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SAOB och Florinus – till frågan om de 
samtidsspråkliga ordböckerna som källor 

till historiska ordböcker

Lennart Larsson

1. Inledning
Hur ska en historisk ordbok som SAOB förhålla sig till (äldre) sam-
tidsspråkliga ordböcker som källmaterial vid språkbeskrivningen? 
Det är den fråga som kommer att diskuteras i det följande, ur fram-
för allt två perspektiv. Dels belyser artikeln hur SAOB:s praxis på det 
här området har sett ut och förändrats genom tiderna – liksom vilka 
grunderna och argumenten kan ha varit för detta. Dels tittar den lite 
närmare på hur SAOB har utnyttjat (och hade kunnat utnyttja) den 
serie av sammanlagt 16 ordboksutgåvor (fortsättningsvis benämnd 
”Florinus ordböcker” eller bara ”Florinus”) som tog sin början i Åbo 
1678 med den tematiskt ordnade, latinsk-svensk-finska Nomencla-
tura Rerum brevissima Latino-Sveco-Finnonica, sammanställd och 
utgiven av prästen Henrik Florinus. Ytterligare en av Florinus själv 
något reviderad utgåva kom 1683. Därefter kapade ordboken ban-
den till sin upphovsman och kom i händerna på olika förläggare 
och tryckerier i framför allt Stockholm. Först ut var en fyrspråkig 
utgåva från 1695, Vocabularium Latino-Sveco-Germanico-Finnoni-
cum, varpå följde ytterligare minst 13, dels tre fyrspråkiga, dels och 
framför allt ett antal tvåspråkiga latinsk-svenska utgåvor, den första 
1706 och den sista så sent som 1771.1 

1 För en närmare presentation av de olika utgåvorna och deras inbördes rela-
tioner hänvisas till Larsson 2006. Florinus ordböcker är också ämnet för Larsson 
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2. SAOB och ordböckerna
Till det som faller i ögonen när man bläddrar i de tidigaste banden 
av SAOB hör den framträdande plats som beläggen från ordböcker 
intar, och man behöver inte leta särskilt länge för att hitta ett exem-
pel som det följande (A 105): 

AFBALKA a3 v~bal2 ka (a`fbalka Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING 
(se d. o.). — jfr BALKA AF.
1) medelst (låga) skiljeväggar afstänga (ett mindre rum inuti ett 
större). Afbalka .. Contignatione secludere. Sahlstedt (1773). Möller (1790). 
Afbalka en fårkette i ett fähus. Dalin (1850).
2) afdela (ett rum) i smärre delar gm skiljeväggar l. balkar af trä, 
som vanl. upptaga endast en del af rummets höjd. Afbalka ett rum i flera 

smärre. Dalin (1850).

Här härstammar alltså samtliga språkprov från ordböcker: Sahlstedts 
svenska ordbok ”med latinsk uttolkning”, Möllers svensk-tyska ord-
bok och Dalins enspråkigt svenska ordbok (i och med uttalsangivel-
sen får vi också veta att ordet finns i Westes svensk-franska ordbok). 
Att just Dalin uppträder i båda betydelsemomenten är ingen tillfäl-
lighet. Hans ordbok intar en särställning i SAOB:s tidiga historia, 
och det finns otaliga exempel där Dalin inte bara utgör det enda 
belägget för ett ord utan där definitionen också är mer eller mindre 
ordagrant avskriven från honom. Så t.ex. i följande två artiklar där 
endast bruklighetsangivelsen är tillagd av SAOB-redaktören (A 182 
resp. A 196):

AFFORSA a3v~for2 sa, v. -ade. vbalsbst. -ANDE. (föga br.) forsande 
afflyta. Dalin (1850). — jfr FORSA AF.

AFFÄRJA a3v~fær2 ja, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING. (föga br.) på färja 
bortföra. Dalin (1850).

Även om ordböcker än idag ofta anförs som källor i SAOB – sålunda 
förekommer Dalins ordbok sammanlagt 89 gånger bara under den 
senast avslutade bokstaven U – skiljer sig användningen jämfört med 
de tidigaste banden. Det är inte bara det att ordböckernas andel av 

