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Förord
1 över sextio år, från den 3 mars 1944 till den 30 juni 2006, var Nämnden för svensk språkvård, senare Svenska språknämnden, ett centrum
för svensk språkvård. Därefter skedde en efterlängtad omorganisering:
Svenska språknämndens verksamhet överfördes till Språkrådet, språkvårdsavdelningen inom Institutet för språk och folkminnen, den
nyorganiserade centrala myndigheten på språkområdet. Formellt upphörde Svenska språknämnden våren 2007.
Att det i detta läge behövdes en historik var självklart. Språknämndens insatser i den svenska språk- och kulturhistorien måste summeras.
Formen för en historik är däremot inte en självklarhet. Vi har valt
en historia inifrån. Den här boken gör inte avkall på faktaredovisning
och systematik; den som letar upplysningar om Språknämndens historia ska finna alla väsentliga uppgifter. Men vi har ansett det viktigt
att de som själva varit med får komma till tals och att det funnits plats
för personliga minnesbilder. Den levande erinringen har getts försteg
framför den distanserade vetenskapliga analysen.
Den svenska språkvårdens historia - för att inte tala om det svenska
språkets - har skrivits och kommer att skrivas i andra verk. För språkvårdens s9oo-talshistoria finns sedan några år Ulf Telemans grundläggande verk Tradis och funkis, utgivet i Svenska språknämndens skriftserie (2003). Men de som känt Språknämnden inifrån måste få berätta
medan de ännu har sitt arbete i gott minne - tillfället återkommer
inte.
För dem som i framtiden av olika skäl ägnar sig åt språkvårdshistoria ska alltså denna bok vara en källa att ösa ur. Vi tror att den kan läsas
på olika sätt. Den är självklart en institutionshistoria: hur ville man
bygga upp och organisera språkvårdande arbete i det svenska samhället under sextio år? De första decenniernas starka folkbildningsrörelse,
den offentliga sektorns expansion kring 1970 och globaliseringen kring
sekelslutet gav delvis olika svar på den frågan.

Boken kan också läsas som ett bidrag till språkvårdens idéhistoria:
Vad ansågs det att svensk språkvärd skulle arbeta med, och hur förändrades synen på standardspråk och normering? Kontinuiteten är stark
i Språknämndens historia, men den handlar också om vidgade verksamhetsfalt och växande utrymme för språklig variation i det offentliga
rummet.
En tredje läsart är den personhistoriska. Vad gjorde Gösta Bergman för att balansera Erik Wellanders starka position? Vilken språksyn
hade Bertil Molde? Vilken språkriktighetsuppfattning tog Catharina
Griinbaum med sig från Språknämnden till Dagens Nyheter?
Huvudredaktör för boken har varit Birgitta Lindgren, verksam vid
Svenska språknämnden sedan 1974. Hon är författare till den inledande
krönikan, som ger en samlad historia över Svenska språknämnden, och
hon har också skrivit kapitlen om Gösta Bergman och Bertil Molde,
sammanställt bilagorna samt redigerat övriga bidrag. Tre ordförande
medverkar med egna bidrag, liksom den enda föreståndare som ännu är
i livet, och tre medarbetare på Språknämndens sekretariat under skilda
perioder berättar om arbete och arbetskamrater.
Ett visst mått av upprepning är förstås ofrånkomligt när flera skribenter ska beskriva samma fenomen. Vi tror att läsaren kan ha överseende med smärre överlappningar och kanske t.o.m. uppskatta att få
samma händelser och personer belysta från mer än ett håll.
Språknämndens historia slutar 2007, men inte den svenska språkvårdens. Tvärtom talar det mesta för att vi står inför ny expansion; inte
bara svenskan utan minoritetsspråk, invandrarspråk och till och med
engelska blir på olika sätt en uppgift för svensk språkvård. Vi är övertygade om att alla som engagerar sig i kommande språkvårdsarbete har
något att lära av historien i denna bok.
Mats Thelander

011e Josephson

Ordförande
i Svenska språknämnden

i Svenska språknämnden

1999-2007

Sekreterare
2000-2007

och föreståndare för
sekretariatet 2000-2006
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Tillkomsten

Från början skulle det inte ha blivit en svensk språknämnd utan en
nordisk. Under 1930- och 1940-talet var man såväl i Danmark som i
Sverige bekymrad över vad man uppfattade som en nordisk språkförbistring - man ansåg att kunskaperna i grannspråken hade avtagit och
att avståndet mellan språken hade ökat. 1 Danmark var juristen och
författaren Sven Clausen en radikal agitator för att göra danskan mer
"nordisk", i synnerhet ordförrådet, för att underlätta förståelsen. Lite
senare, 1941, bildades Dansk Forening for nordisk Sprogrøkt. Även om
den föreningen, där f.ö. Sven Clausen var vice ordförande, var något
mer återhållsam än Clausen själv, så deklarerade den sitt syfte som att
"virke for bevarelse og fremme af det danske sprogs nordiske karaktr".
Tidpunkten är intressant, Danmark var ockuperat av Tyskland sedan
den 9 april 1940.
1 Sverige var vid denna tid bl.a. Elias Wessén, professor i nordiska
språk vid Stockholms högskola, engagerad i frågan om grannspråksförståelse. År 1936 publicerade han en tidningsartikel "Hur vårda vi
den nordiska språkgemenskapen?", och vid en kurs i augusti 1942 för
modersmålslärare i Sigtuna, arrangerad av Föreningen Norden och
Modersmålslärarnas förening, höll både han och Sven Clausen ett
inledningsanförande till en diskussion om den nordiska språkgemenskapen (se s. 9). Där lade Wessén fram tanken om en nordisk språknämnd. Mötesdeltagarna greps av tanken och gjorde en hemställan till
Föreningen Norden att bilda en svensk nämnd för nordisk språkvård
(se s. jo). Egentligen hade man velat ha en samnordisk organisation,
men det politiska läget gjorde det omöjligt. Kriget pågick fortfarande,
och Danmark och Norge var direkt indragna genom den tyska ockupationen.
Föreningen Norden bad Wessén att närmare utreda saken, och han
lade fram en detaljerad plan på en kommitté bestående av representan8
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ter för olika organisationer, ett arbetsutskott och en avlönad sekreterare.
Föreningen Norden inkallade då till en konferens för en diskussion
om detta. Den ägde rum den ig april 5943 med deltagare från Svenska
Akademien, Sveriges Författareförening, Tekniska nomenklaturcentralen (TNC), universiteten i Lund och Uppsala, högskolorna i Stockholm och Göteborg, Skolöverstyrelsen samt representanter för pressen.
Frågor som gällde de nordiska språken och nordisk språkgemenskap
avhandlades. Under förhandlingarna kom man dock snart överens om
att man first borde se till att det fanns möjligheter att driva en planmässig svensk språkvård. Till detta ändamål borde det skapas ett institut och en nämnd för svensk språkvård med representanter för insti-

Program.
Dagordning:
Revelj.
8,30
8,30— 9,30 Bad,
Frukost.
9,30--- 10
Lunch.
1—'?
Middag.
6
Söndagen den 2 augusti.
Ankomst och inkvartcring.
Måndagen den 3 augusti.
10
10,15
2,15

1

Kursen öppnas av f. Undervisningsrådet Nil,s' Ilåjinio ger.
'Sigtuna i forntid och nutid'. Rundvandring i staden
Ciceron: Docenten Holqei ,4;'5 joan.
»Den nordiska språkgemenskapen. Diskussion med
iniedningsanföranden av Jur. d:r Sexi Clousen, Professor E!ios Wessén och Lektor Philip Hourn.
Sanskviins: Gunnar Turessoii sjunger Hjainlal' Gallbergs »Ensamstående bildad hej'i'e', musik: GunIlar Turesson.

På en nordisk modersmålskurs 2-9 augusti 1942 i Sigtuna fåddes tanken på en språknåmnd. Notera den hurtiga tonen med revelj och badföre frukost. Wesséns eldande anforande var bara ett avJlera inledningsanforanden.
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tutioner och organisationer vars verksamhet berörde svenska språket
och språkvård.
Föreningen Norden lät utreda hur en sådan svensk språkvårdsnämnd kunde åstadkommas, och den 3 mars 5944 kunde ett konstituerande sammanträde i Nämnden för svensk spräkvård, som organisationen döptes till, hållas. Till ordförande utsågs undervisningsrådet
Nils Hänninger, som representerade Föreningen Norden, och till vice
ordförande Nils Ahnlund, professor i historia, som representerade
Svenska Akademien. Docenten (sedermera riksantikvarien) Sven B.F.
Jansson påtog sig att tillfälligt fungera som sekreterare och kassaförvaltare, men redan i april samma år tillsattes lektor Gösta Bergman som
sekreterare och bankdirektör Petrus Brundell som kassaförvaltare. De
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Det brev som deltagarna i kursen i Sigtuna skrev till Fbreningen Norden med begaran om
en svensk nordisk nämnd.
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ursprungliga instiftarna var Föreningen Norden, Svenska Akademien,
Vitterhetsakademien, Publicistklubben, Sveriges Författareförening,
Tekniska nomenidaturcentralen (TNC), AB Radiotjänst, Samverkande
bildningsförbunden, Skolöverstyrelsen och Kanslern för rikets universitet.

Organisationsformen
Själva grundmodellen för organisationen låg fast såväl under perioden
3/3 1944-30/6 1974, då namnet var Nämnden för svensk språkvård, som
under den andra perioden 1/7 1974-11/4 2007, då namnet var Svenska
språknämnden. Formellt har nämnden varit en ideell förening. För
enkelhets skull benämns i det följande dessa två olika perioder den firsta perioden och den andra perioden. Med nämnden avses i det följande
såväl Nämnden för svensk språkvård som Svenska språknämnden.
Det har funnits en grupp, en medlemJ?5rsamling, bestående av ledamöter utsedda av de organisationer som nämndes i stadgarna. En
grupp inom den har haft den styrande funktionen; den kallades under
den första perioden för arbetsutskott och under den andra perioden för
styrelse.
Så har det funnits någots slags kontor med anställda. Under början
av den första perioden kallades det först byrå sedan institut, under den
andra perioden kallades det sekretariat.

Organisationer med rätt att utse ledamöter
Enligt stadgarna hade alltså ett antal namngivna organisationer rätt
att utse ledamöter i nämnden. Dessa organisationer hade i sin tur en
verksamhet som berörde svenska språket och språkvård. (Se bilagan
Organisationer med rätt att utse ledamöter.)
Under den första perioden kallades dessa organisationer för stiftare.
Ursprungligen var de 10 till antalet, se ovan. Under åren tillkom flera
organisationer med rätt att utse representanter. Är 1974, då nämnden
skulle ombildas, hade antalet stiftare blivit 19.
11
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Stockholms högskola (senare Stockholms universitet) var från och med
1954 dubbelt representerat, dels genom Kanslern för rikets universitet,
som i sin tur utsåg ledamöter för universiteten och vissa högskolor,
dels genom att vara utpekat som stiftare. Någon motivering till det ges
inte i källorna. Men man kan förmoda att det beror på att Stockholms
högskola hade ställt lokaler till förfogande då nämndens institut skulle
inrättas 5954.
Under den andra perioden talade man inte längre om stiftare. De
organisationer som fick utse ledamöter var då 17. Det var samma organisationer som tidigare, bortsett från att Sveriges Författareförening
och Svenska Översättarförbundet nu hade gått ihop till Sveriges Författarfirbund. Vidare försvann Stockholms universitet vid ombildningen
som "egen" organisation.
Så småningom tillkom under den andra perioden ytterligare några
organisationer, och 2006 hade antalet växt till 26.
Syftet med en så stor medlemsförsamling var att täcka in alla de
samhällsområden där språket var viktigt: utbildning, kultur, samhällsinformation, arbetsliv. På så sätt kunde nämndens verksamhet anses
väl förankrad i samhället. 1 stort sett måste man säga att täckningen
var god. Man kan ändå undra varför Modersmålslärarnas förening
(nu Svensklärarföreningen) inte kom med redan från början. Den var
påtänkt inför starten. Skolan representerades till en början bara via
Skolöverstyrelsen. 1 Folkskollärarnas förening var man till en början
mycket misstänksam. Man trodde att nämnden inrättats för att förhindra den ljudenligare stavning som den föreningen förespråkade.
Vidare kan man konstatera att folkhögskolan aldrig var representerad.
Inte heller var Svenska institutet och Statens kulturråd med. Det är
också märkligt att standardiseringsorganet STS kom med först 1987.Jag
har inte funnit några spår av grundligare diskussioner om medlemsförsamlingens sammansättning och uppgifter.

12
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Ledamöter

De flesta organisationer som räknades upp i stadgarna hade rätt att utse
en ledamot var. Men några hade rätt att utse flera.
Föreningen Norden hade under båda epokerna rätt att utse flest ledamöter, nämligen tre. Någon motivering till detta finns inte i källorna,
men det är uppenbart att skälet måste vara att Föreningen Norden
spelade en betydelsefiill roll vid bildandet och att man ville understryka den ursprungliga tanken att värna den nordiska språkgemenskapen.
Alldeles i början av den första perioden såg en del faktiskt nämnden
som något som tillhörde Föreningen Norden.
Skolöverstyrelsen (senare Skolverket) hade rätt att utse två ledarmöter,
det hade också Svenska Akademien från och med 1954. Under den andra
perioden gavs den rätten även till Sveriges Författarfcirbund och till Vitterhetsakademien. Att ge Författarf?irbundet två platser var motiverat
med tanke på att förbundet var en hopslagning av Författareföreningen
och Översättarförbundet. Varför också Vitterhetsakademien skulle ha
två platser är svårare att förstå. Om det var för att skapa rättvisa i förhållande till Svenska Akademien, så kvarstod orättvisan att den tredje
representerade akademin, Vetenskapsakademien, inte fick samma rätt.
Nominellt utsåg Kanslern för rikets universitet (senare Universitetskanslersämbetet och senare ändå Universitets- och högskoleämbetet)
ännu fler ledamöter. Men i praktiken var det institutionen för nordiska språk eller motsvarande vid varje universitet samt Stockholms och
Göteborgs högskola (innan dessa var universitet) som skulle utse varsin
ledamot. Från och med årsberättelsen för 1994195 står inte någon universitetsmyndighet med på den lista över organisationer som far utse
ledamöter, däremot namnet på varje universitet. Förmodligen var detta
ett resultat av den omorganisering som skedde av den dåvarande universitetsmyndigheten. Någon formell stadgeändring gjordes dock inte.
Förutom ledamöter utsedda av någon organisation, kunde nämnden
också sedan 1956 utse ett mindre antal "egna" ledamöter. Det antalet
växte från två (1956) till sex (rc»).
Det är medlemsförsamlingen som formellt utgjort själva nämnden.
I]
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Under den första perioden bestod medlemsförsamlingen först av 16
ledamöter men växte till 31. Under den andra perioden bestod medlemsförsamlingen först av 30 ledamöter och växte till 38. Från och med
den andra perioden fanns ett åldersstreck. Man fick inte utses om man
fjrllt 70 år.
Mandatperioden var 3 år under båda perioderna.
Under den första perioden satt totalt 65 olika personer som ledamöter. Under den andra perioden satt totalt 122 olika personer som
ledamöter, av dessa hade 22 varit med en viss tid även under den första
perioden. Längst satt Gustav Karlén, professor i tyska vid Stockholms
högskolaluniversitet, som 1954-1986 representerade först högskolan/
universitetet sedan Vitterhetsakademien. Näst längst satt Nils Olof
Franzén, som representerade Radiotjänst/Sveriges Radio 1950-1981.
Pionjärerna Gösta Bergman, Erik Wellander och Elias Wessén föll för
ålderstrecket vid ombildningen 1974. Men de hade då suttit i 30 år.
Över huvud taget var omsättningen på ledamöterna låg under den första perioden.
Se vidare bilagan Ledamöter.
Enligt stadgarna skulle medlemsförsamlingen ange riktlinjerna för
verksamheten och skaffa medel för den. Men med tanke på att församlingen med två undantag aldrig sammanträdde mer än en gång om
året, var dess möjlighet att ändra på arbetsutskottets/styrelsens förslag
eller påverka arbetet som utfördes av personalen i praktiken liten. (År
1974 hölls två årsmöten, ett för Nämnden för svensk språkvård, ett för
Svenska språknämnden, och 2005 hölls det enda extra medlemsmötet
för att diskutera nämndens framtid. Se s. 142.) Formellt var det naturligtvis medlemsförsamlingen som godkände verksamhetsberättelsen.
Engagemanget från olika ledamöter varierade naturligt nog. Somliga
var mycket intresserade och aktiva, andra såg förmodligen på uppgiften
mera som en formell plikt.

