blifwer 
förstoppad på det stället; hwilket alt så tydeligen lägges för ögonen 
uti följande casu, at en blind kan derpå taga med sin käpp. 

Är formen gflasvuxen belagd i svenskan på Linnés tid? Mellan 
vilka år är formen gflvuxen belagd? 
Pustula är även belagt i en försvenskad form. Vilken? Vad be-
tyder detta ord? 
Pustula och kvesa var tydligen synonymer på Linnés tid. Kan 
det ha förelegat någon stilskillnad? 
Vilket är det yngsta belägget i SAOB på ordet passion i be-
tydelsen 'värk, sjukdom'? 
Vad betyder ofelbart i detta språkprov? 
Vilka supinumformer av verbet läsa är enligt SAOB belagda 
i svenskan på Linnés tid? 
Vad ärjungfrumjölk? 

Vad betyderförtaga sig i detta språkprov? Vilket är yngsta 
belägg på denna användning av ordet? 
Vilken betydelse har här drag resp. fiuss? Vilken äldre medi-
cinsk uppfattning ligger bakom benämningen Jiuss? Vad be-
tyder ordet fiuss egentligen? 
Hur har ordet förnäm betonats på Linnés tid? 

il. Från vilka år härrör SAOB:s äldsta resp. yngsta belägg på 
pluralformen fruer? 
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Vilken betydelse har här ordet besynnerligen? Var betydelsen 

'märkvärdig, egendomlig' vanlig hos ordet besjmnerlig i sven-

skan på 1740-talet? 
Vad betyder här dävig? 
At en blind kan derpå taga med sin käpp. Linné anspelar här på 

ett ordspråk med olika varianter. Nämn någon av dessa va-
rianter som står Linnés formulering nära. Finns motsvarande 
ordspråk belagt i något annat språk? 

Uppgift 8 

Bellman, Fredmans epistel nr 78 (1780, 1790), strof 1-2. 
Fägne-Spel på Fader Didriks iVamnsdag år 1780, 

sa7nmanstämt på Amsterdam, et iVäringsställe 
i Stora Hopar gränd. 

Knapt Jeppe hant ur gluggen gå in, 
Trumslagarn knapt hant lyfta på pinn, 

Förr'n Bergen, med sitt Oboe d'Amour, 
Stod tyst på lur. 

Ja! oljan knapt i lyktan utbränd, 
Förr'n Basfiolen surra i gränd; 
Kors! Bergen blåste Oboe så sött, 

At snart jag dött. 
Grälmakar Löfberg, gammal och van, 
Vid Krogdörrn stod och blåste Duician, 
Arbeta med fingrarna, prutta och tjöt, 
Och näfven mot Krögaren knöt. 
Men Åkerblommen, snål som en varg, 
1 röda mössan blängde så arg, 
Befalte oss draga för den och för den, 

Slog dörrn igen. 



Längst gatan fram sågs aldrig en katt, 
Helt tyst i skorsten Murre han satt, 
Och höll mot Morgonrådnans gyldne rand 

Sin svarta hand. 
Och nedanför bland Fartyg vid bron, 
Holländarn än ej, med permission, 
Hint sina Permissioner knäppa hop, 

Vid Tuppens rop. 
Ej minsta knark i blockar och tåg; 
Så tidigt at Besökaren såg 
Hur', under det luften blef kulen och hög, 
Fiskmåsen kring masterna flög. 
Så dags at Bergen ren i krakel, 
Tog sig en haif och dito en hel. 
Och Summa summarum, tre qvart uppå tu 

Slog klockan nu. 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på ordet fägnespel? Vilka 
andra ord med sammansättningsleden fägne- påträffar man 
enl. SAOB hos författare som är samtida med Bellman eller 
äldre? 

Vad upplyser SAOB om ålder och bruklighet för verbformerna 
hant och hint? 

Vilken form av substantivet pinne är pinn? Vilken bruklighet 
har denna form i modern svenska? 
Hur uttalades oboe på Bellmans tid? Vilken biform av ordet 
oboe är belagd i Bellmans diktning? 
Vilket är SAOB:s äldsta belägg på grälmakare? 
Vad är duician? 

Återfinnes sammanställningen basjlol och duician hos någon 
annan äldre diktare? 
Vad betyder här prutta? 
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Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på bruket av den och 

den såsom eufemistisk omskrivning för »hin», »fan»? 

Vilken ordklass är här längst? Hur har formen längst uppkom- 

mit i denna användning? 
il. Vilket är SAOB:s äldsta belägg på Murre använt såsom be-

nämning på sotare? Vilken är ordets etymologi? 
Vilka är SAOB:s äldsta och yngsta belägg på formen gyldne? 