2005 (som behandlar ortografins modernisering) och 2007 (som tar upp sättarnas 
inflytande). 
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de anförda språkproven har krympt, utan de utnyttjas också på ett 
delvis annat sätt. Medan ordboksbeläggen tidigare ofta fick utgöra 
stommen i artiklarna fungerar de numera snarast som komplement, 
och att hela artiklar bygger på ordböcker förekommer knappast 
numera (något som också är kodifierat i förhållnings regeln att ord 
”som bara finns som lexikonbelägg” normalt inte ska tas med (PM 
2003, s. 2)). Typiskt för ordboksbeläggen av idag är dels att de står 
som första eller (i fall av inskränkt bruklighet) sista belägg för ett 
visst ord eller en viss betydelse eller (böjnings)form (något som 
gäller för 81 av de 89 beläggen från Dalin), dels att de är nakna, 
dvs. källorna anförs utan att citeras. Ett än mer slående exempel på 
denna användning är Cannelins Svensk-finskt lexikon vars upplagor 
från 1921 och 1939 anförs 69 gånger under bokstaven U; i samtliga 
fall utom fyra handlar det här om nakna sistabelägg – Cannelins 
ordbok tjänar alltså i det stora hela som en markör för obruklighet. 

En viktig orsak till att ordböckerna spelade en så central roll i 
SAOB:s tidigare historia är säkerligen av rent praktisk natur. Medan 
excerperingen av annan litteratur är nog så tidskrävande och ännu 
lämnade en hel del övrigt att önska i mitten av 1890-talet när de 
ovan citerade artiklarna trycktes (jfr Hast 1983), är excerpering av 
ordböcker (åtminstone de alfabetiskt uppställda med svenskan som 
ingångsspråk) däremot en relativt snabb och enkel affär. En titt i 
SAOBs visar också att ordboksbeläggen var det enda som redak-
törerna hade att tillgå när de skrev de ovan citerade AVBALKA, 
AVFORSA och AVFÄRJA. 

Dock är detta knappast hela förklaringen. Uppenbarligen hade 
man tidigare också en betydligt större respekt (man frestas att skriva: 
vördnad) för ordböckerna som genre. Man anar en bakomliggande 
föreställning om lexikograferna som självskrivna auktoriteter inom 
semantik och morfologi, om att de satt inne med en exceptionell 
insikt och medvetenhet inom dessa områden (något som förstås kan 
men alls inte behöver vara fallet). Ett uttryck för detta är den nakna 
hänvisningen till Möllers ordbok i AVBALKA ovan: man ville sär-
skilt visa på att Möller hade identifierat den här betydelsen av ordet. 
Ett annat hittar man i artikeln BETÄNKANDE (B 2201 f.) där det 
första huvudmomentet inleds med enbart ordboksbelägg medan 
övriga språkprov (på ett sätt som är helt främmande för SAOB av 
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idag) är förpassade till två odefinierade och onumrerade undermo-
ment: 

BETÄNKANDE […] 1) till BETÄNKA I 1 o. 3: öfvervägande; 
jfr BETÄNKAN 1, BETÄNKELSE 1. Helsingius (1587; med hänvisning till 
Betrachtelse). Deliberatio .. Betänckiande, rådslag. Florinus Voc. 106 (1695). Betänkande 

.. Gall. pensement, consideration. Spegel Gl. 510 (1712). Dalin (1850). — (föga 
br.) Karl (IX) förklarade sin skrift vara framlemnad till presterskapets fromma betänkande, icke 

påtvingande, såsom fordom blifvit försökt. Fryxell Ber. 5: 63 (1831). — (†) Haffuer nw 

Gudh sådana rådh och betenkiande hafft om Menniskiones skapelse, är klart på tagha at han haffuer 

reknat henne högt. O. Petri Men. skap. 7 (c. 1540). Een Bön stält på thet betenckiande 

(dvs. de tankar), thet alle trohierttade Christne Sweriges inbyggiare haffwa borde vthi .. Konungz 

Götstaffz .. dödelige affgång. Svart Är. 90 (1560). […]

Denna respekt eller vördnad för ordböckerna framgår också av 
exempel som de följande (A 368, A 502, B 201 resp. B 449) där 
synnerligen tveksamma ordskapelser i dessa inte (vilket numera 
hade varit fallet) förbigås med tystnad utan tas upp och kommen-
teras: 

AFLÄT, n.? (†) = AFLAT, sbst.1 i bet. 1. Remissa .. Tilgifft, förlåtelse, aflät. Lex. 
Linc. (1640). — Anm. Ordet, hvilket står alldeles enstaka o. icke 
upptages i Fasciculus (1677), som eljest i art. r e m i s s a  följt Lex. 
Linc., får kanske antagas vara tryckfel för AFLAT. Ngn möjlighet, att 
det är tryckfel för AFLÄTE l. en afkortad form för d. o., förefinnes 
visserligen också.