'4
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Ordfirande
Under den första perioden utsågs nämndens ordförande inom nämnden
av nämnden. Dessutom utsågs en vice ordförande, från och med 1953 två.
Ordföranden var också ordförande i arbetsutskottet. Totalt två personer satt ordförande, Nils Hänninger (1944-1967) och Carl Ivar Ståhle
(1967-1974).
Vice ordförandena var däremot inte självskrivna medlemmar av
arbetsutskottet. Förmodligen sågs vice-posten då mer som en hedersutnämning än som en praktisk funktion. Men två vice ordförande, Valter
Jansson och Gun Widmark, kom ändå att sitta i arbetsutskottet under
olika perioder, och Widmark till och med redan det år hon blev invald
i där.
Under den andra perioden utsågs också ordförande och två vice ordförande inom nämnden, men ordföranden utsågs då av regeringen (eller
Kungl. Maj:t, som det fortfarande hette 1974). Då var vice ordförandena
alltid ledamöter av styrelsen och kunde fungera som mötesordförande
om ordinarie ordförande fick förfall. Under den andra perioden satt
totalt fjcra personer ordförande: Carl Ivar Ståhle (1974-1978), Gun Widmark (1978-1987), Ulf Teleman (1987-1998) och Mats Thelander (192007).
Som vice ordförande fungerande under den andra perioden i ordningsföljd: Karl-Hampus Dahlstedt, Gun Widmark, Sture Allén, Tor G.
Hultman, PeterA. Sjögren och Horace Engdahl.
Om ordförandens roll, se nästa avsnitt. Se också kapitlet Tre ordförande.

Arbetsutskott/styrelse
Den styrande gruppen kallades alltså under den första perioden för
arbetsutskott. Där var ordföranden självskriven liksom från och med
5954 chefen för nämndens institut. Därtill kom ett antal valda ledamöter, först fyra, som blev fem och slutligen sex. År 1974 var man uppe i åtta
personer. Arbetsutskottet var dessutom styrelse för nämndens institut.
(1 årsberättelserna under den första perioden talas fram till och med
'5

NÄMNDEN - EN KRÖNIKA

1970 dessutom om en styrelse för nämnden. Den omnämns dock inte i
stadgarna, och den fungerade inte som något styrande organ. Det var
bara en sammanfattande benämning på innehavarna av posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.) Under den
första perioden fanns också en verkställande ledamot i arbetsutskottet.
Enligt stadgarna skall denna "utöva den närmaste ledningen av byråns
verksamhet". Det var hela tiden en och samma innehavare: Erik We!lander. Hur den verkställande ledamotens ställning var i övrigt och hur
den förhöll sig till ordföraridens och sekreterarens roll framgår inte,
vare sig av stadgarna eller övriga källor. 1 praktiken var det sekreteraren
som verkställde arbetsutskottets beslut, även om Wellander uppenbarligen var en aktiv ledamot.
Under den andra perioden kallades den styrande gruppen för styrelse. Den bestod hela tiden av sju personer. Självskrivna enligt stadgarna
var nämndens ordförande och föreståndaren för sekretariatet.
Uppgiften för arbetsutskottet (den första perioden) var enligt stadgarna att "utöva ledningen över det språkvårdande arbetet" och för
styrelsen (den andra perioden) att "utöva ledningen över nämndens
verksamhet". Detta uppfattades uppenbarligen i båda fallen som att
man skulle begränsa sig till att dra upp de stora riktlinjerna och de yttre
ramarna för verksamheten. Man avgjorde ekonomiska frågor, personalfrågor och utgivning av skrifter. Man besvarade remisser, tog ställning
till om och hur nämnden skulle yttra sig i principiellt viktiga frågor
som lärarutbildning, bibelöversättning e.d. Någon enstaka gång kunde
några språkfrågor diskuteras, men då ofta mer som ett nöje eller, som
Ulf Teleman säger, som en bonus.
Ordföranden hade dock en aktivare roll än övriga ledamöter, särskilt
under den andra perioden. Då var ordföranden alltid en professor med
mycket stark ställning i forskarsamhället och ett slags garant för att
nämnden hade nära band med universitetsämnet nordiska språk eller
svenska. Ordföranden förberedde styrelsemötena tillsammans med
sekretariatsföreståndaren och kunde också stödja föreståndaren i annat
arbete. Ordföranden kunde därför ha rätt stort inflytande över verk-
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samheten. Särskilt Ulf Teleman var tidvis mycket aktiv. Se Telemans
kapitel, s. 6.
Det dagliga arbetet som utfördes av personalen lade sig däremot
arbetsutskottet eller styrelsen inte i, inte heller innehållet i nämndens
tidskrift Språkvård, i motsats till vad som är fallet i Dansk Sprognvn.
Där skall arbejdsudvalget godkänna artiklar i nämndens tidskrift. Men
vid utgivning av verk som Svenska skrivreg/er och Språkriktighetsboken
(som utkom under den andra perioden) var styrelsen med och diskuterade både uppläggning och innehåll. En del i styrelsen fick under
den andra perioden ytterligare en chans att säga sitt om de ingick i de
referensgrupper som utsågs till sådana skrifter.
Den här arbetsfördelningen mellan arbetsutskottet/styrelsen å ena
sidan och institutet/sekretariatet å andra sidan är begriplig, om man
betänker att det inte enbart var språkvetare som satt i arbetsutskottet/styrelsen. Arbetsfördelningen verkar för det mesta ha fungerat
till ömsesidig belåtenhet. Ibland måste givetvis enstaka ledamöter av
arbetsutskottet/styrelsen ha noterat att institutet/sekretariatet i svar på
språkfrågor eller i Språkvård uttryckte åsikter som inte stämde med
deras egna. Det finns inga belägg i källorna för att personalen i sådana
fall tvingades backa och ta tillbaka något svar.
Se vidare bilagan Arbetsutskott/styrelse.

Sekreterare samt chefer/fl reståndare
Det har under båda perioderna också funnits en språkvetare som fungerat som nämndens sekreterare. Denna kunde enligt stadgarna utses
inom eller utom nämnden. Ingen av de fyra sekreterare som funnits,
Gösta Bergman, Bertil Mo/de, Margareta Westman och 0/le Josephson, har
dock hämtas direkt utifrån. Bergman och Josephson satt i nämnden
och Molde och Westman var anställda när de valdes.
Enligt stadgarna för den första perioden skulle arbetsutskottet utse
chef för institutet, enligt stadgarna för den andra perioden skulle regeringen tillsätta föreståndare för sekretariatet efter anmälan av styrelsen.
Däremot sägs inget i stadgarna om att sekreteraren också skulle vara
'7
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chef för institutet respektive föreståndare för sekretariatet, men uppenbarligen har alla tyckt att det har varit en bra ordning, för så har det
varit. Det är i praktiken denna person som lett arbetet.
Se vidare kapitlet Fyra sekreterare.

Byrå/institut/sekretariat
Det har alltid flsnnits en inrättning för det dagliga arbetet. Det står i
stadgarna från I44 att nämnden för det språkvårdande arbetet skall
upprätta en byrå, som "bör utvecklas till ett institut för svensk språkvård". Byrå kan låta ståtligt, men som framkommer här och var, var det
bara fråga om att ha en adress dit folk kunde vända sig.
Ar 1954 kunde så nämnden inrätta Institutetfdr svensk språkvård tack
vare ett anslag från Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond. Kungen hade
en gång hört ett föredrag om nämnden och blivit intresserad. Han var
med vid invigningen och under de tre följande åren fick nämnden fortsatta anslag ur denna fond. Att detta institut skulle ses som något mer
än den byrå som fanns tidigare framgår av den vikt man lade vid inrättandet. Stadgeändring vidtogs och man bestämde att institutet skulle
ha egen styrelse, som dock, av praktiska skäl förmodligen, var identisk
med nämndens arbetsutskott. Det var väldigt noga med att vissa brev
skulle skrivas i nämndens namn, andra i institutets. Det är lite svårt för
eftervärlden att förstå denna tudelning, kanske inte bara för eftervärlden. När planerna på omorganisering presenteras i Språkvård 1973/3
sägs också i den osignerade artikeln, som måste vara skriven av Bertil
Molde, att tanken är att institutet och nämnden skall drivas under ett
namn (då Svensk sp rå knämna') . "Härigenom undgås svårigheterna med
de två namnen Nämnden för svensk språkvård och Institutet för svensk
språkvård - en splittring som länge har förvirrat många."
Efter omorganiseringen till Svenska språknämnden 1974 talade man
i stället om sekretariat.
Sekreteraren har alltid varit den som förestått inrättningen för det
dagliga arbetet, oavsett vad den kallats eller vilken status den haft. För
byrån (1944-1954) benämndes sysslan föreståndare, för institutet

4-
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1974) chef och för sekretariatet (1974-2006) åter föreståndare.
1 dagligt tal var det just institutet och senare sekretariatet som kallades och kallade sig själv nämnden eller språknåmnden. Båda dessa
inrättningar hade en mycket självständig ställning.

Personal
Länge var det sekreteraren Gösta Bergman som ensam utförde allt
arbete, bortsett från att han anlitade viss skrivhjälp. Till en början skötte Bergman sitt arbete helt oavlönat vid sidan av sin lektorstjänst. År
1949 fick han, efter många förhandlingar, nedsättning med B-avdrag i
sin lektorstjänst med ersättning av nämnden för mellanskillnaden. Det
innebar faktiskt ett rejält statligt bidrag till nämnden. När institutet
inrättades 1954 och bidragen ökade kunde han utföra sitt arbete för
nämnden på heltid. Ytterligare personal tillkom med ett skrivbiträde.
En timanställd amanuens fanns också 1954. Från 1957 fanns det en deltidstjänst som vetenskaplig medhjälpare, som dock inte alltid var besatt.
Under 196o-talet fanns vid olika perioder en timanställd assistent. År
197 kunde nämnden inrätta två tjänster som vetenskapliga medhjälpare på heltid.
Alla de som var anställda 1974 följde med in i den nya organisationen: de vetenskapliga medhjälparna Margareta Westman och Cathanna Griinbaum, skrivbiträdet Margot Nordgren och chefen Bertil
Molde.
Omorganiseringen 1974 innebar inga drastiska möjligheter att öka
personalen. Antalet tjänster som vetenskapliga medarbetare utökades
från två till tre, och innehavarna kallades från och med 1974 forskningsassistenter för att passa in i den statliga tjänstetitulaturen. Dessa
tjänster var säkrare i och med att de blivit statliga. År 1979 var man ändå
uppe i fem forskningsassistenttjänster. Under en kort tid 1999-2000
fanns det sex sådana fasta tjänster, men när verksamheten upphörde i
juni 2006 var det åter fem fasta tjänster.
Många som fick fast tjänst stannade kvar länge. Endast fyra forskningsassistenter slutade för att ta andra arbeten. Den längsta tjänstgö59
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ringstiden innehar Margareta 'VVestman med 35 år, näst längst jag själv
med 32 år. (Fast jag vinner om vi räknar bort Westmans tjänstledighetsperioder.) Personalomsättningen var alltså låg. Den nyrekrytering som
skedde föregicks inte av några diskussioner som satt spår i protokoll och
andra dokument. Chefenlföreståndaren utnyttjande sina - och medarbetarnas - kontakter med framför allt Stockholms universitet för att
engagera en lämpad doktor, forskarstuderande eller språkkonsult. Ofta
var det första steget ett vikariat. Bertil Molde lade gärna vikt vid ett
nordiskt intresse. 011e Josephson såg till kompetens inom nya områden
som språkteknologi. Inte heller skedde någon egentlig inskolning eller
introduktionsutbildning. Det förväntades att nytillkomna medarbetare
genom sina studier hade nödvändiga grundkunskaper. Sedan fick de
stegvis lära sig av erfarnare arbetskamrater enligt klassisk lärlingsmodell. (Se Catharina Grönbaums kapitel, s. 153.)
Under åren har många varit anställda som vikarier, extra eller för
speciella uppdrag och projekt. Flera har sedan kunnat fastanställas.
Erika Lyly har uthållighetsrekordet. Hon vikarierade under 1977-1979,
sedan åter 1986-1989. Då blev hon extraanställd och var det fram till
1999, då hon slutligen fick en fast tjänst - dock inte på heltid till att
börja med.
Kravet på den som anställdes som forskningsassistent under den
andra perioden var att den helst skulle vara disputerad eller att den
snart skulle disputera. Avsikten var givetvis att få hög kompetens bland
de anställda och också höja anseendet på tjänsterna. Endast två av dem
som anställdes var disputerade, Ulla Clausén och Rickard Domeij. Men
Margareta Westman, Per A. Pettersson, Lena Moberg och Jan Svanlund lyckades med konststycket att både arbeta och avlägga examen.
Lönerna för den vetenskapliga personalen har alltid varit förhållandevis låga, de disputerade medarbetarna hade lägre löner än universitetslektorer i svenska, och icke-disputerade hade något lägre än
universitetsadjunkter. Under z000-talet närmade man sig dock dessa
lönenivåer.
Även den administrativa sidan kunde byggas ut något. Under den
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första perioden var det bara en tjänst på deltid. Under den andra perioden var det länge två tjänster, och 1991 blev det tre deltidstjänster. Men
antal årsverken översteg aldrig 2,5.
Namnet på den första vetenskapliga medarbetaren är känt, Lena
Österlöf (senare Magdalena Hellquist). Hon arbetade bara ett år, 1954.
Den första anställda administrativa medarbetaren, "fru B. Gullander"
(förnamn okänt), med titeln skrivbiträde, kom 1955. De vetenskapliga
medarbetarna namnges i årsberättelserna från och med 1957, men det
dröjer ända till 1966 innan medarbetarna på den administrativa sidan
namnges.
Se också bilagan Personal.