Vad betyder här uttrycket med permission? Från vilket år är 

SAOB:s yngsta belägg på användningen av ordet permission 

i denna betydelse? 
Vad betyder här Permissioner? Hos vilka andra svenska skal-

der kan man finna motsvarande användning av ordet? 

Vad betyder här blockar? Vid vilken tid synes neutrumböj-

ningen ett block, flera block ha genomförts i svenskt skriftspråk? 

Vad betyder krakel? Vilken äldre uppgift har man om ordets 

uttal? 
Från vilket år är SAOB:s äldsta belägg på uttrycket en hel resp. 

en halv (om sup)? 
Vad motsvaras tidsangivelsen tre qvart uppå tu av i modernt 

språkbruk? Vilka andra uttryck för denna tidsangivelse har 
man haft i äldre eller mera föråldrat språk? 

Uppgift 9 

Stagnelius, Suckarnes myste'r (1821), strof 1-4. 

Suckar, suckar äro Elementet, 
1 hvars sköte Demiurgen andas. 
Se dig om! Hvad glädde dina sinnen? 
Kom ditt hjerta fortare att klappa, 
Och med fröjdens milda rosenskimmer 
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Flyktigt stänkte dina bleka kinder? 
Säg, hvad var det? Blott en suck af vemod, 
Som, ur andelifvets källa fiuten, 
Vilsefor i tidens labyrinter. 

Tvenne lagar styra menskolifvet 
Tvenne krafter hvälfva allt, som födes 
Under Månens vanskeliga skifva. 
Hör, o menska! Makten att begära 
Är den första. Tvånget att försaka 
Är den andra. Skilda åt i himlen, 
En och samma äro dessa lagar 
1 de land der Achamot befaller, 
Och som evig dubbelhet och enhet 
Fram i suckarnes mystr de träda. 
Mellan lifvets sorgesuck och dödens 
Menskohjertat vacklar här på jorden, 
Och hvart enda andedrag förkunnar 
Dess bestämmelse i sinneverlden. 

Ser du hafvet? Ilande det kommer, 
Vill med blåa längtansfulla armar 
Under fästets bröllopps-facklor sluta 
Till sitt bröst den liljekrönta jorden. 
Se, det kommer. Hur dess hjerta svallar 
högt af längtan! Hur dess armar sträfva! 
Men förgäfves. Ingen önskan fylles 
Under månen. Sjelfva månens fullhet 
Är minutlig. Med bedragen väntan 
Dignar hafvet och dess stolta böljor 
Fly tillbaka suckande från stranden. 

8— Ekbo—Loman, Vägledning. 	 109 



Hör du vinden? SusandU han sviFvar 
Mellan lundens höga p.:pclkronor. 
1 lic ln? växande han suckar takt. 
Liksom trånsjukt han en kropp begärde 
Att med sommarns Flora sig förmäla. 
Dock re'n tyna rösterna. På löfvens 
Eolsharpa klingar svanesången 
Ständigt mattare och dör omsider. 

Vad betyder här inystr? Vilket är SAOB:s äldsta belägg på 

ordets användning i denna betydelse? 
Vad betyder här Elementet, Demiurgen, bestämmelse, minullig? 

Vad är en eolsharpa? Vilket är SAOB :s äldsta belägg på ordet? 
Från vilket år är SAOB :s äldsta resp. yngsta belägg på imper-

fektformen glädde? 

Från vilket år är SAOB :s yngsta belägg på fylla i betydelsen 

'uppfylla, låta gå i uppfyllelse'? 
Från vilket år är SAOB :s äldsta belägg på rosenskirnmer, andeliv, 

dubbelhet, längtansfull, bröllopsfackla, liljekrönt? 

Uppgift 10 

Strindberg, Svenska öden och äfventyr II (1883), s. 171-173. 

Mor i huset vaknade först och då var det alldeles mörkt; hon 
blåste eld i spiseln och tände ljus; gubbarne vaknade så småningom 
och det blef rörelse i stugan. Gossar, flickor och gummor satte sig 
i julhalmen omkring spiseln för att knäppa nötter och tala om 
sagor. Fader Paul tog fram en kutting spanskt vin, som han och 
Per skulle smörja sig mcd under samspråk och kortspel, hvarmed 
den långa vinterqvällen skulle fördrifvas. När de fylt sina bägare 
och druckit hvarandra till, hvarvid Per anmärkt, att vinet var 
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honom för sött, tog Paul djerft ett tag i samtaistrådarne för att 
få dem på det rediga och började: 

- Nå, bror Per, vill du nu byta ett ord om det Andra-andra, 
är ta' ur svickan och låt det rinna. 