AFSKOTT, m. [jfr t. abschuss eines gewehrs] (enst., †) afskjutande. Lind 
(1749, under a b s c h u s s ). — Anm. Sannol. af Lind gjord 
nybildning.

BANA, v.2  [af BANE, sbst.2 ; jfr nor. o. isl. bana] (enst., †) slå ihjäl. Spegel Gl. 
(1712).

BARSLITEN […] Anm. Det af Almqvist (1842) ss. öfv. af afnöta 
samt af Dalin (1850) ss. föga br. anf. verbet barslita torde vara en bl. 
tillfällig nybildning till barsliten.

SAOB:s syn på ordböckerna som källmaterial ser alltså ut att ha 
förändrats genom åren, i riktning mot en mera återhållsam och 
reserverad inställning. Den inledningsvis ställda frågan, vilket värde 
samtidsspråkliga ordböcker bör tillmätas som källor till en historisk 
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ordbok som SAOB, har ju inte heller något enkelt svar. Å ena sidan 
vill man gärna föreställa sig att varje utgåva av en synkronisk sam-
tidsspråklig ordbok i det stora hela speglar språkanvändningen och 
det levande ordförrådet vid sin egen utgivningstid – och därmed har 
den förstås en given plats i en ordbok som vill beskriva den tidens 
språk. Häri ligger också förklaringen till varför ordböckerna i ett 
avseende (fortfarande) behandlas principiellt annorlunda än övrig 
källitteratur i SAOB. Medan huvudregeln för arbeten som förelig-
ger i flera upplagor är att endast den första citeras, så gäller inte 
detta för ordböcker: där ”betraktas varje ny upplaga som ett arbete 
för sig” (HJ, s. 98).

Å andra sidan finns det ett antal faktorer som komplicerar bil-
den. Flera av dessa illustreras i exemplen ovan. För det första gäller 
det den oundvikliga förekomsten av rena misstag och felaktigheter 
(när SAOB i artikeln AVLÄT tar upp ett ord som med all sannolik-
het är ett tryckfel tycks den uppgift man påtagit sig mindre vara 
att beskriva 1600-talets språk än att beskriva dess ordböcker). För 
det andra handlar det om lexikografernas egna, mer eller mindre 
medvetna nybildningar, antingen (som i AVSKOTT) till följd av 
interferenser från ekvivalenterna i ett annat av ordbokens språk2, 
eller (som i fallet barslita) en önskan att fylla ut (av lexikografen 
upplevda) luckor i språket. För det tredje kan lexikografens önskan 
att normera språkbruket ge upphov till ordbildningar som aldrig va-
rit ens i närheten av det levande språkbruket. Ett typexempel här är 
BANA där det uppenbarligen handlar om Haqvin Spegels strävan 
att berika svenskan med lån från fornvästnordiskan (jfr Hannesdót-
tir 1998:134 passim); att detta verb aldrig haft någon reell existens 
i språket framgår av den synnerligen inskränkande bruklighetsangi-
velsen där dödtecknet (liksom i AVSKOTT) kompletterats med en 
förkortning för ”enstaka förekommande”.

Ytterligare en komplicerande faktor är ordboksbeläggens i nor-
malfallet metaspråkliga natur. I stället för att ge prov på ett visst 
ords användning i ett textsammanhang – en användning utifrån 

2 För ytterligare exempel på sådana lexikografiska översättningslån, se Johansson 
1997:358 ff. (i fråga om Lincopensen) och Lundqvist 2012:437 ff. (i fråga om 
Verelius ordbok). 
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vilken man sedan kan dra slutsatser om betydelsen – framställer den 
typiska ordboksartikeln en utsaga om språket i form av definitioner, 
synonymer eller (i två- och flerspråkiga ordböcker) ekvivalenter på 
ett annat språk. Ordboksartikeln tillhandahåller alltså ett facit – 
praktiskt och arbetsbesparande kan man tycka. Fast samtidigt finns 
det en uppenbar risk att man lägger in för mycket i dessa betydel-
seangivelser, att man antingen tolkar fel3 eller att man övertolkar 
något som kanske är mera tillnärmelsevist och inte alltid helt väl-
avvägt och övertänkt. 