Omorganisering
'974
Staten hade alltså stött verksamheten först mer indirekt genom att
Gösta Bergman beviljades tjänstledighet för att kunna sköta sekreterarsysslan på halvtid, och mer direkt från 1953 med ett årligt anslag.
Enskilda organisationer och företag bidrog också. Ekonomin blev dock
med tiden alltmer bekymmersam. Inom arbetsutskottet framfördes
1967 tanken att staten borde förmås ta ännu mer ansvar för verksamheten, t.ex. genom att åtminstone tjänsterna blev statliga för att göra dem
tryggare. Detta ledde ingen vart då.
Ar 1972 vände sig nämnden formellt till departementet, som tog
saken under seriöst övervägande. En utredning tillsattes bestående av
en departementstjänsteman och nämndens ordförande och sekreterare.
1juni 1973 var man klar. Ett förstatligande av hela verksamheten hade
övervägts. En form för det vore att knyta verksamheten till Stockholms
universitet. Det ansåg dock utredarna olämpligt. Dels menade de att
nämndens verksamhet var klart artskild från en universitetsinstitutions,
dels var nämnden en riksangelägenhet och borde därför inte knytas till
ett visst universitet. (Förmodligen hade under föregående period viss
kritik då och då framförts mot den speciella ställning som Stockholms
21
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universitet hade.) Men ett förstatligande enligt andra lösningar avvisades också. De skäl som anförs berör den ekonomiska sidan: "Ett [ ... ]
statligt institut skulle innebära nettokostnader för staten på ca 410 000
kr". (Det motsvarar omkring 2,3 miljoner i dagens penningvärde.) Man
påtalar att åtskilliga bidrag från fonder och enskilda stödjare skulle falla
bort. Sammanfattningsvis sägs: "Vidare skulle ett förstatligande leda till
mera långtgående och för staten mera kostnadskrävande förändringar
än vad de faktiska behoven påkallar.» Att man från statens sida kunde
vara tveksam till alla förslag som innebar ökade statliga utgifter är inte
märkligt. Men man anar att motståndet mot förstatligandet hos nämndrepresentanterna snarare var mer ideologiskt grundat än motiverat av
omtanke om statsbudgeten.
1 enlighet med utredningens förslag åtog sig ändå staten huvudmannaskapet för verksamheten och garanterade ett ärligt statsbidrag
till sammanlagt fyra tjänster, som skulle vara statligt reglerade (föreståndaren och tre forskningsassistenter). Det var en tjänst mer än tidigare. Namnet ändrades i samband med detta till Svenska språknämnden.
Institutet blev nämndens sekretariat, och arbetsutskottet blev nämndens styrelse. Själva nämnden bestod som förut av en samling av representanter för olika institutioner och organisationer. Regeringen fick
rätt att utse nämndens ordförande samt att tillsätta föreståndare för
sekretariatet. Svenska språknämnden blev det organ som hade statens
uppdrag att bedriva språkvård. Formellt var den en ideell förening, men
i praktiken fick den en halvstatlig ställning. Nämnden fick alltså ett
anslag för de statligt reglerade tjänsterna medan nämnden själv genom
sina inkomster skulle stå för övriga kostnader, bl.a. till kontorspersonal.
Dessa övriga kostnader var 1974 en mindre del av de totala kostnaderna,
ungefär drygt en tredjedel.
Antalet tjänster utökades senare. Ar 1991 ändrades reglerna för den
statliga beviljningen så, att antalet tjänster inte längre var fast utan
kunde vara så stort som ekonomin medgav. Då räknades också de kontorsanställda som statligt anställda och fick samma anställningsförmåner som språkvetarna.
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Oroligt 90-tal
Det höll på att bli en ny omorganisering 1995, som i praktiken skulle ha
inneburit att nämnden upplöstes och säkerligen också att verksamheten upphörde. Ulf Teleman påminner i sitt kapitel (s. 69) om ett förslag
från Finansdepartementet, som gick ut på att dra in de statliga medlen
till Språknämnden. Samtidigt innehöll det följande käcka "lösning" på
det problem som de uteblivna bidragen skulle medföra: Språknämnden
och Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) skulle bilda en organisation
som skulle bli självfhrsörjande genom de stora inkomster man skulle
kunna dra in på uppdrag och dessutom genom avgifter från svenska
folket, som man trodde mangrant skulle anmäla sig som medlemmar.
Det blev gudskelov inget av det hugskottet. Det gav ändå anledning till
att återigen överväga nämndens status.
1 det handlingsprogram för att främja det svenska språket som lades
fram i mars 1998 av språknämnden föreslås ökade resurser till språkvården, men man avvisar tanken på "en ny gemensam organisation på
grundval av de redan existerande". Därmed avsågs Svenska språknämnden, TNC, Regeringskansliets språkexperter och Klarspråksgruppen i
Regeringskansliet. Där sägs också att det är rimligt att staten står för
den övervägande delen av kostnaderna men att "själva organisationsformen inte är avgörande". Något ställningstagande för eller emot förstatligande av hela organisationen görs inte, eftersom styrelsen var splittrad
i denna fråga.
Lite senare samma år var omorganisation till följd av den osäkra
ekonomin åter på tapeten. Då föreslog Sture Allén från Svenska Akademien på ett möte med sekretariatspersonalen att akademin skulle
ta på sig hela det ekonomiska ansvaret för nämnden utan att dela det
med staten. Detta förslag avvisades helt av personalen. Det sågs som
ett övertagande som skulle ha inneburit att nämnden upphörde. Alternativet med ett förstatligande tedde sig då bättre. Man bör veta att
personalen under en lång tid ägnat en stor del av sin arbetstid och
ibland fritid åt att finna lösningar på de ekonomiska problemen, som
bara tycktes hopa sig.
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1 den språkpolitiska utredningen Mål i mun (2002), som var en uppföljning av handlingsprogrammet från 1998, föreslogs så att den statligt
finansierade språkvården skulle samordnas och ges statligt huvudmannaskap. Detta skulle i praktiken medföra att Svenska språknämnden
lades ned, men att verksamheten skulle fortsätta i en annan organisation. Reaktionerna nu var i stort sett positiva både från nämndens egna
anställda och styrelsen. Man ansåg att verksamheten skulle tryggas och
fa ökad tyngd. De anställda var också garanterade anställning i den nya
organisationen. På det extramöte som medlemsförsamlingen hade 2005
för att diskutera vad som skulle ske med nämnden, såväl dess materiella som immateriella arv, rådde också en lugn rationell stämning. Jan
Svensson, ledamoten för Lunds universitet, kommenterade styrelsens
förslag om nedläggning: "Jag har aldrig läst ett dokument från en styrelse så befriat från sentimentalitet."
En och annan ledamot framförde dock i de diskussioner som föregick nedläggningen oro över att självständigheten skulle gå förlorad
med en helstatlig inrättning. Någon sörjde också över att en så etablerad och välfungerande organisation skulle upphöra. Man oroade sig
dessutom för att den nordiska tanken skulle tappas bort.

Ekonomi
Ända sedan 1949 hade nämnden varit beroende av statliga bidrag i en
eller annan form. Sedan omorganiseringen 1974 stod de för omkring
6o % av inkomsterna. De övriga inkomsterna härrörde från bidrag
från olika fonder och organisationer och framför allt från försäljning
av skrifter och tjänster.
De ekonomiska villkoren verkar alltid ha varit knappa. 1 synnerhet
innan nämnden beviljades direkta statliga bidrag var tillvaron osäker.
Då var nämnden helt beroende av frivilliga bidrag. Enligt stadgarna
kunde nämnden "kalla institutioner, företag och enskilda personer, som
på ett eller annat sätt önska främja de syften, för vilka nämnden arbetar,
att inträda såsom stödjare av nämndens verksamhet". Man ville se detta
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stöd som vederlag för nämndens tjänster, alltså något som påminde om
Tekniska nomenidaturcentralens (TNC) uppläggning med tjänster i
stort sett bara till betalande medlemmar. På ärsmötet 1947 diskuterades
en stadgeändring som skulle tydliggöra detta. Förslaget genomfördes
dock inte. Det var också svårt att ge denna extra service och behandla
personer som kontaktade nämnden för rådgivning olika. En speciell
och ibland lite känslig procedur var att stödjarna varje år skulle påminnas om att betala in sitt bidrag. Man kan se i brevsvar och noteringar i
loggböcker från den första perioden att nämndens personal då och då
uppmanade rådsökande företag och organisationer att bli stödjare. Men
detta var inte så enkelt. Den person som kontaktade nämnden hade
sällan befogenhet att ta ställning till om företaget och organisationen i
fråga kunde åta sig denna utgift. Nämnden har dock all anledning att
vara tacksam för de frivilliga bidrag som influtit från olika håll (se bilagan Stödjare) under årens lopp. Då och då gjordes extra ansträngningar
för att få in höjda bidrag. År 1998 lyckades man på så sätt höja de frivilliga bidragen från 13500 till 76 000 kr. Men den topp som nåddes 2003
med 115 000 kr ligger faktiskt i jämnhöjd med 6 799 kr år 1944, vilket
omräknat i dagens penningvärde blir nästan 120 000 kr.
Svenska Akademien, som är en av stiftarna, har alltid (utom 1945, se
S. 96) varit en stabil bidragsgivare. Även stiftaren Föreningen Norden
har ofta bistått, speciellt med stöd till deltagande i nordiska möten. Till
det ändamålet har även Letterstedtska Föreningen ofta bidragit. Viktig
har också Ebba Danelius stiftelse varit. Ar 1989 fick Språknämnden
en stor donation från adjunkt Stig Holmgren, Borås, som testamenterat över en halv miljon kronor till nämnden för språkvårdande arbete.
Dessa pengar användes till arbetet med konstruktionsordboken, dels
till att bygga upp en datoriserad kunskapsbank.
Inkomster från försäljning av skrifter har ibland nått toppar när
säkra säljare som skrivregelsamlingen och senast Sprdkriktighetsboken
gavs ut.
Men den absolut säkraste och tryggaste inkomstkällan har varit det
statliga stödet.
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Erik Wellanders pris
1 samband med Erik Wellanders 70-års dag den 16 juni 1954 anordnade
nämnden en insamling. Den inbragte 15 030 kr, vilket motsvarar cirka
190 000 kr i dagens penningvärde. Det blev grundplåten till Stiftelsen
Erik Wellanders fond. Ledamöterna har utsetts av nämnden. Under
sin livstid var Wellander ordförande för fonden. Fonden har till uppgift
att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.
Varje år sedan 1958 (bortsett från 1960,1961,1964 och 1968) delas ett pris
ut till en eller flera personer som gjort en särskilt förtjänstfull vetenskaplig insats inom språkvårdens område.
Se bilagan Wellanderspristagare.

Platsen för det dagliga arbetet
Det dagliga arbetet med rådgivning m.m. utfördes till en början dels i
sekreterarens bostad, dels i lokaler som tillhörde dåvarande Stockholms
högskola, som dock fick delas med andra, furst en kort tid på Norrtullsgatan 2, och sedan på Drottninggatan izo (Observatoriekullen).
Det var dessa lokaler som kallades nämndens "byrå". Enligt stadgarna
skulle nämndens byrå "utvecklas till ett institut för svensk språkvård".
Den svaga ekonomin tillät inte detta förrän 1954, då nämnden fick ett
anslag från Konung Gustav VI Adolfs 70-årsfond. Villkoren för anslaget kan i eftervärldens ögon synas hårda. Det krävdes att nämnden var
utrustad med lämpliga lokaler. De hittillsvarande lokalerna på Observatoriekullen dög inte alls. Det löste sig genom att Ebba Danelius,
en dåtida välgörare och mecenat, upplät en ståtlig patriciervåning på
Birger Jarlsgatan 20, i "Strykjärnshuset" vid Stureplan, åt Stockholms
högskola, som i sin tur erbjöd rum i den till det blivande institutet.
"Gamla Hum.B" (humanistiska biblioteket) kallades lokalerna, som
delades med Utrikespolitiska institutet. Efter Ebba Danelius död ändrades villkoren, och nämnden måste se sig om efter nya lokaler. Svenska
Akademien kunde 1966 erbjuda sådana på Salvii gränd i i Gamla stan,
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och från och med nu dyker lokalkostnad upp som en post i räkenskaperna. Under sin existens har nämnden flyttat ungefä.r vart tionde
år. Efter Gamla stan blev det Birger Jarlsgatan igen, men nu i nr 9
(1976-1984). Därefter höll nämnden till på tre olika ställen på Södermalm, på Lundagatan 42 (1984-1995), på Hornsgatan 16o (rs—i)
och slutligen Bjurholmsgatan 12-14 (1999-2006). Lokalbytet har oftast
berott på krav på större utrymme, men aviseringar om kraftiga hyreshöjningar har också inverkat.
Lokalerna på Hornsgatan var nog de mest representativa nämnden
haft. De övriga var antingen slitna eller mindre praktiska, dock hade alla
sin charm. Patriciervåningen var nog vacker men lokalerna var trånga
enligt Elisabeth Lindmark och Eva Raam Inghult, som båda arbetade
där på 1960-talet. 1 huset i Gamla stan fanns den vackra Masreliezvåningen en trappa ned och enligt sägnen fanns även ett husspöke, fröken Sofi, som dock aldrig störde språkvårdsarbetet. Något pentry fanns
inte. Kaffevatten fick värmas på en lös spisplatta och kopparna diskades
i det minimala handfatet på den enda toaletten ute i trapphuset. Det
fanns en varmvattenberedare som skulle sättas på inför detta bestyr. På
Birger Jarlsgatan 9 fanns en fantastisk kakelugn med gulddekor och ett
kassettak som lockade konstintresserade till studiebesök. 1 övrigt var
lokalerna otroligt nedgångna med flagnande målning och löst hängande sladdar från taken. Trapphuset var tillhåll för knarkare, så man fick
se upp. Vi var inte förvånade när vi hade inbrott. Något av värde fanns
dock inte att ta. Till lokalerna på Lundagatan i fin funkisstil fanns en
stor terrass med utsikt över hela Stockholm. Dessutom hade lokalerna
en intressant historia. De hade på sin tid inhyst en storbarnkammare i
enlighet med Alva Myrdals idéer. Även lokalerna på Bjurholmsgatan är
utrustade med en stor terrass, fast med mindre storslagen utsikt.
Nämnden har alltid levt enkelt och har aldrig haft särskilt mycket
pengar att lägga på inredning och inventarier. Nämndens lokaler kom
en gång upp till diskussion på ett möte i medlemsförsamlingen. Håkan
Nygren, redaktionschef på Norstedts Akademiska Förlag, sade att han
varit runt i Stockholms högstadieskolor. De höll, enligt hans åsikt, en
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nivå långt över nämndens lokaler på Bjurholmsgatan. Även om det var
tillspetsat kan jag intyga att under mina drygt 30 år på nämnden har vi
i allmänhet fått reda oss med begagnade möbler.

Arbetsuppgifterna
Kärnverksamheten var den sprakliga rådgivn ingen till allmänheten,
skriftlig och muntlig. Denna tjänst tillhandahölls gratis. Av och till dök
frågan upp på årsmöten och styrelsemöten om man inte borde ta betalt
för rådgivningen. Men förslaget föll alltid. Skälen var flera. Framför allt
skulle det vara svårt att ta betalt på ett rättvist sätt. Dessutom kunde
det verka avskräckande, ja kanske till och med hindra några att vända
sig till oss. Det skulle också vara besvärligt och dyrt rent administrativt
att ta in pengarna. Telefonrådgivningen var länge öppen i stort sett hela
dagen. Föreståndaren Bertil Molde svarade till och med i lunchpausen,
och det fick vi anställda också göra. Vi var inte lika pigga på det. Jag
minns att Unn Hellsten, som vikarierade på 1980-talet, faktiskt sade
ifrån. Men 1993 begränsade vi telefonrådgivningen till förmiddagarna
för att få lite tid över att göra annat, och den begränsningen bibehölls sedan. Det var naturligtvis inte alla "kunder" nöjda med. Å andra
sidan kan man säga att inskränkningen i telefontid kompenserades när
möjligheten att kontakta nämnden via e-post infördes 1997. Den som
ställde frågor per e-post brukade ofta få svar samma dag, oavsett om
brevet kom på förmiddagen eller eftermiddagen.
1 mån av tid och personella resurser åtog sig nämnden granskning
av texter, oftast mot betalning. Med tiden måste man sovra bland alla
uppdrag som strömmade in. Texter som kunde få genomslagskraft och
stor spridning var viktigare än texter som endast berörde en mindre
grupp. Å andra sidan kunde någon med en mindre "behjärtansvärd"
text locka med ett honorar som kunde lösa en akut ekonomisk kris,
och då fick man rucka på principerna. En del granskningsuppdrag var
jättelika och krävde många timmars arbete. Några exempel på stora
granskningsuppdrag: Svenskt yrkeslexikon (1965), 200 brev i skade-
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ärenden från försäkringsbolaget Foiksam (1967), Norsk lantbruksordbok,
9 000 svenska termer (1973), manus till Svensk_finsk ordbok i tre band
(1976-1985), Stora finsk-svenska ordboken (1988-1996), Svensk ordbok
(senare utgiven som Norstedts Svenska ordbok, 1982-1985), manus till ii
upplagan av Svenska Akademiens ordlista (1984-1986).
Vidare har de anställda ställt upp med att hålla kurser och föredrag
i olika sammanhang. Gösta Bergman var mycket flitig. Under 1960
klarade han av inte mindre än 20 föredrag och kurser samt ett radioprogram. Under 1970-talet ökade efterfrågan på kurser från myndigheter. Under 1972 höll Bertil Molde 31 föredrag, medhjälparna Catharina
Grönbaum och Margareta Westman noteras för 8 respektive 15 kurser
eller föredrag. Molde gjorde dessutom 6o radioinslag och Westman
12. Och det bara ökade, sammanlagt höll föreståndaren Margareta
Westman och medarbetarna 1986/87 över 70 föredrag och kurser samt
medverkade i ett xo-tal radioprogram. Under 1990-talet fortsätter det i
samma takt. Under z000-talet noteras något färre föredrag och kurser,
vilket nog helt enkelt berodde på minskad efterfrågan. Men personalen
deltog i många olika konferenser och evenemang som ett sätt att hålla
nämnden ajour och även markera nämndens existens.
Föredragen och kurserna hölls oftast mot betalning. Det har dock
aldrig varit fråga om några ftirstliga honorar. Under en lång period
under 1970- och 198o-talet fick de anställda ta hela inkomsten av en
viss andel sådana uppdrag som kompensation för den låga lönen.
Det förväntades också att nämnden yttrade sig i frågor som rörde
språket. Det gällde mest offentliga utredningar, t.ex. om nya läroplaner,
förändringar i studiegången på högskolor, bibelöversättning och nya
psalmer. Men även frågor från enskilda företag kunde innebära viktiga
principiella ställningstaganden. Mest känd blev rekommendationen
1945 till TT att övergå till verbets singularform till följd av Svenska
Akademiens negativa reaktion, som uppmärksammades i medierna (se
S. 96). Till det dagliga arbetet hörde också samarbetet med språkvårdare utanför nämnden, ofta organiserat i enskilda grupper. Se vidare
avsnittet Samverkan och kontakt med andra, S. 47.
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Vid sidan av det aldrig sinande utan snarare ökande basarbetet,
skulle personalen också hitta tid till att redigera och bidra till tidskriften Språkvård och utarbeta skrifter. Ofta drog författandet ut alltför
långt på tiden, eftersom det i praktiken fick läggas åt sidan för att basverksamheten måste skötas. Rekordet i lång tillkomsttid innehas av
nämndens uttalsordbok, som planerades redan 1962 men utkom först
2003. Också arbetet med den första nyordsboken segade sig fram. Det
hade i alla fall forcerats något i början av 198o-talet, och ett relativt
genomarbetat manus fanns för början av alfabetet 1982, när jag tog
barniedigt. Jag minns känslan av tröstlöshet när jag kom tillbaka och
såg att manusarbetet bara avancerat till bokstaven H! Det var bara till
att bita ihop, men jag tjatade mig till rollen som huvudredaktör. Fyra
år senare kom boken kom ut.
Från och med Margareta Westmans tid behövde sekretariatsföreståndaren inte delta i den dagliga rådgivningen. Det förväntades däremot alla vetenskapliga medhjälpare göra, liksom att granska texter,
vara ute och hålla föredrag och andra typiska sysslor. Beroende på särskilda kunskaper, eller för att effektivisera arbetet, kunde huvudansvaret
för vissa uppgifter läggas på enskilda personer, som t.ex. uttalsfrågor,
nyordsarbete, nordiskt samarbete och språkteknologi.