Det synes mig godt, sade Per, men jag har alltid menat, 
att när den rätte Abraham kommer, så dansar Sara. Väl! Hvad 
sätter du upp för pojken? 

Lik mycket som du för flickan. 
Per ref sig i hufv'et. 
- Det kommer an på hvad det blir för år i år. Utstyrseln går 

till pengar och får jag oår, så blir det inga pengar, och man vet 
inte hur det går, för snön kom på säden i höstas, medar kern var 
blöt. 

- Alldeles, alldeles som här hos mig, sade Pau'. Vi låta så-
ledes anstå till hösten, och när vi maxa båda lägg. opp lika, så 
klipper vi till på oljeverket, som klockarn sa', och är lyckan go', 
så kalfvar snart både oxe och ko! 

- Väl, väl! Och nu hvilar den saken; gossen och flickan få 
vänta till åkern går i ax. 

Och nu satte de till att dricka, men ungdomen hade raskat 
undan halmen och satte sig i en ring för att mussla sko. 

Vad är julhalm? 

Vilket är SAOB :s äldsta belägg på knäppa med avseende på 
nöt? Vilken betydelsenyans har uttrycket i detta äldsta be-
lägg? 
Vad är en kutting? 

Finns det i äldre språk några uttryck som till form och be-
tydelse nära överensstämmer medfå ngtpå det rediga? 

Vad innebär uttrycket det Andra-andra? (Se SAOB A 1617). 
Har SAOB något belägg på uttrycket lik mycket som, dvs. 'lika 
mycket som'? Har SAOB över huvud taget något belägg på 
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lik såsom biform av adverbet lika? Vilken betydelse har an-

nars cnligt SAOB uttrycket lik mycket eller likmycket? 

Vad betyder går till i uttrycket utstyrseln går till pengar? 

Vad betyder oår? 

Vad betyder när vi maxa båda lägga opp lika? 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på ordspråket är lyckan go', 

så kalfvar snart både oxe och ko? 

Vad betyder här raska undan? 

Vilket är SAOB:s äldsta belägg på mussla sko såsom namn på 

en lek? Var kan man finna en beskrivning på leken? 

Uppgift 11 

Teknisk Tidskrfi 1902, Mekanik och elektrotekni/c, s. 129 (ur Statens 

järnvägars nya godstågslokomotiv, Litt. M, av B. 0. Ekman). 

Maskineriet är, såsom nämndt, utfördt enligt kompoundprin-
cipen, med lilla cylindern å vänster och stora cylindern å höger 
sida. Cylindrarne äro placerade utanför .ramplåtarne med slid-
skåpen på öfversidan (se p1. 8). Receivern, som förbinder cylind-
rarne med hvarandra, utgöres af ett stort kopparrör, som är pla-
ceradt inuti rökskåpet och följer dess öfre rundning från den ena 
sidan till den andra. Den förut omnämnda igångsättningsventilen 
är anbragt vid receiverns inlopp i lågtryckscylinderns slidskåp. 

Slidrörelsen är af Heusingers typ, dock med den modifikation, 
att kulissen är rak i stället för böjd. Excenterskifvor finnas ej, utan 
användes en motvef, som är gjord i ett stycke med drifhjulets 
veftapp. Sliderna äro afiastade och lågtryckssliden försedd med 
Allans hjälpkanal. Omkastningen sker medels skruf och kan med 
lätthet manövreras för hand i trots af maskineriets storlek. 

Vefstaken och koppelstången äfvensom excenterstängerna, äro 
urfrästa till 1-sektion och de förra öfver allt, med undantag af 
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vefstakarnes framändar, försedda med lagerytor af babbits. Den 
babbits, som öfver allt användes, har en sammansättning af 81 % 
tenn, 14 % antimon och 5 % koppar. Pistonkannorna äro gjutna 
af martinstål och stängerna genomgående för erhållande af styr-
ning äfven i framlocken. Kannornas packningsringar utgöras, så-
som vanligt, af enkla tackjärnsringar, men mellan dem är i själfva 
kannan ingjuten en ring af gulmetall, som svarfvas något större i 
diameter än kannan i öfrigt. Ändamålet med denna ring är att 
hindra den hårda stålkannan att vidröra och repa cylinderns lopp. 
Äfven tvärhufvudena äro af martinstål och deras glidytor helt och 
hållet af babbits. 