Sist men inte minst har vi den omständigheten att ordböcker 
så gott som alltid tar sin utgångspunkt i andra ordböcker, antingen 
i en tidigare utgåva av samma ordbok eller – om någon sådan inte 
före ligger – i en eller flera andra äldre ordböcker.4 Å ena s idan inne-
bär detta att ordböckerna, i och med de revideringar som m öter 
från en utgåva till en annan, kan ge värdefull information om språk-
utvecklingen. Det faktum att det mesta förs vidare i oförändrat 
skick från en ordboksutgåva till en annan bör ju innebära att de 
strykningar och tillägg som trots allt gjorts verkligen har uppfat-
tats som behövliga och angelägna, att de verkligen avspeglar föränd-
ringar i språkbruket. (Två typexempel här är TALGSYRA (T 299) 
och UTLEDSAGA (U 1102) med sistabeläggen SAOL 1923 resp. 
1950; att orden har utrangerats ur de närmast följande utgåvorna av 
SAOL utgör tunga indicier för att de dödtecken SAOB försett dem 
med är välmotiverade.) Å andra sidan är det förstås lätt hänt att ord 
och betydelser hänger kvar från en (utgåva av en) ordbok till en an-
nan, även om de redan spelat ut sin roll i språket. I den lexikografis-
ka praktiken står behovet eller önskvärdheten av revideringar långt 
ifrån alltid i samklang med de resurser som stått till lexikografens 
förfogande (om nu någon lexikograf i egentligare mening över hu-
vud taget varit involverad – ibland var nog revideringarna ett verk 
enbart av tryckeriföreståndaren eller sättaren (jfr Larsson 2007)). 

3 För exempel på sådana (sannolika) feltolkningar, se Rogström 1998:236 ff.
4 För exempel på studier av dylika beroendeförhållanden inom svensk lexi-
kografi, se t.ex. Holm 1986:50 ff., Hannesdóttir & Ralph 1988, Malmgren 
1988:205 ff., Ralph 1992, Johansson 1997:365 ff., Hannesdóttir 1998:471 ff., 
Larsson 2003:171 ff.
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3. SAOB och Florinus ordböcker
Hur har då SAOB utnyttjat Florinus ordböcker? Och hur kunde 
de ha utnyttjats? Enligt (en strikt tolkning av) reglerna borde ju 
samtliga de 16 utgåvorna utgöra separata källor för SAOB – men 
hur mycket hade egentligen varit vunnet på en fullständigare excer-
pering av dessa? 

3.1 Hur har SAOB utnyttjat Florinus?
Av de 16 utgåvorna av Florinus ordböcker har den från 1695 
(benämnd ”Florinus Voc.”) uppenbarligen funnits med i SAOB:s 
excerptmaterial redan från begynnelsen, och av de 172 träffarna 
vid en fritextsökning på ”Florinus” omfattande A–U5 gäller hela 
150 denna utgåva (till detta kommer ytterligare minst 35 fall där 
utgåvan 1695 figurerar som första eller sista belägg i formparenteser 
utan att källan nämns vid namn6). Också förstautgåvan från 1678 
har – om än inte alls lika regelmässigt – excerperats: en sökning på 
”Florinus Nomencl.” ger 18 träffar (till allra största delen under bok-
stäverna P–S). Därtill förekommer några enstaka hänvisningar till 
tre senare utgåvor, två till 1754 och en vardera till 1733 och 1740 
års utgåvor. 

Sammantaget har alltså Florinus ordböcker utnyttjats som källa 
i SAOB i åtminstone 207 fall. Att ordböckernas (numera) främsta 
funktion i SAOB är att stå som första eller sista belägg för ett visst 
ord eller betydelsemoment eller en viss formvariant framgår med all 
önskvärd tydlighet också av hänvisningarna till Florinus (se tabell 1; 
de 35 belägg för formvarianter som saknar källangivelse står här 
inom parentes):7

5 Vid fritextsökningen har jag utnyttjat den nya digitala version som än så länge 
bara finns tillgänglig för internt bruk på SAOB:s redaktion.
6 Att det första exemplet på detta anonyma utnyttjande är FLÖJT (F 997) där 
”1695” står som sista belägg för formen ”flöta” beror på att dateringen av formva-
rianterna utan källangivelser tillhör de nyordningar som infördes i samband med 
den uppstramning av ordboksarbetet som genomdrevs i mitten av 1920-talet (jfr 
Larsson 2014:65 ff.); i enlighet med denna princip skulle alltså en del av källangi-
velserna i de tidigaste banden också ha utelämnats.
7 Utanför dessa kategorier hamnar fem belägg. I tre fall – AFVOG (A 762), 
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första belägg sista belägg enda belägg varken första eller 
sista belägg

