
Några guldkorn ur den äldsta av de utställda böckerna 
 
Allmänna uppslagsböcker började utges med svenskt material och på svenska i mitten av 
1800-talet med Bergs Svenskt Konversationslexikon i tre band och dessutom ett supplement 
som ett av de första exemplen. 
 
Dessförinnan fanns dels specialuppslagsverk om exempelvis jordbruk (bla. Peder Månsson) 
eller bergshantering (Agricola) – en del av dessa på svenska (Peder Månsson) och en del på 
latin. Dessutom utgavs ett antal konkordanser (”likare”) – många av dem översatta från 
tyskan, som exempelvis ”Biblisk Real och Verbal Concordans” från 1789 som visas här. 
 
Concordansen tillhör Lessebo bibliotek. 
 
Eftersom Concordansen inte är tillgänglig för bläddring, så har vi plockat ut några godtyckligt 
valda ord ur den bara för att visa vad en gammal uppslagsbok kan ha att erbjuda.  
 
Kom ihåg att man aldrig skall göra sig löjlig över gamla sanningar – världen av idag bjuder så 
mycket dumhet att vi inte behöver söka i andra tidevarv – men det hindrar inte att man kan 
njuta av vissa lakoniska och träffande formuleringar, eller hur? 
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Det är en nyttig övning att försöka läsa texterna i sin helhet – men här är korta 
sammanfattningar av dem, inte kompletta och inte ordagranna: 
Färgare:  En som renar och tvättar 
Hicka:  Får en överlastad mage av mat och dryck 
Hjärta:  Den köttaktiga delen i kroppen, som ligger mellan lungorna i bröstet … och 

förorsakar den naturliga värmen 
Hy:  De rörelser och förändringar som yttrar sig i ansiktet 
Hyacint:  En ädelsten, blandad av guld och blå färg 
Katta:  Ett slags djur 
Korall:  Växer hopetals i Medelländska havet (=Medelhavet) omkring Sardinien och 

Sicilien 
Koriander:  … har en lagom tjock, men taggig stjälk och runda frön (som) … brukas till 

åtskilligt 
Kreti och pleti:  Om detta betyder fördärvare och beskyddare eller avsöndrare och avskurna 

eller kanske har sitt namn efter vissa slags vapen och sköldar … är ovisst. 
Alltnog; De var Davids bästa soldater – men de kom inte alls från Kreta. I 
Frankrike kallas de det Konungsliga Huset, annorstädes Schweizerlivgardet.  

Käft:  Där tänderna sitter – både på människor och djur 
Köld:  Vad köld är överlåter vi åt de naturkunniga att förklara. 
Lejon:  Konungen bland djuren … vars förfärliga röst hörs på långt håll 
Lejinna:  Lejonhonan – som skall vara mycket grymmare än lejonet 
Väder:  Vädret beror på växlingar i luften 
Världens visa:  Egentligen diskussionslystna (läs: trätgiriga) som vill mäta allting 
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