Smörjningen af kannor och slider sker medels två i förarhytten 
placerade dubbla lubrikatorer af de Limons typ. Koif- och slid-
stängerna smörjas enligt Malmros patenterade metod, som be-
står däruti, att oljan på sin väg till kannorna och sliderna får pas-
sera genom kanaler, som omgifva stängerna, hvarigenom dessa 
så att säga gå i olja. Kring stängerna användas s. k. blypack-
ningar, bestående af 75 % bly och 25 % af förut angifna babbits. 

Vilken betydelse har i denna text de understrukna orden? Dessa 
ord är typiska för den rika tekniska vokabulär som börjar utbildas 
under 1800-talets senare del. Från vilka år härrör SAOB:s äldsta 
belägg på dessa ord? 

Uppgift 12 

Moberg, Ras/cens (1927), s. 52J'. 

Det dröjde jämnt ett år efter rekryteringsmötet, innan Gustav 
fick flytta in i sitt soldattorp. Under vintern tjänade han dräng 
hos kapten Jägerschiöld, och så på våren skrevs han in som rekryt 
för numret. Men innan han tillträdde hade det sina sidor för ho-
nom att komma till en uppgörelse med rotebönderna; han fick 
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ont av dem strax eftcr rekryteringsmötet redan. Då kom nämligen 
Elias Olsson, rotemästaren, till kompanichefen å egna och de 
andras vägnar och ville säga ifrån, att roten skaffade en annan 
rekryt i stället för Gustav, som de inte ville ha i roten på sätt eller 
vis. Det hade just kommit ut tal från Källehult, att han var en 
fyllbult och en slagskämpe, som man inte kunde ha något att 

göra med. 

- Rask är städslad för roten! gav kompanichefen till besked. 

Sagt ord är s' st! Allting klart 	förrrsvinn! 
Och roten lici a emot den nye rekryten antingen den ville eller 

inte. Omsider upprättades också legokontrakt emellan rotehål-
lama och Rasken, som Gustav sedan fick heta i folkmun. Rasken 
skulle först och främst ha samma förmåner som företrädaren sol-
daten Modig, men kompanichefen hjälpte honom och ökade dem 
något på eget bevåg innan kontraktet fastställdes. Soldaten skulle 
nii ha fyra riksdaler i legomål och en årlig lön i kontanter av tre 
riksdaler, som skulle uppbäras halvårsvis i mars och september. 

Så kom nu Ra sken hemmarsekerande från Hultsfreds slätt med 
ränsel och gevär en eftermiddag i början på bärgseln för att ta 
torpet i roten nummer 132 i besittning. Det var hela sjutton mil 
till Hultsfred, och knektarna fingo gå till fots både fram och åter. 
Gustav hade gått fem mil sista dagen och var ganska trött vid 
hemkomsten, men nu måste han förstås se om sitt torpställe ett 
slag med detsamma, innan det blev vila av. 

Soldattorpets ägorymd skulle vara ungefär tjugu tunnland; den 
bestod av en utmark eller »måle», som avsöndrats från byn, vil-
ken låg nära en fjärdingsväg därifrån. Stugan hade byggts på en 
liten upphöjning vid byvägen och omgavs av åkerbitar på alla 
sidor. Nedanför åkern låg en slåtteräng, och där den slutade tog 

beteshagen vid. 1 hagen lågo ett par nyligen uppbrutna lyckor; 
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dem medräknade skulle den odlade arealen uppgå till ni nära 
halvtannat tunnland. En bick. kallad Bjurbäcken, flöt 	n stor 
kurva kring snldattorpet ägor och bildade en naturlig gräns emot 
grannbyn. Emellan hagen och häcken blev det platc till cc liten 
kilformig slåttermad, son var mycket sank och ni 	under 
vatten större delen av ä,  it. 

Vad är rekn1eriaimöte? Och vad är ninrnöte? 

Vad menas mcd uttrycket rekrvt för ninnrt? 

Vad menas här med role, iolebönder, n t» trre och rot:!cd/an 

Vad menas här med legokontrakt och legomä! 

Vad betyder här bärgsel? Vilken bruklighet har detta ord i 
modern svenska? 
Vad är en måle? Hur är detta ord bildat? Inom vilka dialekt-
områden förekommer ordet? 
Hur har sarnmansättningenjjdrdingsvög uppkommit? 
Vad menas här med lyckor? 

Vad betyder förleden bjur- i Bjurbäcken? 

Vad är en mad? 

Uppgift 13 

Kalevala. Översatt av Björn Co11inder (1948), s. 357. 