80 (+16) 45 (+11) 12 (+8) 30

Tabell 1: Typer av belägg från Florinus ordböcker i SAOB

Klart är att ett antal av beläggen från Florinus ordböcker över huvud 
taget inte hade kommit med utifrån de regler som styr SAOB idag. 
Inte minst gäller det de fall där Florinus utgör det enda belägget för 
ett ord. Eftersom det numera (även bortsett från den ovannämnda 
regeln att ord som bara är belagda i ordböcker normalt inte tas 
upp) krävs ”två av varandra oberoende språkprov” för att ett ord 
ska behandlas (PM 2003, s. 1), skulle sådana för dessa ordböcker 
unika ordbildningar som (det självförklarande) BARNBARNS-
SON (B 402) eller SKEPPSSTÅND (med den mindre självfallna 
betydelsen ”plats där fartyg ligga, hamn l. landningsplats o. d.” 
(S 3817)) knappast ha funnits där. 

Också en del av de fall där Florinus ordböcker ensamma fått 
representera ett visst betydelsemoment hade med stor sannolikhet 
lämnats därhän idag. Två intressanta exempel – där man kan miss-
tänka att SAOB-redaktören dragit mindre välgrundade slutsatser av 
ordbokens angivelser – är de följande (B 736 resp. F 1729):

[BEGRAVNINGS]-STÅT~ 2 . 1) ståt vid begrafning. Stagnelius 2: 40 

(c. 1815). Kolmodin Liv. 1: 270 (1831). 2) (†) likprocession. Pompa funebris 

.. Begrafningz ståt, Lik-Process. Florinus Voc. 60 (1695).

[FRÖ]-SKAL. 1) bot. till 1 a: fröets egen, av fröämnets integument 
bildade, yttre betäckning; motsatt: frökärna. Wallerius Åkerbr. 221 

(1761). (Vid fröbildningen) utvecklas integumenten (på fröämnet) till fröskalet, som har en 

ANTONIUSELD (A 1916) och ORDBOK (O 1141) – handlar det om språkprov 
som bedömts som på ett eller annat sätt aparta och placerats utanför den vanliga 
redovisningen. Ett fall för sig är BANNA (B 270) där formen banno som nomina-
tiv har som sista belägg Florinus 1695 men är försett med tillägget ”uppl. 1733: 
banna”. Säreget är likaså det femte fallet där Florinus 1695 används i etymologi-
parentesen till artikeln CITTRA (C 232), som belägg för att det i tyskan vid sidan 
av zither också fanns en äldre form cithar (att denna ordbok åberopas som auktori-
tet i fråga om äldre tyska är ytterligare ett exempel på den vikt som SAOB tidigare 
lade vid lexikografernas angivelser).
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skyddande uppgift och ofta även medverkar vid fröspridningen. BKonvLex. 4: 758 (1924). 2) 
(†) till 1, = -SKIDA. Florinus Voc. 138 (1695).

Att begravningsståt också skulle ha en betydelse ’likprocession’ byg-
ger uppenbarligen på att Florinus svenska artikelfält ”Begrafningz 
ståt, Lik-Process” tolkats som en följd av två synonymer. Frågan är 
emellertid om det inte snarast bör uppfattas som ett fall av poly-
semi, att Florinus är ute efter att förmedla två olika delbetydelser 
av latinets pompa funebris (nämnas kan att den tyska ekvivalenten 
här är ”Das Leichgepränge” med den entydiga innebörden ’ståt vid 
begravning’). 

Vad gäller FRÖSKAL ser artikeln hos Florinus ut på följande 
sätt (sista raden): 

Här har alltså svenskans ”Fröskahl, Ertskahl, etc.” sammanställts 
med latinets ”Siliqua” och tyskans ”Die Schoten-schale”, ord som 
brukar tillskrivas betydelsen ’fröskida’. Men att utifrån detta dra slut-
satsen att fröskal för Florinus hade denna specifika (och för honom 
unika) betydelse är nog att överskatta den semantiska precisionen i 
hans ordböcker. En viktig förlaga (förmodligen den viktigaste) för 
Florinus vid hans arbete med ordboken var Lincopensen (se Lars-
son 2006:109), och av allt att döma är det där man hittar förkla-
ringen till hans svenska artikelfält. I Lincopensen förklaras ”Siliqua” 
som ”Kudde/ balior/ skaal ther fröö/ erter/ böner eller annat sådant 
vthi wäxer”, en ganska vag betydelseangivelse som ser ut att kunna 
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inrymma såväl fröskidor som fröskal. Och vad Florinus gjorde var 
nog helt enkelt att – med utgångspunkt från den här angivelsen och 
utan att närmare begrunda de semantiska implikationerna – sätta 
samman en behändig svensk motsvarighet genom att ta fasta på dels 
”skaal” och dels ”erter/ böner”. 