Språkfrågorna
Nästan en halv miljon språkfrågor har besvarats skriftligen och muntligen under årens lopp. Man kan av årsberättelser och dagböcker se hur
allt fler frågor klaras av, från cirka 150 under 1945 till 12 305 det sista hela
verksamhetsåret, 2005. Därtill kan läggas åtskilliga sidor text och ordboksmanus som granskats. Slutligen, om man räknar det antal frågor
som man kan anse besvarade i och med att någon får en träff när den
söker i databasen Frågelådan på nämndens webbplats, så kan man lägga
till sammanlagt ungefär 100 000 från och med juni 2003, då Frågelådan
öppnades. Och så förstås alla oräknade frågor som besvarats på kurser,
föreläsningar och även på fritiden.
Vad har folk frågat om? Vem har frågat? Ulla Clausén skrev en
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artikel i Språkvård 1981/3 om telefonfrågorna och gav exempel på
frågor och svar. Senare, 1988, gjordes en samnordisk undersökning av
telefonrådgivningen, som byggde på enkäter utfurda av nämndernas
personal. Catharina Griinbaum ansvarade för den svenska delen och
även för samordningen av undersökningen. (Se Gränbaum 1988 i Litteraturlistan.) Där konstaterades att de flesta som ringde till den svenska
nämnden gjorde det å arbetets vägnar. Vidare att det var fler kvinnor än
män som ringde, sannolikt mest beroende på att kvinnorna dominerade
i de yrkesgrupper som anlitade nämnden mest: sekreterare, översättare,
förlagsredaktörer, lärare. Nästan 8 % hade annat modersmål än svenska,
vilket visar att invandrare kände till oss; dock var det övervägande högutbildade invandrare som hörde av sig. Frågorna rörde alla språkets
olika plan, som uttal, stavning, böjning, betydelse, ordbildning, stilvärde,
avstavning, kommatering och andra skrivtekniska frågor, konstruktion,
meningsbyggnad, benämning på någon företeelse, svensk motsvarighet
till något främmande ord, samt mer allmänna frågor om språkets roll,
ordförrådet, språkutveckling, språkfiirändring. Två delområden dominerade (och gör det fortfarande, vågar jag påstå utan statistik). Det
ena rörde stor och liten i bokstav i benämningar som inte är riktiga
egennamn men som fungerar som namn (Socialstyrelsen eller socialstyrelsen) eller i sammansättningar med namn (LapplandsJjällen eller lapplandsjjällen, Mellansverige eller mellansverige). Det andra området rörde
sammansättningsfogens form (påskkortskampanj eller påskkortkampanj).
Ovanliga var däremot frågor om uttal och om kommatering.
Av undersökningen 1988 framgick att frågarna så gott som alltid
accepterade det svar de fick. "Språknämndens ord är kungsord", säger
en. En del personer som hört av sig har kanske ibland gjort det i behov
av lite mänsklig kontakt. En och annan som ringt har kanske velat
skoja. Men lite poänglöst har det varit att busringa till oss. Vi har svarat
artigt men avvärjande på frågor som verkat milt sagt "konstiga". En
gång avslöjades en påringning från det populära busringarprogrammet
"Hassan "i början av 199o-talet. Fredrik Bryttmar, som arbetade som
administratör, ombads uttala sig på nämndens vägnar om telefonörens
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idé att byta ut negerboll mot afroboll. Bryttmar, som var en Hassan-fan,
kände igen rösten och replikerade med "Har du hört den här då?" och
drog en liten vits. Då avbröts samtalet.
Kan man tycka det meningsfl.illt att sitta och besvara samma sorts
frågor om och om igen, år efter år? Ja, de mer udda och intressanta
frågorna uppväger slentrianfrågorna. Denna direktkontakt med språkbrukarna är ovärderlig för att vi skall veta vad vi bör upplysa om i den
information vi ger ut i skrivhandledningar m.m. Även om svenskan
i dag kan sägas vara mycket väl beskriven tack var de ordböcker och
grammatikor som kommit ut, så dyker det ideligen upp saker som man
inte hittar utredda i litteraturen. Att kunna hjälpa till att reda ut det är
spännande och tacksamt.
Se vidare bilagan Frågor.

K/arspråk
Ett språkområde som framför allt under Bertil Moldes tid kom att bli
allt viktigare var den offentliga svenskan, i synnerhet myndighetsspråket dels i författningar, dels i brev och annan information till medborgarna. Insikten att det måste göras enklare och moderniseras vaxte.
På årsmötet 1954, då Institutet för svensk språkvård invigdes (och
då kungen var närvarande), erinrade ordföranden om två riksdagsmotioner som handlade om att språket i författningstext borde "utformas
på ett utifrån allmänhetens synpunkt tillfredställande sätt". Nämnden
hade yttrat sig positivt om dessa motioner och förklarat sig beredd att
göra sin del.
På årsmötet 1959 höll hovrättspresidenten Björn Kjellin föredrag
med titeln "Kan våra myndigheters språk moderniseras?" Föredraget
gavs ut som en skrift i nämndens skriftserie följande år. 1 den finns
många kloka och framsynta tankar. Han pekar bl.a. på att författare
av myndighetstext skriver enligt rådande mönster av arbetsbesparande
skäl och för att tillfredsställa förväntningar från äldre kollegor. Han
framför också det som kommit att bli en kungstanke för sentida språkvårdare som arbetat för en bättre offentlig svenska: "Börja från toppen!"
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och

BATTRE
KONTAKTER

MELtAN ENSKILDA OCH MYNDIGHETER

1 byrå kratiutredningen var myndighetsspråker en egen del. Språknämnden var
Så här så omslaget ut i tidstypisk 70-talsstil.
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Han avslutar med att visa exempel på myndighetsspråk. Det första är
ett hovrättsutslag från 1852. Det inleds med en redogörelse av målet
som består av en enda lång mening omfattande 5 sidor. För att någorlunda orientera sig skulle man i sådana texter bedriva har-jakt, dvs.
leta efter hjälpverbet har, och det dyker i denna text först upp på sidan
4. (Sorglustigt nog kan vi i dag se liknande texter som skrivits i EUinstitutioner.)
Men det var först på 1960-talet, då Bertil Molde tagit över som
chef, som arbetet med myndighetsspråket tog fart. Läs mera om detta
i kapitlet om Molde, s. 104.
Från och med 1980-talets andra hälft kan klarspråksarbetet sägas
ha fått en etablerad ställning i den svenska myndighetsvärlden. Organisatorisk oklarhet rådde dock. Fram till 1993 hade Sipu (Statens personalutbildningsnämnd) ett samordnande ansvar. När Sipu lades ned
erbjöds Språknämnden att ta över men utan någon ekonomisk förstärkning. Margareta Westman tackade därför nej, och arbetet kom att
ledas från den s.k. Klarspråksgruppen i Regeringskansliet, en tillfällig
lösning som varade ända till 2oo6.

Nyardsarbetet
Nämnden skulle enligt stadgarna följa det svenska språket i tal och
skrift. Ett moment i den uppgiften har varit att helt enkelt notera nya
uttryck eller ny användning av existerande uttryck, och vid behov uttala
sig om lämplighet eller olämplighet, och i så fall föreslå något annat.
När så samarbetet inleddes med de andra nordiska språkvårdsorganisationerna, kunde man göra jämförelser mellan språken och ibland hämta
inspiration till ersättningsord. Speciellt när det gällde termer var målet
att försöka uppnå samma uttryck i framför allt de skandinaviska språken. Nyordslistor för de olika språken publicerades under 1950- och
196o-talet i den gemensamma periodiska skriften Nordiska språkfrågor.
Men det var svårt att få in listorna i tid. 1 stället beslöt man sig för att
satsa på ett större gemensamt verk som skulle omfatta flera decennier. Även den planen fick av praktiska skäl revideras, eftersom man
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arbetade i olika takt. Det blev tre separata ordböcker, en norsk (1982),
en dansk (1984) och så en svensk, Nya ord i svenskan från 40-tal till
8o-tal (1986), senare (1988) utgiven i något utökad upplaga med titeln
Från rondell till grå ddfil. De tre skandinaviska nyordsböckerna erbjuder
ett intressant jämförelsematerial över ordförrådstillväxten i de tre språken under efterkrigstiden. Sedan slutet av 1980-talet har regelbundet
nyordslistor publicerats i Språkvård. Dessutom utkom 2000 ytterligare
en nyordsbok, Nyordsboken, för tiden 1980- och 1990-talet.
Under 2000-talet kunde nyordsinsamlingen bedrivas mer omfattande än tidigare med hjälp av utomstående excerpister. Tillkomsten
av pressdatabaser och inte minst Internet underlättade den datering
som alltid eftersträvas. Under 2000-talet infördes också publicering av
årets nyordslista på webbplatsen.

Språkpolitik
Nämnden kan alltid sägas ha uppfyllt en samhällelig plikt. Man har
svarat på remisser i frågor om utbildning på olika nivåer och också
andra politiska ärenden där svenska språket berörts. Engagemanget att
verka för ett begripligt myndighetsspråk kan också ses som ett utslag av
detta samhällsansvar. Men det är först på senare tid som insikten växt
fram att ett land måste ha en uttryckligt formulerad språkpolitik som
tar hänsyn till landets hela språksituation. Språknämnden har spelat en
viktig roll för att lyfta in språkpolitik på den politiska agendan. Denna
utveckling behandlas inte mer i detta kapitel, se i stallet Ulf Telemans
(s. 72), Mats Thelanders (s. 8o) och 011e Josephsons kapitel (s.

Nämndens utgivning
Nämnden har givit ut 95 böcker i sin skriftserie, med den här skriften
som den sista. Vidare har 13 ordböcker givits ut. Dessutom har ett mindre antal skrifter kommit ut vid sidan av skriftserien.
Ingen av de andra nordiska språknämnderna har tillnärmelsevis en
så stor utgivning.
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Det är framför allt tre skrifter som varit i särklass viktiga, eftersom
de fått stå för nämndens språksyn och motsvarat allmänhetens förväntningar på språklig vägledning: Skrivregler (i), avlöst av Svenska
skrivregler (ir), Svensk handordbok (1966) och Språkriktighetsboken
(2005). Dessa skrifter har också blivit storsäljare.
Nedan ges uppgifter om antal skrifter utgivna under olika perioder.
Dessa siffror ger dock inte en helt rättvis bild av de olika perioderna.
Av förteckningen över skrifter (bilagan Utgivning) framgår att olika
krav ställts på skrifternas karaktär under skiftande perioder. Man kan
inte i källorna hitta några principiella diskussioner om inriktningen på
skriftserien. Som helhet gör den faktiskt ett mycket heterogent intryck.
Men det är svårt att peka ut någon skrift som onödig. Det är naturligtvis extra svårt att bedöma i fråga om den tidigaste utgivningen. Det
är också omöjligt att säga om de hade publicerats ändå av andra utgivare. De flesta skrifter i skriftserien har författats av andra personer än
personalen, så de kan inte sägas ha varit resurskrävande och tagit tid
från annat arbete. Det var däremot böckerna med skrivregler, de två
nyordsböckerna, uttalsordboken, Svenskt språkbruk och Språkriktighetsboken - som personalen har utfört. Om det var rätt att göra dem på
sekretariatet eller om de skulle ha lejts ut är svårt att säga. Precis som
med Svensk handordbok hade personalen vid utlejning ändå säkerligen
fått lägga ned mycket tid på att leda och driva på arbetet.

Skrftserien
1 stadgarna står att nämnden skall fullgöra sin uppgift bl.a. genom
skrifter. Redan under det första året talas om en egen skriftserie och två
skrifter rapporteras vara under förberedelse. Det blev en skriftserie med
95 skrifter, och därtill kan läggas att några skrifter utkom i nya upplagor
utan att de fick egna nummer. Det gällde t.ex. den första skrivregelsamlingen som utkom i 6 upplagor under den första perioden.
Under Gösta Bergmans tid (1944-1961) utkom lite drygt ett nummer
per år i skriftserien, eller närmare bestämt 24 nummer. Bertil Molde
(1961-1985) höjde utgivningstakten avsevärt - samtidigt som han star36
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tade Språkvård - och hann ge ut hela 48 nummer. Särskilt tät var utgivningen under 1970-talet. Under Margareta Westmans tid (1995-2000)
kom ii nummer ut i serien, medan 011e Josephson (2000-2oo6) åter
höjde takten och lät ge ut 52 nummer (inklusive denna skrift).
Skrifterna har alltid utgivits via förlag, vilket i stort sett bara har
varit fördelaktigt och rationellt. Böckerna har funnits i bokhandeln och
nämndens personal har sluppit det mesta av arbetet med lagerhållning
och reldamkampanjer. Fram till 1960-talet utkom skrifterna i ett enkelt
blekgult kartongomslag med ett mörkblått brett band på framsidan. Så
kom ett nytt omslag formgivet av Gönter Feltzin i ett abstrakt mönster
i två nyanser av en färg. Mot slutet av 198o-talet varierades mönstret något, och därefter kom skrifterna ut i helt individuella omslag.
Samtidigt gömdes numreringsuppgiften i skriftserien undan, allt för
att undvika att köpare skulle tro att de måste ha köpt föregående nummer innan de köpte en nyutkommen bok. Men den "småskriftsserie"
som startades under 2000-talet återupptog det abstrakta mönstret från
1960-talet. Avsikten med småskrifterna var att snabbt få ut relativt billiga böcker. Egentligen var det en återgång till hur skrifterna gavs ut i
skriftseriens begynnelse.
De skrifter som givits ut i skriftserien har bl.a. varit handledningar
av olika slag, som t.ex. Skrivregler (ic', 6 uppl. 1971), avlöst av Svenska
skrivregler (1991, 2 uppl. 2000), två olika uttalsordlistor varav en för
ortnamn, Rätt och fel i språket (1962), Kommittésvenska
Offentlig
svenska (v), Språkriktighetsboken (2005). Några har behandlat vissa
språkområden och genrer som Teknikens språkvårdsfrågor (1952), Om
språket i den svenska bibelöversättningen av 1917 (19) och senare Språket
i bibeln - bibeln i språket (i,), Engelskan i Sverige (2004) eller enskilda
språkfrågor som den om verbens pluralformer Vigå eller vi går (1947),
senare kompletterad av Vigingo och vi gick (5984). Svenskans regionala
varianter har behandlats i skrifter som Språket i Lund (o) och Arnerikasvenska (1974), och minoritetsspråken presenterades i Sveriges officiella minoritetsspråk (2003). Som nämns i avsnittet Den nordiska tanken
(s. o) omfattar utgivningen också skrifter med nordisk inriktning. 1
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skriftserien ingår till och med en doktorsavhandling: Engelskan i svensk
dagspress av Judith Crystal (ii). Tre historiker finns också, en till roårsdagen
en till 25-årsdagen (1969) och slutligen denna skrift.
Nämnden har dessutom givit ut skrifter som av olika skäl inte ingått
i skriftserien: Punkt, komma,frågetecken. Skrivreglerfir skolan (191, ny
uppl. 1991) samt tillsammans med Statens personalutbildningsnämnd
Att skriva bättre offentlig svenska (197, 1985) och medverkat i Att skriva
bättre ijobbet (icy, 2003).
Som sagts ovan var skrivregelsamlingarna och handledningen
Språkriktighetsboken mycket centrala verk. Det var viktigt att vad som
stod där verkligen var väl förankrat och genomtänkt. Vid utarbetandet
av den första skrivregelsamlingen gicks manus igenom av arbetsutskottet tillsammans med Gösta Bergman. Vid efterföljaren gick man ännu
grundligare till väga. En stor referensgrupp utsågs som fick läsa och
kommentera allt. Dessutom såg styrelsen på både enstaka delar och
helheten, och fick ibland träffa avgöranden (se vidare Jan Svanlunds
kapitel s. 171). Samma procedur fast med lite mindre referensgrupp
kom till användning i arbetet med Språkriktighetsboken (se vidare Jan
Svanlunds kapitel s. 174).
Se också bilagan Utgivning för en fullständig fcirteckning.