Lille karl'n, den klene hjälten, tog nu till att röra pulsen, 
pulsade vad donen tålte, föste fram en mängd med fiskar 
dit där noten blivit utlagd från den höga hundrabörding. 

Mästersmeden satt och rodde; gamle vise Väinämöinen 
har för sin del hand om noten, drar den långa lingarnstelnen - 
vise Väinäinöinen mäler: »Nu ha vi fått fisk till fyllest 
till att lyfta upp med noten i vår höga hundrabörding.» 
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Noten halas upp ur havet, redes sedan ut och skakas 
uti Väinämöinens skötbåt; nu har man fått fram det fiskstim, 
för vars skull man bundit bragden, snott den långa linan samman. 
Gamle vise Väinämöinen styrde strax sin båt mot stranden, 
for förbi den blåa bryggan till den röda träbrons ända, 
bärgade i land sin fiskfångst, lossade det stora stimmet, 
fick så fram den bleka gäddan, som han letat efter länge. 

Gamle vise Väinämöinen sätter sig nu ned att grubbla: 
»Törs jag göra upp den gäddan utan hårda kopparhandskar, 
utan handskar utav hällsten, utan vantar utav gjutjärn ?» 
Solens son de orden hörde, talte så, tog så till orda: 
»Jag är karl att klyva gäddan, skulle gärna göra upp den, 
om jag hade far mins fjälijärn, gammelgubbens goda slidkniv.» 

Ifrån himlen slant en slidkuiv, ifrån molnen föll ett fjälljärn - 
silverkniv med gyllne skaftknopp - den fick Solens son i bältet. 
Solens son, den ädelborne, tog då denna kniv i handen, 
med det järnet klöv han gäddan, fläkte fort upp bredmunsfisken; 
i den jämngrå gäddans mage hittar man en blekblå börting, 
men i denna börtings mage låg en sik med släta fenor. 

Vad betyder här puls och pulsa? 

Enligt övers :s ordförklaringar skulle hundrabörding här betyda 
»båt med hundra roddarbänkar». Vad betyder annars enligt 
SAOB sammansättningar med ett räkneord som första led och 
-börding som senare led? Finns det något belägg i SAOB på att 
bord (av vilket -börding är en avledning) skulle kunna betyda 
'roddarbänk'? 
Vilken bruklighet har verbet mdla i modern svenska? 
Vad betyder här bragden? Vilken bruklighet har enligt SAOB 
ordet i denna betydelse? 
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Vad betyder här göra upp? Vilken bruklighet har enligt SAOB 
ordet i denna betydelse? 
Vilka upplysningar meddelar SAOB om genitivformen mins? 
Finns ordet fjälljärn belagt i SAOB? Vilken betydelsenyans har 
järn i denna sammansättning? 
Vad är börting? Ordets bruklighet i modern svenska? 
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Svar till övningsuppgifterna 1.-- 3 

Uppgift 1 (Linné) 

'Folket i trakten' (se land 2 a). Land är i betydelse 2 a »numera knap-
past br.». L 158. 
Rydberg Singoalla (1865). »Arkaiserande». A 1634. 
»Numera företrädesvis i vitter stil». Vissa språkprov från 1 700-talet 
tyder på ett mindre begränsat stilvärde än i modern svenska, t. ex. 
3 a (1776) och 3 b (1798). N 455 f. 
Uttrycket på 1 guart torde här betyda 'en fjärdingsväg'. Kvart är i 
betydelsen 'fjärdingsväg' belagt i Linnés Skånska resa 1751 (men i 
betydelsen 'fjärdedeis timme' först 1768). Se kvart, moment II. 3 och 
6, samt på, moment 1 33. K 3357, P 2647 f. 
'Läkemedel'. »Numera nästan bl. i lagspr.»; förekommer dock även 
bildligt, i högre stil, med anslutning till betydelsen 'botande av sjuk-
dom, bot'. L 1597 f. 
1558, 1849. Formen bonddräng är (tidigast) känd från Dalins Argus 
(1734, 1754). B 3853. 
1737. 11237. 
Se besvära, v.' II. 3 b a. Uttrycket används här alltså ironiskt. B 1819 f. 
Uttal med akut accent och [g] är allmänt brukligt, uttal med [j] 
förekommer stundom, uttal med grav accent förekommer i Svealand 
(-e3ra2). SchUcks ordbok från 1854 uppger blott uttal med [j], medan 
Dalins ordbok från 1850-55 anger uttal med grav accent och [g]. 
F 582. 
'Låta utföra åderlåtning på sig'. Uttrycket låta åder har tydligen upp-
kommit genom s. k. objektsväxling ur uttrycket låta (sitt) blod, dvs. 
'utgjuta (Sitt) blod'. Verbet låta synes här alltså egentligen betyda 
'komma att rinna, utgjuta'. L 1474. 
Uttrycketfråga råd 'genom att fråga begära att erhålla råd' är numera 
obrukligt. SAOB:s yngsta belägg är från 1858. F 1640 f. 
1671, 1889. M 749. 
'Förbindelse'. Se kommunikation 2 a. K 2022. 
Hål är en form av adjektivet hård (se H 1718 och H 1829). På spalt 
H 1836 f. behandlas detta adjektivs förekomst »i en mängd numera 
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obr. förb. o. uttr.», bl. a. »i eder o. bedyranden». Här återfinnes häla 
tre, dvs, 'hårda trä' (om Kristi kors). 
SAOB:s äldsta belägg på förleden kard- i ordet kardborre härrör från 