Till det som hade utelämnats idag hör även ett antal av de hän-
visningar till Florinus som varken är första eller sista belägg. Först 
och främst gäller det de nio nakna belägg, med början i ABBORRE 
(A 6) och avslutat med DRINKERI (D 2179), där Florinus upp-
träder antingen i formparentesen – där vi idag bara ger (anonyma) 
förstabelägg om det handlar om en fortfarande bruklig form eller 
(anonyma) första- och sistabelägg om formen numera är obruklig 
– eller som ett i raden av språkprov – numera kan ”en naken hänvis-
ning endast stå först eller sist” (Kontrollens manual, s. 50):

ABBORRE […] (abborre Lex. Linc. (1640, under p e r c a ); Rothof 
(1762) osv. abbore Sahlstedt (1773); Sjögren (1775). aborre Var. rer. 55 

(1538); Dalin (1850) o. ofta. abårre D:r Simon 13 (1627). abbor FH 6: 294 

(c. 1550); Florinus 32 (1695); Nordforss (1805) o. ofta. abborr Topelius 
Sånger 253 (1856))

DRINKERI […] (†) dryckenskap, superi, fylleri. OPetri MenFall G 

7 b (1526). Pelle hulte .. skall haffwe mykit drinckerij medt Landzfougten (i Ronneby). GR 
16: 146 (1544). Ijdhka drinckerij. LPetri Jes. 5: 11 (1568). Lättia och drinckerij tager 

dageligen till (i Finl.) j synnerheet dryckenskapen. HSH 31: 440 (1638). Florinus Voc. 84 

(1695). Dalin Synon. 58 (1870). — jfr VIN-DRINKERI.

Här anar man återigen den större respekt för ordböcker som präglar 
SAOB under dess tidigare historia: det faktum att en viss betydelse 
eller form förekommer just i en ordbok tycks ha tillagts en särskild 
vikt.

Även i de fall när beläggen är utförda, dvs. när det svenska (och 
ofta också det latinska och/eller tyska) artikelfältet återges, verkar 
deras huvudsakliga funktion ibland vara att åberopa Florinus auk-
toritet. Ett exempel är följande undermoment i artikeln BESMIT-
TELSE (B 1594), där allt man egentligen får veta är att också Flo-
rinus ordböcker, att döma av de latinska och tyska ekvivalenterna, 
har denna numera obsoleta betydelse av ordet:
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BESMITTELSE […] a) [jfr motsv. anv. i d.] (numera knappast br.) 
(sjukdoms)smitta. At för beggie parterna (dvs. dem som hafva smittosamma sjukdomar 
o. dem som hafva andra sjukdomar) wore å(t)skilieliga (dvs. skilda) badstugur (i ”hospitalen”), 
så at the för besmittelse skul icke badade tilhopa. L. Petri Kyrkoord. 93 a (1571). Contages .. 

Besmittelse Die Seuche. Florinus Voc. 206 (1695). Angelike-Rot .. bevarar för pestilentialiske 

luften, eller ock thenna siukdomens besmittelse. Quensel Alm. (Sthm) 1724, s. B 2 a. 

Venerisk besmittelse är svår att bota. Dalin (1850).

Samtidigt finns det förstås en hel del exempel där de utförda språk-
proven väl fyller sin plats i SAOB. Så t.ex. i artikeln LÄNDA 
(L 1638):

LÄNDA […] 9) (†) höra till; ha avseende på l. gälla l. angå; i 
förb. med prep. till l. under (se b) l. riktningsadv. SkrGbgJub. 6: 127 

(1589). The meente at Ewangelium lende icke til Hedningarna, medh mindre the worde först 

omskorne. Schroderus Os. 1: 36 (1635). Professores böra och in Collegiis privatis idka 

det som till deras profession länder mera än något uthom professionen. Annerstedt UUH 
Bih. 2: 263 (i handl. fr. 1686). (Lat.) vernalis .. (sv.) Som länder til wåhren. Florinus 
Voc. 234 (1695). Uti Brudvigsel-Boken skal .. (klockaren) antekna alla til Giftermålet ländande 

oumgängeliga omständigheter. PH 5: 3119 (1751). Sjöart. 1755, art. 100.

I stället för att återge någon metaspråklig utsaga får alltså Florinus 
förklaring av det latinska adjektivets betydelse tjäna som illustration 
av en viss användning av verbet lända – ett språkprov minst lika väl 
valt som något annat. 