Ordböckerna
Sammanlagt har 13 ordböcker utkommit i nämndens ordboksserie, varav
en dansk-svensk och en norsk-svensk samt en skandinavisk utgiven
tillsammans med Nordiska språksekretariatet/Nordiska språkrådet. Tre
har varit skolordlistor utgivna tillsammans med Svenska Akademien.
Två nyordsböcker har utkommit, en som omfattar 1940-talet till 1980talet (1986) och den kom också ut i en något utökad upplaga (1988),
en annan omfattar 198o-talet och 199o-talet (2000). Två är fras- och
konstruktionsböcker: Svensk handordbok (1966) och Svenskt språkbruk
(2003). Så finns det en etymologisk ordbok, Våra ord (1960), och en
uttalsordbok, Svenska språk nämndens uttalsordbok (2003).
Till detta kan läggas de ordlistor som utkommit i skriftserien eller
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övrig utgivning: Särsvenskt och samnordiskt (5946), Uttalsordlista (5950),
Svenska ortnamn med uttalsuppgfter (1955), Svenska ortnamn - uttal och
stavning (tillsammans med Lantmäteriverket 5995), Turistord i Norden
(5970), Släktnamn i Norden (ic), Svenska förnamn (1964), Förnamn i
Sverige (2004), Statsnavne og nationalitetsord (1987).
Redan i årsberättelsen för 1944 sägs att en svensk handordbok förbereds. Med handordbok avsågs uppenbarligen en lagom stor, allmän
ordbok. En redaktionskommitté rapporteras i årsberättelsen för 5949.
Många författare är inblandade, varav en del hinner sluta under arbetets gång. När så Natur & Kulturs Illustrerad svensk ordbok kom ut 1955,
ändrades inriktningen på nämndens ordbok så, att den blev en frasoch konstruktionsordbok, om än inte helt renodlat. En sådan hade
inte funnits tidigare. Verklig fart blev det när Bertil Molde kom till
nämnden 5960. Han slutförde arbetet och fick 1966 ut boken med titeln
Svensk handordbok. (Han var också den som hade övertagit redaktionen
av Illustrerad svensk ordbok och sett till att den kom ut.)
Svensk handordbok var en stadig säljare. 1 mitten av 198o-talet ansåg
man att det var dags med en förnyelse, enstaka bedömningar behövde
ändras och många ord och fraser saknades. Av upphovsrättsliga skäl
men också för att få större frihet bestämde man sig snart för en helt
ny bok. Arbetsnamnet blev konstruktionsordboken. Det skulle emellertid
dröja innan arbetet kunde bedrivas i någon vidare omfattning. Ett ordboksprogram togs i bruk, vilket naturligtvis i slutändan var bra. Men i
början bidrog ideliga justeringar och annat datorkrångel till att arbetet
drog ut på tiden.
De två första skolordlistorna avviker inte mycket från de skolordlistor som gavs ut av andra. Den tredje (2004) däremot, med Lisa Rudebeck som redaktör, får sägas vara nyskapande med sin höga ambition
att göra förklaringarna lättbegripliga.
Vissa ordboksprojekt tog mycket lång tid. Som redan nämnts har
uttalsordboken rekordet med mer än 40 år från det den planerades till
dess den kom ut. Även Norsk-svensk ordbok (27 år), Svensk handordbok
(24 år) och Nyord från 40- till 8o-tal (16 år) var långkörare. "Arbetet
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med uttalsordboken och norsk-svensk ordbok pågår" kunde man läsa
år efter år i nämndens årsberättelser på 1970-talet och in på 1980-talet.
1 själva verket hände mestadels inte mycket.
Ju längre ett projekt drog ut på tiden, desto oftare ändrades uppläggningen av arbetet. Ulla Clausén minns hur hon i det halvfärdiga
manuset till den första nyordsboken satt och tippexade över det som var
skrivet med kursiv och skrev in det på nytt med rak stil. Själv minns jag
från samma ordboksarbete hur irriterande det var att sitta och ändra i
manus, när styrelsen plötsligt fattat beslutet att vi skulle stryka nästan
alla autentiska exempel som vi lagt in.
Grundproblemet var att de som arbetade med ett ordboksprojekt
inte fick göra det på heltid, om vi bortser från några få undantag på
2000-talet. Inte heller gjordes realistiska tidsplaner. Man levde länge
kvar i idealföreställningen om den flitiga professorn som på ett par år
klarade av att skriva "den stora ordboken" på lediga stunder.
Även om planeringen ofta varit bristfällig, har nämndens bidrag till
det svenska ordboksbeståndet varit viktigt. 1 synnerhet Svensk handordbok har varit betydelsefull. Det är ännu för tidigt att säga om efterföljaren Svenskt språkbruk kan få samma roll.

Tidskrf?en Språkvård
Vid varje årsmöte under de första årtiondena brukade sekreteraren
redogöra för ett antal frågor som besvarats under året. 1 början av 1960talet gavs också ut en utfurlig stencilerad samling av besvarade frågor.
Det var givetvis endast en begränsad krets som nåddes av dessa meddelanden. Bertil Molde väckte därför tanken på att nämnden skulle ge
ut en tidskrift. Den tilltänkta tidskriften skulle rikta sig till alla "som är
intresserade av vår tids svenska språk", som det heter i programfllrklaringen i det första numret. Där framgår vidare att tidskriften är avsedd
både som ett organ för nämnden och "ett forum för debatt av aktuella
språkvårdsfrågor av olika slag". Någon liknande tidskrift fanns inte då,
och inte heller senare. Det gällde då som nu att de språktidskrifter som
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Spiiil
Tidskrift utgiven av jV'ärniiden för svensk språkvfrd nr 1 1965

om#
1sz4r.HÄL;

3 Anmät
4 .Vij H5i5, IJr dn vnA prOkvårdänmdn kom till
5 CitrI too StdSk Om språkvdotooppgiflor
6 T pokkformm i 040
1016 Wd5o,ofr Smrokom tiUtilod oh bohoo

o

15 Ab,o4ok
IS Frtogoroohmr

14 Ordpotv1igoo
5 Liorotuo

Språkvård har sett nästan likadan ut under hela sin tid. Men i början var typsnittet
minimalt, även på framsidan, vilket gör texten nästan oläslig när den som här visas i
förminskadform.
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fanns var vetenskapliga skrifter som vände sig till forskare och fackmän.
Molde berättade senare att de övriga i arbetsutskottet var tveksamma
till om en sådan tidskrift skulle slå an och om nämnden skulle mäkta
med arbetet. Man beslöt ändå till slut att göra ett flirsök. Svenska Bokförlaget bekostade provnumret av Språkvård, som tidskriften fick heta.
1 februari 1965 kom den så ut, och det blev fyra nummer som utlovats, och så har det fortsatt. Prenumerationskostnaden har alltid varit
låg. Första året var den bara 6,o kr, vilket ger cirka 50 kr i dagens penningvärde. Efter tio år kostade den 18 kr, vilket ger cirka 8o kr i dagens
penningvärde. Prishöjningarna därefter var så försiktiga att man i själva
verket några gånger sänkte priset. Se priserna omräknade till dagens
penningvärde inom parentes. Ar 1980: 25 kr (70 kr), år 1985: 35 kr (65 kr),
år 1990: 70 kr (96 kr), 1995: 8o kr (o kr). Vid det första årets slut hade
tidskriften fått omkring i 200 prenumeranter. Och antalet ökade från
år till år. Efter io år hade 2 000-strecket överskridits. En verklig topp
nåddes zoo,, då man efter en kampanj lyckade få nästan 7 000 prenumeranter, men så sjönk det igen. År 20o6 noterades drygt 6 000. Men å
andra sidan anser många att 6 000 prenumeranter på en kulturtidskrift
är bra.
Som berättas om i Margot Nordgrens (s. 149) och Catharina
Griinbaums kapitel (s.159) skötte de anställda på nämnden utskicket
själva långt in på 1980-talet.
Molde var ensam redaktör så länge han var på nämnden, därefter tog
Margareta 'Westman över och senare 011e Josephson. Det var mycket
slit, dels med att skaffa fram artiklar från utomstående i tid samt redigera dem, dels med att sätta ihop det egna materialet med frågor och
svar samt bokanmälningar. Före datorns tid var det extra knepigt att
räkna ut sidutrymmet. Men både Molde och Westman var roade av
detta hantverk, som först på 2000-talet lejdes ut till en professionell
layoutare. Molde hade en speciell linjal som boktryckare och sättare
använde: "malliga linjalen" kallade Westman den. För att avlasta redaktören infördes mot slutet av 1990-talet under Westmans tid ett system
med först en redaktionssekreterare, senare, under Josephsons tid, två,
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först Lena Moberg, sedan jag själv och Jan Svanlund, som efterträddes
av Rickard Domeij.
"Kyrkobladet" kallades tidskriften länge på grund av sitt yttre. Teckenstorleken var mycket liten och sidorna var tätt packade, ofta utan
mellanrubriker. Illustrationer förekom nästan aldrig. När sidformatet
av någon teknisk anledning måste förstoras något, så kunde teckenstorleken också ökas. Först under 1990-talet tog man mer rejäla grepp med
utformningen. Grafiska experter tillfrågades, och den förr så kritvita
framsidan och baksidan fick färg. En sak ändrades dock inte: utseendet
på tidskriftens namn. Det stod kvar som en logotyp, en gång skapad av
Karl-Erik Forsberg.
De första tio åren omfattade varje nummer av Språkvård 16 eller
någon gång 20 sidor. År 1976 ökades omfånget till 24 eller 32, någon
gång 36 sidor, och läsbarheten förbättrades: större typsnitt, fler mellanrubriker och ingresser. Från och med nr 4 år 2000 innehöll varje
nummer alltid 50 sidor.
Det går att säga att Språkvård genom åren var samma tidskrift, även
om den stegvis blev omfångsrikare och stramare redigerad. Författarskaran har alltid dominerats av språkvetare som försökt skriva för en
bredare men högutbildad publik, ofta men inte alltid med gott resultat.
Men det har också funnits utrymme för både tunga och lätta inlägg
från företrädare för andra professioner och för enskildas funderingar
- särskilt under Margareta Westmans redaktörskap odlades insändarspalten. Under hela sin tillvaro har Språkvård verkligen fungerat som
ett gränssnitt mellan vetenskap och allmänhet. Det har medfört vissa
identitetsproblem - är det t.ex. vetenskapligt meriterande eller ej att
publicera sig i Språkvård? - som dock i huvudsak varit fruktbara och
gett tidskriften en alldeles egen profil.
Läser man noga ser man också smärre förskjutningar. För det första
breddas ämnesområdet efter hand. Visst kunde tidskriften redan på
196o-talet innehålla allmänna presentationer av nya forskningsområden som datalingvistik (Sture Allén och Hans Karigren i 1966/3) eller
utförliga artiklar om vikten av modersmål som undervisningsspråk
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(Bertil Malmberg i 1967/1). Men särskilt på 1970- och 1980-talet är
dominansen stark för artiklar om språkriktighet, skrivregler, ord och
grammatik. På 1990-talet och 2000-talet dominerar de fortfarande,
men vid sidan av dem ökar antalet artiklar om språkpolitik, läsflirdighet, tvåspråkighet, samtalsmönster och annat som traditionellt inte
hade räknats till språkvårdens kärnområde.
För det andra förändras gradvis tilltalet, i takt med samhällsklimatet.
Det avläses enklast i den eviga avdelningen "Frågor och svar". Under
Bertil Moldes tid var svaren osignerade och mestadels stramt hållna.
Margareta Westman inför signerade svar från och med 1985/3, och tonfallet blir ofta något lättsammare. Men först på z000-talet, då nästan
alla bidrag till avdelningen utgår från e-brevväxlingar, förekommer jagform och en påtaglig dialogicitet. 1 nummer 2006/2, det sista nummer
som Språknämnden gav ut, börjar några typiska frågesvar: "Nej, vi håller inte med" eller "Jag kan inte se att det är något problem". Språket i
Språkvård genomgår alltså en stillsam intimisering, självfallet långt bort
från publikfriande kvällstidningsspråk, men ändå som en del av den
allmänna stilutvecklingen. Denna intimisering signalerar också en lätt
förskjutning i synen på språknormer: något mer överlämnas till läsaren
att bestämma sedan språkvårdaren meddelat sin trots allt personliga
uppfattning.
Språkrådet övertog utgivningen vid halvårsskiftet zoo6 och beslöt i
början av 2007 om en helt annan tidskrift.

Nämnden och den tekniska utvecklingen
Margot Nordgren har berättat att när hon såg sitt anställningsbrev som
maskinskrivits av Bertil Molde på hans överenergiska sätt, så förstod
hon att det behövdes någon som kunde skriva snyggt på maskin och
förmodligen också en ny skrivmaskin. (s. iII. s.149) Det första hon gjorde
var att kräva en modern elektrisk skrivmaskin. (En sådan kunde dock
Molde aldrig skriva på, då skulle den ha gått sönder.) Under årens iopp
kan man nog säga att om inte nämnden legat i framkanten av kontors-
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teknologin, så har den ändå lyckats ligga ungef.r i bredd med de flesta
mindre organisationer. Nordgren berättar mera om detta i sitt avsnitt.
När sekretariatet flyttat till Lundagatan fick vi telefonsvarare, vilket
gjorde tillvaron lite lättare, i synnerhet när telefonjouren begränsades
till förmiddagarna. År 1985 föreslog jag att vi skulle skaffa en dator.
Molde såg lite skeptisk ut men godkände tanken. Vi trodde att det
skulle räcka med en. Den ställdes in i en skrubb, så att den som ville
kunde gå dit och använda den. Men snart blev jag så tillvand att jag
flyttade datorn till mitt rum, och då ville Claes Garlén också ha en
egen. Snart nog hade alla varsin.
Under 1987-1991 levererade personalen korta texter i olika språkfrågor till Text-TV. Det var svårt men stimulerande att formulera sig
i detta medium och med det begränsade utrymmet. Vi tröttnade när
vi tyckte att redaktionen "gömde" våra texter. Men det var en nyttig
förövning för utformningen av frågor som senare kom att publiceras i
Frågelådan (se nedan).
Betydelsefullt var det också att sekretariatet i mitten av 1990-talet
kunde lägga upp en databas, Språklådan, för nyordsexcerpter, viktiga
språkfrågor och litteraturhänvisningar till olika språkfrågor, alltså allt
sådant som tidigare hade registrerats i kortregister. Så småningom blev
det också uppkoppling till andra datorer och Internet. Datoriseringen
underlättade mycket men tog också mycket tid, dels när man skulle
bestämma vad man skulle våga satsa pengarna på, dels när det blev fel
och man skulle invänta hjälp eller försöka fixa det själv. (Se vidare Jan
Svanlunds kapitel s. 169.) E-post som infördes hos oss 1997 medförde
också förändringar i arbetsrutinerna. Frågorna som kom den vägen hade
mer karaktär av nedskrivna korta telefonfrågor än de skriftliga frågor
som kom med vanlig post. Svaren blev också påtagligt mer kortfattade.
Förväntningarna på snabb hantering av e-brev var skyhöga. "Jag har
inte fått något svar på min fråga som jag skickat till er, så nu ringer jag
i stället", fick vi ofta höra i telefonjouren. När vi kontrollerade kunde vi
se att e-brevet anlänt för ,o minuter sedan. En evighet i cyberrymden!
Ambitionsnivån var att svara inom ett dygn.
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När sekretariatet väl fått uppkoppling till Internet via fast lina, som
vi lärt oss att det heter, var det naturligt att skapa en webbplats. Den
var till en början enkel och gav nödtorftiga upplysningar om nämnden
och viss annan språklig information. Men under 2000-talet blev den
mer utvecklad, och den blev till slut minst lika viktig som tidskriften
som informationskanal utåt, och klart överlägsen när det gällde att få
ut information snabbt. På den visades också sedan 2003 under namnet Frågelådan en delmängd frågor från den interna databasen. Den
30/6 2006 låg där över 2 000 frågeposter. Under de senaste åren har
besökarna på webbplatsen dubblerats varje år, och 2006 noterades cirka
785 000 besök.