1753. Växtnamnet synes ha lånats från något germariskt språk på 
kontinenten, och sammanställes med holl. kaardebol, dvs, egentligen 
'boll varmed man kardar'. Ordet torde redan i medeltida svenska ha 
ombildats efter verbet kara 'krafsa' och substantivet borre. Förleden 
har senare ombildats till kard- genom anslutning till det senare in-
lånade substantivet och verbet karda. K 552. 
1856 (1860). »Numera föga br.». B 810. 
SAOB:s äldsta belägg på ordet diarré är från 1753, alltså yngre än 
föreliggande belägg ur Linnés Västgöt.resa. Som framgår av artikeln 
har ordet dock tidigare använts i svenska med latinsk form och böj-. 
ning, t. ex. diarrhea c. 1565. Bland äldre synonymer nämnes buklopp 
(1613),bukfiöd(1741),bukfiuss(1642),btikfiot(c. 1645),durklopp (1635). 
D 1219, B 4554f., D 2388. 
Östergren (1932). En skriftspråklig utvidgning av lär (av samma slag 

som bärer för bär). L 1684. 
Adverbet heller har ombildats på grund av sammanblandning med 
konjunktionen eller. 1524, 1884. H 705. 
1901. H 674. 
Acorus calamus Lm. Användes såsom »magstärkande medel» (se 
språkprov 1892). K 190f. 
Min 1642 osv., mine 1631-1896. M 975. 
Dölgde 1636, 1794, döljde 1774 osv. Verbet har »stundom» den »var-
dagliga» böjningen dölja, döljde, döljt. D 2597 f. 
Lots. Lods 1730-1828, bas 1716-1764, bois 1671-1708, los 1696-
1835, lots 1683 osv. L 1080. 
1669, 1807. 0 424. 

Uppgift 2 (Almqvist) 

1. Fruntimmer har här icke den nedsättande bibetydelse som ordet har 
i modern svenska; denna pejorativa användning av ordet är belagd 
först c. 1900 (se moment 4 c y). 1 texten föreligger i stället den all-
männa betydelsen 'kvinna' (4 c) eller möjligen 'kvinna tillhörande de 
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högre samhällsklasserna' (4 a). Mamsell betyder här 'ogift kvinna av 
viss börd eller visst stånd'; av den meddelade texten framgår att ordet 
vid denna tid börjat övergå från att beteckna »döttrar av ofrälse 
ståndspersoner» till att beteckna även ogifta kvinnor ur »lägre sam-
hällskiasser». Jungfru användes här om ogift kvinna ur de lägre sam-
häUsklasserna eller i viss underordnad eller tjänande ställning Mam-
sell användes i första kapitlet av »Det går an» även om uppasserskan i 
matsalongen (se mamsell moment 1 d slutet); här är det synonymt 
med skänkjungfru (se jungfru moment 5 c). F 1615 f., M 161 f.,J 263, 
268f, 
Julii är ursprungligen genitiv av det latinska ordet julius. Konstruk-
tionen juli månad är belagd 1805. J 257 f. 
Formen rättan hör urspr. hemma i ack. mask. sing. Den används nu-
mera nästan blott i uttrycket i rättais tid, men hade i äldre nysvenska 
en mera vidsträckt användning. R 4054 f. 
Ipf. md. sg, o. pl. löpte (1671), sup. löpi (1781), p. pf. löpt (1868). L 
1865 f. 

Endast från Almqvist. 
Almqvist, Det går an 14 (1839). P 836. 
Almqvist, Det går an 14 (1839). P 410. 
Almqvist, Det går an 14 (1839). B 2595 f. 
Weste (1842). S 299 f. Matsalong är belagt 1836. 