3.2 Och hur hade SAOB kunnat utnyttja Florinus?
Medan de fall där Florinus ordböcker utgör enda belägg samtliga 
är hämtade från 1695 års utgåva varierar det däremot något när det 
gäller första och sista belägg (se tabell 2):

första belägg sista belägg
1678 1695 1695 1740 1754
16 64 (+16) 42 (+11) 1 2

Tabell 2: Hänvisningar till de olika utgåvorna av Florinus ordböcker i SAOB
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När Florinus på detta sätt utgör första eller sista belägg (eller båda-
dera, vilket ju är fallet när det handlar om enda belägg8) blir det för-
stås lite problematiskt att excerperingen till största delen bara gällt 
en av utgåvorna, den tredje i ordningen. En jämförelse ut gåvorna 
emellan visar också att nära nog samtliga av 1695 års första-
belägg skulle kunna flyttas bakåt till 1678 (de enda undantagen är 
BORDSKAMRAT (B 3912), HASSELSKOG (H 502), KVARN-
SKRUV (K 3350) och STUGKAMRAT (S 13242) vilka tillkom 
vid Florinus egen revidering av ordboken 1683 – även de skulle 
alltså kunna flyttas bakåt i tiden). Likaså skulle sistabeläggen med 
några få undantag (se vidare nedan) kunna flyttas framåt till 1771 
(även de som belagts 1740 och 1754). Också 17 av de 20 endabe-
läggen finns i alla de 16 utgåvorna från 1678 till 1771. Undanta-
gen här är förutom en för Florinus säregen betydelse ’dymling’ hos 
ordet dymmel (D 2434) (vilket han tillfogade 1683 och som sedan 
blev bestående till 1771) också två formvarianter som kom till 1695 
och med stor sannolikhet är resultat av missförstånd eller felgrepp 
vid sättningen. Det gäller dels ”händtwerk” för hantverk (H 400) 
som enbart uppträdde 1695, dels ”gråblad” för groblad (G 954) som 
däremot fick hänga med ända till 1771. 

En fullständig(are) excerpering av Florinus ordböcker – i enlig-
het med SAOB:s princip att varje utgåva av en ordbok är en källa 
i sin egen rätt – hade alltså resulterat i att det stora flertalet hänvis-
ningar till dessa hade sett annorlunda ut än vad som är fallet idag. 
Hur mycket som därmed vore vunnet kan förstås diskuteras. Men 
med tanke på att redovisningen av första- och (i fall av starkt in-
skränkt bruklighet) sistabelägg utgör en av hörnstenarna i SAOB:s 
uppbyggnad, sticker det lite i ögonen att det stora flertalet av hän-
visningarna till Florinus skulle kunna flyttas 17 år bakåt eller 76 
år framåt i tiden. Vad man framförallt kan beklaga är väl att den 
första utgåvan från 1678 bara excerperats mera sporadiskt (vad man 
kan ana på redaktörernas eget bevåg). Till saken hör att det bakom 

8 I ett fall har två av utgåvorna av Florinus fått stå som första resp. sista belägg. 
Det gäller STARKHET (S 11068) där ett av undermomenten har Florinus 1678 
som första och densamme 1695 som sista belägg (också här hade det senare kunnat 
flyttas fram till 1771).
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denna låg ett aktivt och medvetet arbete med språket från upphovs-
mannens sida (även om Florinus tog hjälp av Lincopensen visar de 
många förstabeläggen att han inte sällan frångick denna och valde 
egna formuleringar). Detta till skillnad från 1695 års utgåva vars 
svenska vokabulär – frånsett en moderniserad ortografi och vissa (av 
utrymmesskäl motiverade) strykningar – mest bara är att betrakta 
som ett eftertryck av 1683 års utgåva.

Vad gäller sistabeläggen finns det skäl till större tveksamhet. 
Några mera genomgripande revideringar genomgick inte Florinus 
i sina olika utgåvor; bortsett från (den ur SAOB-perspektiv mindre 
intressanta) moderniseringen av ortografin är det till allra största de-
len samma ordbok som möter 1678 och 1771. Framför allt märks 
en tydlig (och tilltagande) motvillighet mot att ändra något på den 
lexikala nivån, och man kan nog utgå från att det finns inslag i 1771 
års utgåva som inte riktigt hörde hemma i det samtida (skrift)språ-
ket. Några presumtiva exempel (som samtliga har Florinus 1695 
som sistabelägg i SAOB) är dels ord som glödkara (G 625), hickan 
(H 885), nystestol (N 899) och spetsknekt (S 9541) (liksom de ovan-
nämnda dymmel och skeppsstånd), dels betydelser som ”rymlig, vid” 
hos begriplig (B 762), ”efterforskning, rannsakan, undersökning” 
hos efterfrågning (E 122), ”kateder, pulpet” hos högstol (H 2278), 
”raskhet, hurtighet” hos lustighet (L 1240) och ”smaksinne” hos 
smakande (S 7432) – det faktum att dessa återfinns ännu 1771 har 
knappast särskilt mycket att säga om det senare 1700-talets språk-
bruk. 