Nämnden ur genusperspektiv
"Språkvårdsyrket är liksom andra vårdyrken kvinnodominerat", sade
dåvarande ordföranden Gun Widmark i sitt tacktal till personalen
vid ett årsmöte på 198o-talet. Det stämde på personalen då och senare
också. Fast 2005 rådde faktiskt ett absolut jämviktigt tillstånd om man
bara räknar de fast anställda språkvetarna.
Går vi sedan "högre" upp ser vi ingen kvinnodominans. 1 chefsställning fanns bara en kvinna, Margareta Westman. Av de fyra ordförandena finns likaledes bara en kvinna, nämligen Gun Widmark.
1 medlemsförsamlingen, liksom i arbetsutskott och styrelse har det
också varit kvinnounderskott. Av de sammanlagt 16 personer som suttit i medlemsförsamlingen har antalet kvinnor varit 34, dvs, knappt en
fjärdedel.
Länge fanns det bara en enda kvinna i medlemsförsamlingen. Det
var Carita Hassler-Göransson, som representerade Skolöverstyrelsen
1944-1955. Sedan var det helt kvinnolöst fram till 1959, då Ingegerd
Granlund kom som ledamot för Svenska Översättarförbundet. Hon
satt till 1974 och under tiden hann det komma in ytterligare 4 kvinnor,
och 1972-1974 satt det 4 kvinnor samtidigt där mot 27 män.
1 arbetsutskottet under den första perioden (1944-1974) satt bara i
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kvinna mot 4 eller 5 män. Den enda kvinnan var Gun Widmark, som
kom in precis före omvandlingen. 1 styrelsen under den andra perioden (1974-2007) satt under åren sammanlagt 8 kvinnor. Mellan juli
1992—oktober 1995 var det övervikt för kvinnor med 4:1 men annars var
förhållandet mellan kvinnor och män 2:5 eller 3:4.
Detta avspeglar naturligtvis maktfördelningen mellan könen i samhället, speciellt i den akademiska sfären. Man kan ändå förundra sig
över att en så kompetent och i språkvård så engagerad person som
Carita Hassler-Göransson, som satt i nämnden så länge, aldrig blev
invald i arbetsutskottet.
Bland dem som vände sig till nämndens telefonrådgivning dominerade kvinnorna i den undersökning som gjordes på 1980-talet. Som
Catharina Grinbaum påpekar i sin frågeundersökning (s. 31), beror det
dock knappast på att kvinnor är mera normkänsliga utan snarare på att
kvinnor dominerar i de yrkesgrupper som vänder sig till nämnden.
Se vidare bilagan Ledamöter och bilagan Arbetsutskott/styrelse.

Samverkan och kontakt med andra
Det har också funnits andra organisationer som arbetat med språkfrågor, som Svenska Akademien, Skolverket, Föreningen Norden, och som
det har varit naturligt för nämnden att samarbeta med. Här ges ingen
uttömmande beskrivning utan de organisationer nämns som nämnden
i det dagliga arbetet haft mest samarbete med.

Terminologicentrum TNC
Bland samarbetspartner bör främst nämnas Term inologicentrum TNC
(tidigare Tekniska nomenklaturcentralen TNC), som fanns innan
nämnden bildades och som var en av de ursprungliga stifrarna. 1 synnerhet i början var TNC en modell för hur verksamheten skulle bedrivas
av nämnden. Under olika perioder har nämndens sekretariat fungerat
som språklig rådgivare åt TNC:s personal. Men sedan TNC anställt en
person som var utbildad språkkonsult, föll det uppdraget bort. 1 stort
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sett har de båda organisationerna givit samstämmiga råd. Men när
"baklängesdatering", d.v.s. numeriskt datum i ordningen år-månad-dag,
lanserades i Sverige av Standardiseringskommissionen, så intog vi olika
ståndpunkt. Svenska språknämnden var emot den, och Bertil Molde
motiverade detta i artikeln "Irrationell rationalisering" i Språkvärd
1975/1. TNC intog till en början en mer accepterande attityd.
Det viktigaste och mest lyckade samarbetsprojektet mellan Svenska
språknämnden och TNC under den andra perioden var Svenska datatermgruppen, som startades 1996. Det är ett nätverk av olika intressenter
i dataterminologi. Båda organisationerna var drivande i detta arbete, vilket resulterat i rekommendationer publicerade på en egen webbplats.

Sam verkansgrupper
Förutom Datatermgruppen som nämns ovan, har nämnden aktivt deltagit i Språkvårdsgruppen, som bildades 1976 på initiativ av Sture Allén.
1 gruppen ingick vid halvårsskiftet 2006 förutom Svenska språknämnden även Mediespråksgruppen, Samspråk, STS, Svenska Akademien,
Svenska Språkbyrån i Finland, Sveriges Radio och Terminologicentrum
TNC. Under 1986-1997 var Margareta Westman ordförande och Ulla
Clausén sekreterare. Gruppen har varit viktig som mötespiats för de
olika organisationerna, som på så sätt kan stämma av sina rekommendationer gentemot varandra.
Övriga samverkansgrupper där nämnden under längre tid deltagit
är Svenska Läkaresällskapets språkkommitté (från 198o-talet) och Mediespråksgruppen (från 1995).
Nämnden har också varit representerad i organ som Grafiska standardiseringskommittén (1950-talet till 1970-talet), Patent- och registreringsverket (namnärenden 1960- och 1970-talet), namnberedningar (gatunamn
1960-talet, 199o-talet), Bibelkommissionen (1970-talet), Punktskrftsnämnden (sedan 1980-talet), Psalmbokskommittén (1980-talet), Kom merskollegium (i tolk- och översättarfrågor 1970- och 1980-talet) Ortnamnsrådet
(sedan 1980- talet), Tolk- och översättarinstitutet (sedan 1980-talet), IEAprojektet Reading Literacy (1980- och 199o-talet), Nationella gransknings-
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gruppen fir högskoleprovet (sedan 1990-talet), Klarspråksgruppen (sedan
1990-talet) och olika terminologigrupper under olika perioder.

Sverigefinska språknämnden
De finsktalande i Sverige hade på 1970-talet blivit allt flera till följd
av den stora invandringsvågen, och det medförde stora satsningar från
samhällets sida på tolkning och översättning till finska och andra språk,
i synnerhet för samhällsinformation. Eftersom det svenska samhället
i vissa avseenden skiljer sig från det finländska, så kan man inte bara
ta över färdiga finska ord från Finland utan måste nybilda termer här.
Därför inrättades Sverigefinska språknämnden, där man naturligtvis
också svarade på allmänna finska språkfrågor. Grundinställningen från
den sverigefinska språkvården är att man inte ser sverigefinska som ett
eget, nytt språk, utan att man följer det finska språkets regler i alla avseenden och, om det går, tar de finska termer som redan finns. Det är med
andra ord samma inställning som den finlandssvenska språkvården har
gentemot sverigesvenska.
Själva nämnden bildades redan 1975, men den fick kämpa ett tag
för att få ekonomiska resurser till någon personal. En av denna språknämnds tillskyndare var Bertil Molde, och han blev där Svenska språknämndens representant. Han var också först dess vice ordförande, sedan
ordförande 1983-1987. Organisationsmodellen var den samma som för
Svenska språknämnden: en nämnd, en styrelse, en sekreterare som också
förestod sekretariatet, anställda språkvetare - allt dock i mindre skala.
Vi har kamperat ihop sedan Sverigefinska språknämndens sekretariat
upprättades 1976, delat kopiator och fax, ätit födelsedagstårtor ihop och
kunnat utnyttja varandras kunskaper. Våra sverigefinska kollegor tvingades att vara bättre uppdaterade än vi på nya svenska samhällsord, och det
hade vi på den svenska sidan nytta av. Vi enspråkiga svenskar fick också
se hur tvåspråkighet fringerar till vardags. En nyttig upplevelse.
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Organisationer utanfir Sverige
Även med övriga systerorganisationer runt om i Norden har nämnden
givetvis haft samarbete, delvis i den organiserade form som erbjudits
genom de årliga språkrnötena och de samarbetsorganisationer som funnits (se s. 9). 1 synnerhet har det varit naturligt att rådgöra med den
svenska språkvården i Finland.
År 2003 var Svenska språknämnden med och bildade en europeisk
samarbetsorganisation Efnil (European Federation of National Institutions for Language). Språknämnden stod som värd för den första årliga
konferensen inom denna organisation. Huvudtema då var domänf?irlust och domänvinst. Under den första perioden (2003-2006) var 011e
Josephson ledamot av Efnils styrelse. Se vidare Josephsons kapitel, s.
'39.

Den nordiska tanken
Även om det blev en nämnd för det svenska språket och inte en nordisk
språknämnd (se s. 8), tappades inte den ursprungliga tanken bort att
den nordiska språkgemenskapen skulle stärkas. Det framgår av att den
tas upp redan i första paragrafens andra mening i stadgarna: "Nämnden
skall tillika söka åvägabringa nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen."
De två första skrifterna som gavs ut i nämndens skriftserie ägnades åt
nordiska frågor. Nordisk rättstavning av Carl Sigfrid Lindstam presenterar ett program för en sammanjämkning av dansk, norsk och svensk
stavning. Särsvenskt och sam nordiskt av Gösta Bergman är en ordlista
som erbjuder samnordiska ord i stället för särsvenska, t.ex. synas i stället för förefalla. Andra skrifter som kan nämnas är Turistord i Norden,
Släktnamn i Norden, De nordiska språkens framtid samt Dansk-svensk
ordbok och Norsk-svensk ordbok. Vidare bör nämnas de böcker som givits
ut i samverkan med övriga språknämnder i Norden och nordiska samarbetsorganisationer. (Se S. 108)
Egentligen var också den primära tanken bakom framför allt det
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terminologiska arbetet, men även nyordsarbetet, att det skulle motverka
onödig splittring. Samma anda genomsyrade också Nordiska språksekretariatets första år (se nedan). 1 realiteten kom det dock att oftast
utmynna i ordlistor som påvisade de likheter och skillnader som fanns
i de skandinaviska språken.
1 november 1945 hölls på initiativ av nämnden ett nordiskt språkmöte i Stockholm med inbjudna representanter för Danmark, Finland
och Norge. Det var egentligen bara Finland som då hade någon form av
språkvårdsorganisation, Svenska språkvdrdsnämnden i Finland, inrättad
1942. Från 1950-talet och framåt bildades i övriga Norden motsvarande
organisationer till Nämnden för svensk språkvård. Det är helt klart att
existensen av denna organisation var avgörande för inrättandet av de
andra organisationerna som tog den svenska som grundmönster. (Den
finlandssvenska nämnden var alltför specialinriktad för att kunna vara
incitament.) Samarbetet mellan de nordiska organisationerna har alltid
varit viktigt för alla, och från och med 1954 har det hållits årliga nordiska språkmöten, där de nationella organen turats om att stå som värdar.
Idén om en samnordisk nämnd hade varit uppe igen 1968 men fallit,
men så återkom den i mitten på 1970-talet, mycket tack vare Bertil Moldes ihärdiga ansträngningar och några engagerade politiker i Nordiska
rådet, framför allt Sven Sundin och Per Olof Sundman. År 1978 kunde
så den ursprungliga tanken förverkligas. Intressant nog var danskarna,
som på 1930- och 1940-talet varit de ivrigaste nordisterna, nu motståndare. Det skall dock sägas att när organisationen väl var inrättad var
danskarna helt lojala. För att betona att det inte var en organisation som
på något sätt stod över de nationella nämnderna, kallades den Nordiska
språksekretariatet. Bertil Molde blev organisationens första ordförande
(1978-1987) och dansken Allan Karker, en lika hängiven nordist som
Molde, dess andra (1987-1996). Det var en organisation direkt under
Nordiska ministerrådet, vilket gav den en viss pondus. Grundmodellen
var densamma som för de nationella språknämnderna: en församling
med representanter, i det här fallet för de nationella nämnderna, ett
arbetsutskott, och ett sekretariat, inhyst hos Norskt språkråd med en
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sekreteriatschef, Ståle Løland, och senare ytterligare några anställda,
bl.a. administratören Rikke Hauge, som turligt nog kunnat verka i alla
de organisationsformer som funnits. Vid varje språknämnd som ansåg
sig kunna sätta av en kraft utsågs någon att bli nordisk sekreterare. Visst
bidrag till detta gavs via den nordiska budgeten. Den första nordiska
sekreteraren på Svenska språknämnden var Catharina Grönbaum, som
var självskriven i kraft av att hon varit sekreterare i den utredning som
föregått inrättandet av samarbetsorganisationen.
1 drygt zo år fick Nordiska språksekretariatet existera, innan det liksom många andra nordiska organ lades ned av Nordiska ministerrådet.
Protesterna inför nedläggningen av denna välfungerande organisation
gjorde att Nordiska ministerrådet ändå fick lov att sätta av ungefär
samma summa åt nordiskt språksamarbete. Ministerrådet såg det som
ett projekt, men de nordiska nationella nämnderna ville ha en bestående
organisation, så vi inrättade en sådan, som de skandinaviska nämnderna
i tur och ordning skulle ta ansvaret för. Nordiska språkrådet döpte vi
det till, där alla nämnderna var representerade. Ansvaret låg först hos
Svenska språknämnden, med Margareta Westman som ordförande, och
jag blev den första samnordiska sekreteraren, en syssla som vi på Ulf
Telemans förslag gav den ståtliga titeln rådssekreterare. Jag arbetade först
på haivtid och sedan på trekvartstid med denna uppgift. Vi hann precis
gå varvet runt (Sverige, Danmark, Norge) innan Nordiska ministerrådet
på nytt ville omorganisera. På nytt inrättade man, 2004, ett organ under
Nordiska ministerrådet, nu kallat Nordens språkråd, som egentligen är
en grupp personer som sammanträder ett antal gånger om året, och som
inte har något eget sekretariat med anställda som kan utföra sådana
uppgifter som de tidigare organisationerna skötte: undersökningar, rådgivning, utgivning av skrifter, anordnande av kurser och konferenser.
En annan skillnad gentemot Nordiska språksekretariatet och Nordiska
språkrådet var att språknämnderna inte längre har rätt att utse ledamöterna. Den rätten har i stället de fem staterna och de tre självstyrande
områdena i Norden. Visa av skadan krävde de nationella nämnderna nu
att få pengar till ett nätverk, så att man bl.a. kunde ha råd att träffas.
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Alla dessa omorganisationer bottnade i en motsättning mellan
språknämnderna och Nordiska ministerrådet om hur det nordiska
språksamarbetet skulle bedrivas. Språknämnderna anser att det krävs
en fast institution som leder arbetet för att det skall få stadga och kontinuitet. Nordiska ministerrådet vill inte binda upp sig på lång sikt med
ekonomiska åtaganden för bestående institutioner utan satsar hellre alla
pengar på tidsbegränsade projekt. Den här inriktningen från Ministerrådet på projekt i stället för på fasta organisationer gäller inte bara
språkområdet.
Det vore en överdrift att säga att man i dag är tillbaka på ruta ett
när det gäller organiseringen av nordiskt språksamarbete. Vi har visserligen inte ett effektivt organ i stil med Nordiska spraksekretariaret, men
Nordiska ministerrådet kan trots allt inte avstå från att sätta av medel
till nordiskt språksamarbete.
Det nordiska samarbetet hade betydligt starkare stöd i det omgivande samhället under nämndens tidigare årtionden än under de sista. De
första årens förhoppningar om att de nordiska språknämndernas verksamhet skulle närma språken till varandra ter sig naiva i backspegeln.
En språknämnd kan inte styra språket så. Men de nordiska insatserna
har därför inte varit en felsatsning. Mängder av nordbor har till glädje
och nytta försetts med praktiska hjälpmedel. Och de täta förbindelserna
med systerorganisationerna har genom åren tillfört nämnden perspektiv, kontakter och kunskaper som varit mycket viktiga också för det
arbete som gällt svenskan. Språkvård är en så säregen verksamhet, och
nämnden har varit en så liten institution, att möjligheten till löpande
samarbete med dem som haft motsvarande uppgifter i grannländerna
mer eller mindre har varit en livsnödvändighet.