Enligt SAOB är detta språkprov tvetydigt. Ordet kan här ha antingen 
den mer neutrala betydelsen '(människor tillhörande) de bredare 
lagren..' (moment 1) eller den nedsättande betydelsen 'mobben' o. d. 
(moment 2). Ett språkprov under moment 2 visar, att Almqvist i en 
annan skrift från 1839 använt ordet i den nedsättande betydelsen. 
P3116. 
1789. Citationstecknet kring bättre kommenteras i anmärkningen till 
bättre moment 1 d P. B 4842 f. 
.Naivetet 1782-1895, naivitet 1788. 'Ursprunglighet, oskuidsfullhet' 
(utan klandrande bibetydelse). N 35. 
Kaputt är tidigast belagt 1656, i det bildligt använda uttrycket spela 
kaputt med ngn (moment 2 a). Ordet är egentligen en kortspelsterm, 
och är som sådan belagd tidigast 1734 (substantiviskt) resp. 1739 (ad-
jektiviskt). K 508. 
'1 regel ianligen'. »Numera i sht ngt yard.». G 1629. 
Dalin (1850-55) anger uttalet koléra eller kålera (med akut accent). 
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En dikt från 1837 (där kolera rimmar på residera) visar också att hu-
vudtrycket kunnat ligga på andra stavelsen. K 1858. 
Enligtfrdga, v., moment 2, är denna konstruktion »numera knappast 
br.» utom i vissa begränsade fall. Sålunda kan fråga dels (»ngt yard.») 
konstrueras med ett pronomen i neutrum såsom sakobjekt, dels (»fullt 
br. i folklig stil») konstrueras med subst. fråga som innehållsobjekt. 
Dessutom anges att uttryckenfrdga ngt av ngn ochfrciga besked förekom-
mer i finl.svenska. F 1640 f. 
SAOB:s enda belägg på konstruktionen i fråga är just Almqvist, 
Det går an, s. 16. Se rum, sbst.3, 16 a, R 2901. 
'Om person: som har ett tilltalande yttre skick och uppträdande eller 
umgängessätt'. Denna användning av ordet hygglig förekommer icke 
i modern svenska - SAOB:s yngsta belägg är från 1904. H 1618. 

19, Sannolikt en mera tillfålligt bildad plural av herrfader. Herr + släkt-
skapsbeteckning (ofta sammanskrivet) synes redan på Almqvists tid 
ha använts »skämts. 1. ironiskt». Se språkprov från Tegnér (1814) 
under herre, moment 5 a y. H 825 f. 
'Fin, tvåskaftad linne- eller (i senare tid ofta) bomulisväv, batist, 
kammarduk'. K 236. 
'Rätteligen, egentligen'. »Numera bl. tilif.». Almqvist, Det går an 17 
(1839). R4204. 
Landsort betyder här 'Ort som ligger utanför huvudstaden' (se landsort 
3 (c)) eller möjligen 'ort på landsbygden' (se landsort 2). Denna an-
vändning av ordet förekommer »numera bl. mera tilif.» resp. är »nu-
mera föga br.». L 239. 
'Inträffa, hända' (om olyckshändelse, äventyr, upplevelse o. d.) (se 
möta 1 1 b å fl'). Jfr: Ett märkvärdigt äfventyr, som mötte honom på resan. 
Almqvist Skällnora qvarn 3 (1838). Denna användning av ordet är 
senast belagd i Castrén Nordiska resor och forskningar 2: 271 (1847). 
M 2157. 
'Opassande'. 0 1422. 
fäst-ar (1709), -ade (1560), -at (1622), -ad (1539). »Numera bl. yard.». 
F 2188. 
'(Liten och) prydlig'. N 1200. 
Se kapott, moment 2, 3, 4. Här föreligger betydelsen 'ett slags (vanl. 
åtsittande) damkappa'. K 467. 
1655. Formen huckle har utvecklats ur huvud-kläde. H 1304. 
1833 (se borgar-klass, moment 2). B 3942. 
1723. 1956.   
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Uppgift 3 (Strindberg) 

'Till vissa smörjkurer (i sht vid syfihis) o. mot ohyra använd, till 
färgen grå salva i vilken kvicksilver ingår ss. väsentlig beståndsdel'. 
c. 1820. G 1115. 
jäJivar(e) gå2rd 	(fullt brukligt) 
jäji4var(e) gå'rd (bygdemåisfärgat) 
jäs3tjivar(e) gå2rd 	(i srskilt vårdat spr.) 
G 1654. 
'Fyrkantigt segel som (med sin övre kant) är fastgjort vid en rå' resp. 
'segelfartyg som för råsegel'.  'Stång'. R 3451, 3448. 
'Benämning på (det understa rå)seglet på ett fartygs 1. en båts främsta 
mast'. F 1016. 
'Skratta, gapskratta' (grin, v. 6). »Utom yard., i sht i södra Sv., bl. 
mer 1. mindre klandrande» (osv,). G 919. 
'Segla med vinden blåsan4e. . rätt akterifrån'. 'Segla undan vinden, 
segla (platt) fördevind.' L 1672. 
»I yard. spr. (i sht i Stockholm), ngn gg återgivet i tryck, förekommer 
formen hörru hör4u [av hör du]». Belägg från 1887 och 1919. H 2370. 