Intressantare ur SAOB-synvinkel är den morfologiska nivån: 
här uppvisar några av utgåvorna (framför allt 1722 och 1754) en 
påtaglig om än långt ifrån konsekvent moderniseringssträvan. (Gi-
vetvis är det ingen tillfällighet att de morfologiska förändringarna 
är betydligt vanligare än de lexikala; de förra är ju – i likhet med 
de ortografiska – av en mera mekanisk natur som inte kräver några 
tidsödande överväganden eller funderingar.) Att det fanns en viss 
följsamhet mot tidens bruk framgår t.ex. av att formerna ”sängeklä-
der” och ”handtog” (vilka båda i SAOB (S 16239 resp. T 73) har 
1695 som sistabelägg) återfinns ännu 1740 men i 1754 års utgåva 
har bytts ut mot de nutida sängkläder resp. handtag. Signifikativa 
är också sådana ändringar som att 1740 års ”Furoträ”, ”Försume-
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lig”, ”Kedling”, ”Krydde”, ”Miölckebytta”, ”Ett onaturligit Foster”, 
”Pruste-Rot” och ”Tarmalopp” 1754 blivit ”Furuträ”, ”Försumlig”, 
”Kidling”, ”Krydda”, ”Mjölkbytta”, ”Et onaturligt Foster”, ”Prust-
Rot” resp. ”Tarmlopp”. Det faktum att SAOB:s sistabelägg för de 
äldre formerna samtliga härstammar från de intilliggande årtionde-
na – furoträ 1742 (F 1838), försumelig 1764 (F 3293), kedling 1739 
(K 935), krydde 1738 (K 2988), mjölkebytta 1739 (M 1173), ona-
turligit 1749 (O 951), prusterot 1746 (P 2184) och tarmalopp 1725 
(T 499) – visar att det rörde sig om förändringar som låg i tiden. 

Samtidigt bör man nog inte dra alltför stora växlar av de för-
åldrade eller från det gängse skriftspråket avvikande former som 
kvarstår ännu 1771. Antagligen fanns det ett visst inslag av nyck-
fullhet eller slumpmässighet i formförändringarna – det handlade 
om vad den (sättare) som var ansvarig för utgåvan vid en ganska 
flyktig titt råkade få syn på. Så det faktum att t.ex. sådana samman-
sättningar med bindevokal som ”Bordeduk” för bordduk (B 3919), 
”Brudesäng” för brudsång (B 4315), ”Meßekalk” för mässkalk (M 
2012), ”Paddesten” för paddsten (P 32) och ”Sängebår” för sängbår 
(S 16234) – samtliga med 1695 som sistabelägg i SAOB – fortsatt 
möter 1771 skulle mycket väl kunna förklaras som förbiseenden. 
(Att bristande uppmärksamhet är en faktor att räkna med visas inte 
minst av ”Brudesäng” där även tryckfelet ”säng” för ”sång” följde 
med från 1754 års utgåva.) 

Dock finns det också fall där frånvaron av förändringar i Flori-
nus skulle kunna väga tyngre ur ett SAOB-perspektiv. Ett sådant är 
formen ”ordebok” som är belagd 1690–1700 (O 1140) men som 
återfinns ännu i 1771 års titel ”En kårt Orde-Bok, På Latin och 
Swenska”. Här kan det knappast vara frågan om något förbiseende. 
I och med att det rör sig om själva titeln på ordboken skulle sam-
mansättningsfogen rimligtvis ha ändrats om den vid utgivningen 
1771 hade framstått som helt obsolet; att det inte handlar om något 
slags pietetsfullt bevarande av gångna tiders uttrycksformer framgår 
av att stavningen av adjektivet kort här har ”moderniserats” till kårt 
– helt i enlighet med de ortografiska principer som var förhärskande 
på Lars Salvius tryckeri (se Santesson 1986:154 ff.) där utgåvorna 
1754 och 1771 såg dagens ljus. 
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