Sex decenniers språkvård
Kontinuiteten är påtaglig i nämndens historia. Basverksamheten har i
huvudsak varit den samma, men tyngdpunkten har förskjutits. Det här
är ett försök till summering.
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De tjugo första åren kan sägas kännetecknas av en viss tonvikt på
språket som system, på nordiskt samarbete och också på uttal och talvård.
1 den första årsberättelsen 1944 formuleras arbetsprogrammet för
nämnden. Där sägs inledningsvis: "Nämndens första mål bör vara att
förbereda framtida nordiskt samarbete på språkvårdens område. Dess
närmaste angelägenhet blir att grundligt studera och närmare fixera
de olika uppgifter, som ur nordisk synpunkt betingas av de nordiska
språkens särgående." Lite senare sägs: "Nämndens huvuduppgift blir att
noggrant följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift, att på
grund av gjorda iakttagelser arbeta ut ett program för en aktiv språkvård
och att med ändamålsenliga medel söka förverkliga detta program."
Nämnden tog den nordiska uppgiften på allvar och ägnade den sina två
första skrifter, vidare anordnade man 1945 ett möte med representanter
för språkvården runt om i Norden. Den nordiska uppgiften fortsatte
att vara viktig. Nämnden och dess anstallda har alltid tagit sin del (och
ofta mer) av de plikter och arbetsuppgifter som kommit av det nordiska
språksamarbetet, inte av pliktkänsla utan av genuint intresse.
Under den första perioden sågs uttal som ett angeläget ämne. Man
planerade en uttalsordbok, och det ansågs allmänt att det fanns ett stort
behov av uttalsvård och talvård i skolan. Ledamoten Carita HasslerGöransson framförde på årsmötet 1953 att man måste satsa mer på
talvård i lärarutbildningen. Hon säger bl.a. "En talexpert bör deltaga i
inträdesprövningarna, äga befogenhet att förhindra obotliga sökandes
intagning och ansvara för att de intagnas talfel botas under utbildningstiden." För eftervärlden är det svårt att avgöra om det stod så illa till.
Kanske har vi ändrat våra värderingar. Modersmålslärarnas förening,
där ju flera av nämndens ledande personer ingick, var aktiv och utförde
en undersökning och ordnade konferenser. Under 1950-talets första
hälft satte nämnden igång ett projekt med stöd av Magnus Bergvalls
fond som gick ut på att undersöka rikstalspråket i olika varianter. Detta
resulterade sedan i skrifterna Språket i Lund (r) och Göteborgsspråket
(1958). Intresset för uttal och talvård dyker upp även senare under den
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andra perioden men är inte lika intensivt. 1 stället ägnar man kraft åt
terminologier på många områden, bl.a. pension, flyget, television, och,
som nämns i eget avsnitt, myndighetsspråket.
Bertil Moldes tid (1961-1985) innebar en stark expansion. Det första
tecknet är starten av tidskriften Språkvård 1965, men framför allt är
1970-talet den stora tillvkrtperioden både för nämnden och för svensk
språkvård över huvud taget. Uppmärksamheten riktas mer mot bruket
än systemet.
Under 1970-talet intensiverades arbetet med myndighetsspråket. Det
avsätter kurser, skrifter, anställning av språkvårdare ute på myndigheter
och inte minst i Regeringskansliet samt språkkonsultlinjen vid Stockholms universitet. Insikten om språkets sociala roll inspirerade också till
ett projekt som undersökte det språkliga samspelet mellan sjukvårdspersonal och patienter, och resulterade i skriften Sjukvårdsspråk (1978).
Intresset medförde också att nämnden fick en plats i Svenska Läkaresällskapets språkvårdskommitté. Andra områden som engagerar är den
nya bibelöversättningen och den nya psalmboken.
Under 1990-talet kommer efter hand två nya områden att bli allt
viktigare. Det ena är datoriseringens och informationsteknikens inverkan på språket. Det andra är flerspråkigheten: bruket av engelska inom
olika områden och det faktum att Sverige inte längre kan ses som ett
språkligt homogent land där alla har svenska som modersmål. Ett av
de två idéseminarier som nämnden ordnade 1991 ägnades åt datorstött
skrivande. Ytterligare ett utslag av detta intresse är inrättandet av Svenska datatermgruppen. Nämnden engagerade sig också i olika projekt för
att förbättra och utveckla skriv- och språkhjälpsfunktioner i dataprogram. Den sist anställda språkvetaren på nämnden, Rickard Domeij,
hade doktorerat på detta område. Språkteknologi dyker nu upp som
ett eget område i årsberättelserna. Nämnden var med och startade och
fick redaktionellt ansvar för webbplatsen Språkteknologi.se, ett nationellt
informationscentrum för svensk språkteknologi.
Arbetet med det mångspråkiga Sverige började trevande med inlägg
på det nordiska språkmötet 1988. Först mot slutet av 199o-talet skjuter
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det fart med nämndens språkpolitiska handlingsprogram 1998. Därefter
blir nämnden delaktig i en politisk process som leder fram till betänkandet Mål i mun 2002 och propositionen Bästa språket 2005. Det nya
verksamhetsområdet satte tydliga spår i Språkvård och i skriftutgivningen under 2000-talet. Samtidigt stod det klart att nämnden utifrån
sitt arbetssätt, sin organisationsform och hela sin tradition inte var riktigt rustad för rollen som språkpolitisk aktör.
Ser man till verksamhetsformerna kan man urskilja skiftande
tyngdpunkter. För det första har nämnden eftersträvat utåtriktad, folkbildande verksamhet: föredrag, kurser, telefonsvar, radioframträdanden,
tidskriftsutgivning. För det andra har tidvis stora resurser lags ned på
att förse språksamhället med omfattande referensverk. Allra mest kostnadskrävande var Svenskt språkbruk. För det tredje har nämnden också
verkat byråkratiskt genom att initiera och organisera språkvårdsarbete i
olika delar av samhället och delta i utredningar och kommittéer. Dessa
ambitioner har ibland kommit i konflikt med varandra. Några djupare
diskussioner om vilket arbetssätt som är angelägnast är svårt att spåra.
Slutligen kan man fråga sig om nämndens syn på språknormer och
språkriktighet förändrat sig på dessa 6o år. På det stora hela kan man
säga att den präglats av stor kontinuitet. Man märker från början en
vilja att förstå och förklara sådant som är eller kan tolkas som brott mot
gängse språknormer. Man vill inte gärna slå fast något som "obildat" och
"ologiskt" för att kunna fördöma det. Insikten att olika språksituationer kan kräva eller medföra olika sorters språk gör att den rådsökande
språkbrukaren ställs inför att själv träffa ett val mellan olika alternativ.
Redan från början finns därför i nämndens skrifter och rådgivning en
liten nyansskillnad i förhållande till Erik 'Wellanders logiskt-grammatiskt orienterade språksyn. Troligen var Gösta Bergman, med sin folkbildarbakgrund och sitt stora intresse för vardagens talspråk, viktig för
att grundlägga denna tradition. Den förskjutning av stillägen och den
allmäna demokratiseringsprocess som satte fart på 1970-talet påverkade
givetvis också språkvårdarnas och därmed nämndens attityder.
Att valet ibland överläts till språkbrukaren kunde skapa irritation.
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Den vanligaste kritiken mot nämndens arbete gick mera ut på att vi
varit för "släpphänta" och aldrig sagt att något är fel (vilket inte är sant)
än att vi skulle ha varit språkpoliser som tvingar på folk en viss språknorm. När det gäller kritik skall dock sägas att inte särskilt många som
uttalat något omdöme varit riktigt negativa.
Men visst har nämnden ändrat ståndpunkt i några enskilda språkfrågor. Ibland beror det på att språkbruket ändrats så mycket att språkvården inte kan hålla fast vid äldre normer. Det gäller t.ex. pronomenformen era. Den bedöms som "lättvindig" i Rätt ochfel i språket (1962) av
Gösta Bergman, som föreslår Edra i stället. Språkbruket har här ändrat
sig och därmed nämndens bedömning. En annan anledning kan vara
att man drar olika slutsatser. Bergman tar i samma skrift upp materiel
och material som exempel på ord som ofta blandas ihop. Han fastslår
bara att detta är fel och försöker förklara hur de skall skiljas åt. Moldes
slutsats var en annan (s. 109). Men en annan fråga visar på en principiell
inställning som varit konstant. Bergman redovisar i samma skrift att
nämnden 1958 avvisat förslaget att låta glass bara betyda 'glass gjord på
grädde'. Nämnden ansåg att detta inte tillhörde ordets grundbetydelse.
Vid behov fick man i stället lägga till förled som grädd- och is-. Denna
avvisande attityd mot monopolisering av ord summeras i en artikel i
Språkvård 1975/2 "Att monopolisera ord" av Catharina Griinbaum.
Bland exemplen hon nämner är ord som återbsring och plan, där nämnden alltså satt sig emot att de skulle förbehållas ett visst företag (återbäring) eller bara få användas i en viss teknisk betydelse (plan).
Kontinuiteten dominerar alltså. Den funktionella norm, eller ändamålsenlighetsprincipen, som Adolf Noreen formulerade redan 1885, har
varit giltig också för Språknämnden. Ulf Teleman konstaterar i "Tradis och funkis" att svenska språkvårdare ända sedan Leopold intagit en
pragmatisk hållning där hänsyn till rådande bruk och systemets krav
balanserats.
Denna svenska normeringstradition har nämnden fört vidare - utan
att därför ta den för given. Särskilt från mitten av 1960-talet till slutet
av 198o-talet förs en relativt omfattande diskussion om de teoretiska
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grunderna för normering och värdering. Den drivs av f?irgrundsfigurer i nämndens historia som Bertil Molde, Ulf Teleman och Margareta
Westman. Resultatet blev bland annat en djupare förståelse för den
institutionaliserade språkvårdens roll. Den tveksamhet inför ett projekt
som Språkriktighetsboken som både Ulf Teleman (s. 70) och Jan Svanlund (s. 176) redovisar, är ett typiskt utslag av detta kritiska förhållningssätt. Det var nog mindre självklart för Språknämndens medarbetare på
z000-talet än på 1970-talet att de alltid kunde avgöra vad som var bästa
språkriktighetsval för alla parter.
Mycket av denna grundläggande diskussion om språkriktighet kan
sägas bli sammanfattad i inledningskapitlet till Språkriktighetsboken. Det
reder ut hur Språknämnden - och svensk språkvård - såg på språkriktighet i början av 2000-talet. Det blev också den sista stora bok som
Svenska språknämnden gav ut.
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Tre ordförande
Gun Widmark 1978-1987
Ulf Teleman 1987-1999
Mats Thelander 1999-2007

59

När Språknämnden var ung
AV GUN WIDMARK

Att börja leta fram hågkomster och erfarenheter från min tid som ordförande i Svenska språknämnden är inte alldeles lätt. Minnena börjar
glida in i varandra. Birger Jarlsgatan 9 och Lundagatan 42, för att inte
tala om den blygsamma bostaden Salvii gränd i, har sedan länge varit
inaktuella adresser. Mina roller i nämnden vixlade dessutom. Jag började som enkel representant i den stora medlemsförsamlingen 1972, blev
ledamot i arbetsutskottet och vice ordförande 1974 strax innan Nämnden för svensk språkvård blev Svenska språknämnden. Därefter styrelseledamot i Språknämnden och vice ordförande och fick göra inhopp
som ordförande då och då när Carl Ivar Ståhles krasslighet hindrade
honom från att hålla i klubban. Till sist var jag ordinarie ordförande
1978-1987. Vad som stiger fram som språknämndsminnen för mig är
alltså inte alltid så säkert tidsdaterat, och naturligtvis är det ett högst
subjektivt försök att fånga vad som så här långt efteråt framstår som
väsentligt.

Klarspråk och orena Tim
Själva begynnelsen minns jag mycket väl. Av Nämnden för svensk
språkvård hade just blivit Svenska språknämnden. Det var ett vaktombyte, då vid ett par sammanträden de avgående styrelseledamöterna
Gösta Bergman, Rolf Hillman, Elias Wessén och Erik Wellander ännu
satt kvar, medan Valter Jansson hade överlämnat sin plats åt mig. Jag har
med mig minnet av ganska stilla diskussioner där de avgående kunde se
tillbaka på sitt verk och finna det ganska gott. Alla var ytterst vänliga.
Wellander hörde dåligt men kompenserade det genom att hålla små
anföranden. Vid den efterföljande middagen var hans längsta tal riktat
till mig. Jag skulle vara alldeles säker på att Svenska språknämnden inte
hade något emot att det kom en kvinna i styrelsen. Helt säker på att
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utsagan skulle tolkas som generell är jag förstås inte.
Språknämndens historia är nog egentligen dess sekreterares. På min
tid var det i hög grad så. Nämndens verksamhet var alltså starkt knuten
till Bertil Molde, som hade en obegriplig förmåga att hinna med alla
arbetsuppgifter, stort som smått. Telefonrådgivning och departementsuppvaktningar verkade ha samma dignitet. Flitig föredragshållare var
han också och känd radioröst. Svenska språknämnden var förstås inget
känt namn, det var däremot Bertil Molde. Också i fråga om språket var
han en praktisk person som såg vad som borde göras. Bertils tid som
sekreterare sammanföll rätt väl med den offentliga svenskans i stort sett
så påtagliga utveckling från krångelspråk till klarspråk. En sådan förändring var mer eller mindre nödvändig för ett demokratiskt land. Den
hade antagligen kommit även Bertil förutan men hade nog då gått långsammare.Jag hari varje fall svårt för att tro att någon enskild person har
bidragit lika mycket och lika mångsidigt som han till att klarspråksidealet slog igenom i samhället. Men Bertil hade ögonen öppna också för
andra behov. Skolans till exempel. En del av språknämndens inte alltför
stora resurser fick gå åt till en enkät om vilsna lärares ställningstaganden
i de olika språkvärderingarna. Eftersom Bertil var så medveten om språkets roll i samhället, såg han många arbetsuppgifter. "Det där förslaget
bör naturligtvis Språknämnden yttra sig om, jag ska se till att vi får det
på remiss", kunde det heta.
Det hade varit katastrof för språkvården, ibland kanske rentav för
svenska språket, om en person med denna breda arbetskapacitet hade
varit stel och sluten i sin språkkänsla, men i Bertil Moldes fall var det
lyckligtvis tvärtom. Om han var intolerant mot något så var det mot
intoleransen. Svenska språket tillhör alla och det måste få förändras, var
grundinställningen och den hade han nog också fullt stöd för i styrelsen. 1 detaljfrågor kunde vi förstås tycka lite olika och det fick berika
diskussionen. Carl Ivar Ståhle var också en ordförande av samma skrot
och korn som sin sekreterare och lät varje fråga ta den tid den behövde.
Före, under och efter sammanträdena vädrades alltså många tankar om
språk.
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Vad som slår mig vid min tillbakablick är hur omväxlande vårt arbete
egentligen var. En insats som jag tänker tillbaka på med glädje och
viss tillfredsställelse var granskningen av den nya bibelöversättning och
den nya psalmbok som var under arbete. Självfallet sattes här de stilistiska övervägandena på härda prov och det hade varit rätt naturligt
om vi hade haft svårt att enas. Men såvitt jag minns fanns egentligen
inga meningsmotsättningar. På den nya psalmboken lade vi ned åtskilligt arbete. Vi var nog relativt stränga i vår kamp mot de många orena
rimmen, som vi inte kunde uppfatta som plusvärden i en gång rent
rimmade psalmer, men uttryckte samtidigt visst medlidande med de ju
skickliga rimmare som ibland mänskligt nog tröttnade på sin omöjliga
uppgift. (Se också Catharina Griinbaums kapitel, s. 162.)
Det lär dröja innan en omarbetning av bibel och psalmbok blir aktuell nästa gång och det nya Språkrådet hinner bli varmt i kläderna innan
dess. Men - en tanke slår mig. Hur går det med en kulturell språkvård
av detta slag? Är det så självklart att den anses vara en fråga för Språkrådet? Kanske bra att gamla Språknämnden kan ge prejudikat?

Två strider
Den goda och tillåtande atmosfär som jag förbinder med Språknämnden i olika skepnader hade trots allt sina oväntade undantag. Efter mina
avskedssammanträden med den gamla styrelsen 1974 startade det nya
verksamhetsåret med ett nordiskt språkmöte i Köpenhamn som jag såg
mycket fram emot. Upplevelsen blev lite blandad. En punkt på dagordningen var diskussion kring en eventuell nordisk språknämnd. Initiativet hade kommit från av Norden intresserade politiker med Per Olof
Sundman i spetsen. De nordiska språknämnderna hade egentligen bara
att tacka och ta emot. Men det gjorde de inte. Klart positiv var egentligen bara Svenska språknämnden. Övriga var emot eller åtminstone
tveksamma. Särskilt negativ var den danska nämnden som i mycket
klara verba betackade sig för ett sådant tillskott i språkvårdsbyråkratin.
Striden gick vidare efter Köpenhamnsmötet, och under lång tid framåt
präglade den i rätt hög grad diskussionerna i Svenska språknämnden.