1539. Formen ror använde pumera huvudsakligen dels i vissa uttryck 

(t. ex. till rors, ror i lä), dels såsom förled i sammansättningar (t. ex. 

rortull, rorsman). R 2342, 2356. 
'Fånglina till båt'. »Nurnera bl. bygdemålsfärgat». F 2188. 
Mergus serrator Lm., smskrake. P 1640. 
Se definition G 436, 437, Qrdet används »i sht på östkusten ned till 
Smål. samt på Gotl.». 
»Numera knappast hr.». 1660 (fiunder-nät) - 1890 (fiunder-nät). F 886. 

Verbet bygga kan bl. a. apvändas med avseende på (trådar i) nät, 
och betyder då: 'laga (grn hoplcnytning)'. nybyggda betyder här alltså 

'nylagade'. B 4638, N 810. 
Stark böjning av verbet krympa (krömp, krömpo, krurnpit) förekommer 
(numera blott tillfälligt) i betydelsen 'komma något att krympa eller 
draga ihop sig' (krympa 2), Yngsta belägg i SAOB på formen krumpit 
är Östergren (1931). K 2999, 3000. 
Formen hjärtans (i t. ex. uttrycket kära hjärtans) motsvarar formellt 

fsv. hjärtans, dvs. gen. sing. bestämd form av hjärta. Uttrycket kära 

hjärtans, använt såsom utrp, torde ha utvecklats ur uttryck som kära 

hjärtans Margareta (använt såsom tilltal o. d.). H 1059, 1073. 
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hö har uppkommit i starktonig ställning ur ett ii, vilket i sin tur är 
en svagtonsform av fsv. Påt 'det'. Pronominet hö förekommer numera 
blott dialektalt, i delar av mellersta och norra Sverige. H 1864. 
»(Numera bl. folkligt i vissa trakter) använt ss. (aktningsfull) titel 
om 1. till äldre kvinna, oberoende av släktskap». M 1426. 
rejöl. 1887. R 887, 888. 
Hölen är här en substantivering (i bcst. form) av den adjektivform 
som foreligger i uttrycket hin (den) höle eller hdrde. H 1842. 
Adj. fri kan i PI. uppträda även i den ändelselösa formenfri, numera 
dock blott i predikativ användning, starkt vardagligt och bygdemåls-
färgat. SAOB:s yngsta belägg på pI. fri är från 1896. F 1465. 
'släpa 1. dragas (med ngn)'. H 421. 
Enklitiskt -en eller -n förekommer i starkt vardagligt språk, i synnerhet 
bygdcmålsfärgat, och stundom i vers fr rytmens skull. H 236. 
'Hycklarc'. Till verbet /ymla 'hyckla m. m.', vilket används »i vissa 
trakter, vard.r.. Obs. substantivet hy>nlare upptas i SAOB i huvudet i 
artikeln hymla (rad 2). H 1641. 
Adj. kring betyder här 'rapp, livlig, hastig'. Denna användning av 
ordet förekommer »numera bl. i vissa trakter, starkt bygdemålsfär-
gat». K 2773. 
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Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en outsinhig källa till 
kunskap om vårt språk från 1521 till våra dagar. Men den som helt 
vill utnyttja den väldiga mängd upplysningar som ryms inom SAOB 
behöver kunskaper om hur denna ordbok är uppbyggd. Därför är 
denna vägledning till SAOB ett oumbärligt hjälpmedel för alla som i 
något sammanhang har behov av att rådfråga ordboken. Vägledningen 
har utarbetats av ordbokens chef, docent Sven Ekbo, och docent 
Bengt Loman. Utom en fyllig och klargörande redogörelse för SAOB 
innehåller boken uppsatser om betydelseanalys, betydelseutveckling 
och historisk lexikografi. 

Boken avslutas med ett antal övningsuppgifter, som ger läsaren 
möjlighet att öva upp sin förmåga att använda ordboken. 
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