62

Vad trätan gällde var alltså om den nordiska språknämnden skulle
ses som en resurs eller som en konkurrent till de nationella nämnderna.
Den senare uppfattningen var i själva verket så stark att den inledningsvis hade de största utsikterna att segra. Att så inte skedde var nog helt
Bertil Moldes förtjänst. Det var han som lyfte fram de många praktiska
uppgifterna för en nordisk språknämnd och med sedvanlig effektivitet
bearbetade de berörda, inte bara i sammanträdesrummen utan också
privat. När väl organisationen, Nordiska språksekretariatet, hade kommit
i gång var, såvitt jag vet, alla mycket nöjda med verksamheten. Åtskilliga av de större praktiska uppgifter för den som Bertil pekade på blev
ju också genomförda innan den vingklipptes och bara fick en begränsad
verksamhet. (Se s. 52.)
Ännu en gång under min tid i Språknämnden var jag inblandad i
en strid - den gången inom nämnden - som gällde synen på det nordiska. Vi hade fått förslaget om en nordisk tv-satellit på remiss. För de
flesta styrelseledamöter var det självklart att vi skulle ge förslaget allt
stöd. Men också här gällde att det vi såg som en resurs, av andra kunde
uppfattas som en konkurrent. Svenska Akademiens ständige sekreterare
Lars Gyllensten var emot förslaget och lät sig inte övertalas. Det sved
i den nordiska själen att ett tillstyrkande remissvar från ett organ som
hade som en av sina uppgifter att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen inte var enhälligt. Nu långt efteråt har vi hur
många tv-kanaler som helst och det kan förefalla likgiltigt vad Svenska
språknämnden en gång tänkte i en helt annan situation. Men vet vi
egentligen hur det skulle ha gått om svenska folket, under en tid då det
girigt sög åt sig allt vad tv kunde erbjuda, skulle ha vant sig vid att helt
naturligt ta in programmen från grannländerna?

Norden attraherade
Jag tror att det nordiska var en mycket väsentlig bakgrund i språknämndens arbete under min tid på ett sätt som numera kan vara svårt att
förstå. Det krig som vi slapp att uppleva på nära håll förde oss i stället
så nära Norden. När Fredrik Paasche kom till Uppsala som flykting
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samlade han nästan halva Uppsala till sina föreläsningar om norsk litteratur. Nästan alla av oss hade också studerat vid institutioner som
med all rätt kunde kallas nordiska. När gränserna öppnades efter kriget
var det Norden som attraherade. Flera av dem som satt i styrelsen hade
någon tid varit nordiska lektorer. Bertil Molde hade kommit till Århus
innan kriget ännu var slut och stannat i sex år. Sonja Carlberg, känd
radiojournalist, hade i åtskilliga år varit lektor i Köpenhamn. Själv hade
jag undervisat vid Häsköli Islands i tre år. Kari-Hampus Dahlstedt hade
gjort sig känd genom sitt djupa engagemang för framför allt Norge
före och efter kriget. Snarast kunde vi kanske beskrivas som en samling
bekännande nordister.
Detta var alltså långt före tågluffarnas och standby-resenärernas tid,
och eftersom den gamla greken antagligen har rätt i sitt påstående att
vi aldrig stiger ned två gånger i samma flod, så inser jag att den tiden
var en engångsföreteelse och att det kanske är svårt att göra om Bertil
Moldes bedrift att fä Norden så samlat omkring språkvården. Det kan
väl ändå vara värt att påminna om att han gjorde det på ett helt rationellt sätt genom att nyktert peka på de konkreta vinsterna. Många goda
nyttiga nordiska språkmöten önskar jag Språkrådet.
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Jag var ordförande i Svenska språknämnden 1987-1998. Tolv år är en
lång period medan den pågår men kort när den betraktas i fågelperspektiv, även om det hände en del på den stora scenen under den tiden.
Socialdemokratiskt styre avbröts av borgerligt maktinnehav under en
valperiod (1991-1994) och en lågkonjunktur inträffade ungefär samtidigt.
Det kommunistiska enpartiväldet bröt samman i Östeuropa och med
den Sveriges "lagomposition" mellan två politiska system (runt 1990;
muren föll i november 1989). Den ekonomiska globaliseringen ökade
med svindlande fart efter valutaregleringens avskaffande. Invandringen
av flyktingar till Sverige skedde alltmer från utomeuropeiska länder. År
£995 anslöt sig Sverige till Europeiska unionen.
Av dessa händelser spelade de partipolitiska maktväxlingarna nog en
mindre roll för det svenska språket och den svenska språkvården. De
andra processerna fick däremot direkt eller indirekt desto större betydelse.
Också betingelserna för den offentliga och privata kommunikationen ändrades på ett genomgripande sätt under 1900-talets sista decennier. 1 vetenskap och administration hade de första generationerna av
datorer redan hunnit spela en viktig roll sedan 1960-talet, men persondatorerna slog inte igenom förrän under 1980-talet: jag fick min
första dator samma år som jag blev ordförande i Språknämnden. Så
kom under 1990-talet det världsvida nätets revolution. För den privata
kommunikationen blev mobiltelefonerna epokgörande: vi fick tal som
ersatte skrift men också skrift via e-post och sms, som i många avseenden skedde på talets betingelser.
Svenska språknämnden var, som jag ser det, den tunga institutionen
med ansvar för allmän språkvård, men den var långtifrån den enda språkvårdande aktören. Den hade under hela sin tid haft Tekniska nomen-
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klaturcentralen (TNC) vid sin sida, men dessutom bedrevs språkvård
också av andra institutioner eller organisationer. Svenska Akademien
hade särskilt med Sture Allén som ständig sekreterare (åter)upptagit
rollen som svenska språkets väktare.
Språkkonsulterna började utbildas vid Stockholms universitet och
etablerade sig snabbt som en professionell kår. Regeringskansliets språkvårdare fick ansvar för vården av myndighetsspråket. Radion hade egen
språkvårdare, och Catharina Griinbaum övergick 1988 från Språknämnden till Sveriges ledande morgontidning. Snart fungerade också den
nybildade Språkvårdsgruppen som ett intressant samarbetsorgan för
olika språkvårdande eller språkvårdsintresserade aktörer, med Svenska
Akademien, Svenska språknämnden och TNC som ankaren. På många
sätt kunde dessa andra språkvårdande individer och organisationer falla
tillbaka på den basverksamhet som Språknämnden stod för och som
den förväntades stå för när det gällde att formulera allmänna normer
och språkråd eller att producera vissa grundläggande språkhjälpmedel.

Språknämnden och sekretariatet
Språknämndens konstitution och stadgar var i stort sett Bertil Moldes
verk. De administrativa och ekonomiska förutsättningar som de medförde gällde också under hela min period som ordförande. Ekonomin
var till två tredjedelar statlig, d.v.s. staten stod framför allt för medarbetarnas löner och lokalkostnaderna. Resten utgjordes av stöd från annat
håll kompletterat med nämndens egna intäkter. Något villkor bortsett
från rätten att utnämna ordförande och sekretariatschef var inte förenat
med det statliga åtagandet.
Svenska språknämnden var formellt sett en rätt stor sammanslutning
bestående av representanter för en rad verksamheter med tung språklig
anknytning. Medlemsförsamlingen inkallades i sin helhet varje år till
ett årsmöte för att företa de viktiga valen till styrelsen, lyssna på verksamhetsberättelsen och föra allmänna, normalt föga förpliktande resonemang om verksamheten. Det var sedan styrelsen som hade den mer
konkreta relationen till den operativa verksamheten vid sekretariatet.
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Sekretariatschefen - under min tid som ordförande Margareta Westman - var styrelsens sekreterare och förberedde alla ärenden samtidigt
som hon ledde sekretariatets arbete. Hon var Språknämndens nyckelperson liksom Bertil Molde hade varit det på sin tid. Sekretariatet och
dess chef uppfattades med en viss rätt som den egentliga Språknämnden. 1 vardagligt tal sa man inte sekretariatet utan "Språknämnden", och
det var chefen för sekretariatet som i realiteten tecknade firman.
Styrelsens viktigaste roll var länge personal- och budgetfrågor, och
i båda fallen kunde naturligtvis mer långsiktiga innehållsliga överväganden bli avgörande. Också viktigare remisser från regering och myndigheter behandlades i styrelsen. Utrymmet för kursändringar i verksamheten framstod dock länge som litet. Personalen var uppbunden
av ett antal uppgifter som föreföll nödvändiga. Hit hörde framför allt
den språkliga rådgivningen per telefon och brev, och snart också via epost. Tidningen Språkvård fick alltfler prenumeranter och det fanns all
anledning att sköta den val. Utgivningen av språkhandböcker i egen regi
(t.ex. Skrivregler) eller tillsammans med Svenska Akademien (Sko/ordlistan) var också en viktig del av nämndens uppgifter. Man hade redan
investerat pengar och arbete i andra tidskrävande projekt som band upp
en stor del av arbetskraften år efter år: den norsk-svenska ordboken,
konstruktionsordboken, uttalsordboken.
Även om sekretariatschefen normalt förberedde och föredrog frågorna i styrelsen blev diskussionen där ofta öppen och viktig för besluten. Det var värdefullt att det också fanns medlemmar som inte i första
hand var språkvetare och/eller språkvårdare. En stor fördel var det t.ex.
att ha en representant för skolvärlden. Det var också viktigt när vi efter
några års uppehåll åter fick in kvalificerad juridisk expertis i styrelsen.
Den akademiska språkvetenskapen var företrädd med flera ledamöter.
Styrelsen hade också representanter för andra professionella språkbrukargrupper som författare/översättare, förlagsfolk, tv-medarbetare.
Däremot hade vi tyvärr aldrig någon dagstidningsjournalist i styrelsen,
en brist som dock i viss mån uppvägdes av goda kontakter med Dagens
Nyheters språkvårdare Catharina Grönbaum vid Dagens Nyheter. En
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självklarhet var också att Svenska Akademiens ständige sekreterare var
ledamot av nämndens styrelse.
Styrelsens sammanträden var som man kan vänta mer eller mindre
intressanta. Inte sällan var de ekonomiska och administrativa frågorna
besvärliga och tidsödande. Som en sorts bonus brukade vi under något
år på varje möte ge oss tid att diskutera någon klurig språkfråga som
hade kommit in till nämnden. Sammanträdena, som ibland kunde vara
rätt långa, avslutades dessutom med trevliga middagar.

Ordfdrandens roll
Vad gjorde då jag som ordförande under mina tolv år? 1 början blev det
nog mest diskussioner per telefon om dagordningen vid årets fem till
sex möten. Inte sällan fungerade jag också som bollplank för sekretariatschefen, när nya större och mindre problem dök upp och behövde
lösas utan dröjsmål. Eftersom jag stod lite utanför den dagliga verksamheten på sekretariatet föll det ofta på min lott att initiera nya idéer
och verksamheter, att sälja in dem på sekretariatet och hos styrelsen och
försöka klämma in dem i de knappa resurserna.
Under de fem sista åren fick mitt ordförandeskap en lite aktivare
karaktär. (Turligt nog var då också min arbetssituation sådan att jag
hade större utrymme för en mera tidskrävande ordförandeinsats, eftersom jag slutat som dekan för min fakultet och eftersom Svenska Akademiens grammatik, som jag arbetat med sedan 1986, i stort sett var
fårdigskriven.)
Nämndens existens blev vid 1990-talets mitt hotad. Dessutom hade
det svenska standardspråkets villkor på ett avgörande sätt förändrats i
samband med politisk europeisering och ekonomisk globalisering. Det
blev plötsligt nödvändigt att få in mer pengar till projekt som språkriktighetshandboken och till etableringen av språkteknologisk kompetens.
Den språkpolitiska satsningen tog tid och mental energi. (jag skriver
nu om dessa projekt som de framträder i mitt minne och från mitt perspektiv och läsaren bör vara medveten om risken att jag därför kanske
överdriver min egen insats.)
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Den svåraste situationen inträdde när nämnden hade förbrukat
adjunkten Holmgrens donation avsedd för olika större projekt. Samtidigt hade ekonomin pressats av att personalen fått högst rimliga lönehöjningar, så att vissa projektförordnanden inte kunde förlängas eller
vakanser återbesättas. Till råga på allt kom 1995 en utredning inom
Finansdepartementet (SOU 1995:93) med titeln Omprövning av statliga
åtaganden, där det föreslogs att Svenska språknämnden och Tekniska
nomenklaturcentralen (TNC) skulle slås ihop och statsbidragen slopas. Den nya organisationen skulle enligt utredningen försörja sig med
uppdrag till myndigheter och näringsliv mot betalning. Förslaget var
tydligt kopplat till tidens statsfinansiella läge och till den för dagen
härskande ekonomiska ideologin. Nämnden avfattade en synnerligen
tydlig skrivelse till Kulturdepartementet, och sekretariatschefen och jag
framlade nämndens synpunkter vid ett möte med dåvarande statssekreteraren. Situationen var så besvärlig att Svenska Akademien föreslog
att Språknämnden skulle kapa alla band till staten och att sekretariatet
i stället skulle finansieras av akademin och underställas dess språkkommitté. Bristen på pengar och det oklara läget bidrog till att det uppstod
stridigheter mellan olika personalgrupper och mellan personalen och
sekretariatschefen.
Vi författade en grundlig budgetskrivelse och kulturministern blev
övertygad om rimligheten i våra äskanden. Nämndens statsanslag ökades kraftigt med hänsyn till de nya uppgifter som väntade på grund av
globaliseringen och språkteknologins utveckling. Samtidigt fick vi ett
generöst extrastöd av Svenska Akademien till den språkteknologiska
verksamheten och ett ännu större bidrag från Birgit och Gad Rausings
fond till konstruktionsordboken. Vi försökte också stärka ekonomin
genom att inrätta Språknämndens jubileumsfond (i) och ragga
stödjande medlemmar - dock utan större framgång. Efterhand återvände arbetsron till sekretariatet.
1 den uppkomna situationen blev det nödvändigt att strama upp
sekretariatets administration och resursutnyttjande. Vi byggde upp
rutiner för tydligare arbetsplanering med kontinuerlig uppföljning och
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rapport till styrelsen. För de olika uppgifterna reserverades (delar av)
personårsverken, vilket gjorde att behovet av prioriteringar blev tydligare. Arbetet med nätbaserad service och språkriktighetshandbok motiverades i detta sammanhang som rationaliseringsåtgärder. De frågande
skulle kunna hänvisas till genomarbetade skriftliga svar på nätet eller i
den planerade språkrikfighetshandboken.

Vad kunde vi göra och vad kunde vi inte göra?
Trots att nämndens resurser i så hög grad var uppbundna av långsiktiga projekt och åtaganden lyckades vi ändå sjösätta några nya viktiga
projekt.
Ett av dem var språkriktighetshandboken. Jag själv ändrade hållning
från att först ha tyckt att sådana böcker borde skrivas av privatpersoner,
som kunde ta ut svängarna lite mera. Saken gynnades, tyckte jag, om
åsikterna fick brytas och hundra blommor fick blomma i stället för att
en prestigefull halvofficiell organisation uttalade sig och lade locket på.
Men sedan föreföll denna hållning om inte skenhelig så i alla fall lite
oärlig. Trots allt svarade ju sekretariatet dagligen på frågor och gav mer
eller mindre exakta råd om hur det skulle heta och hur språket skulle
användas. Det var då rätt rimligt att skriva ihop de här svaren till en
lättillgänglig handbok. Själva skrivandet kanske dessutom skulle skapa
större medvetenhet och samsyn på sekretariatet. Genom sin resonerande karaktär skulle den göra språkbrukarna till sina egna förståndiga
språkvårdare. Boken skulle dessutom kunna rationalisera sekretariatets
rådgivningsarbete: de flesta svar som de frågande efterlyste skulle återfinnas där, i Skrivreglerna eller i Svenska Akademiens ordlista.
Språkriktighetshandböcker blev huvudämnet för det nordiska språkmötet i Sigtuna 1989, och jag skrev en artikel i Språkvård 199114 om
saken. Min vision var en bok som var minst lika tjock som Erik Wellanders Riktig svenska. Den färdiga handboken skulle teckna relevant
bakgrund i varje fråga: historia, faktiskt språkbruk i tal och skrift, funktionell bedömning. En huvudpoäng var att rådet till språkbrukaren i
princip skulle kunna vara delat. "Skriv A för att vara på säkra sidan eller
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B om du är övertygad om att B är bäst och har tiden för sig." Den som
valde A behövde inte argumentera, men det måste man vara beredd
på om man valde B. År 1991 upprättades så en preliminär plan över
handboken och det skrevs provartiklar. Någon fart blev det likväl inte
på arbetet förrän efter min tid, och boken kom ut först 2005.
Språkteknologin genomgick under 1900-talets sista decennier en
rivande utveckling, och det blev uppenbart att nämnden måste engagera
sig, både som språkvårdare och som användare av de nya redskapen.
Många nya språkvårdsfrågor blev aktuella. Datatermer skapades och
förbrukades, ordbehandlingsprogram lanserades och skulle varudeklareras, automatisk språkkontroll skulle granskas etc. Men det var också
viktigt att språkhjälpmedel gjordes tillgängliga på nätet och att sekretariatets arbete effektiviserades med datorns hjälp.
Inspirerande blev ett språkmöte i Trondheim 1998, där nya uppgifter
avtecknade sig. Norrmännen tycktes vara före oss i den språkteknologiska utvecklingen. Som ett viktigt mål framhölls det att datorkorpusar
av skrivet och muntligt tal etablerades för de skandinaviska språken.
Detta behövdes så att exempelvis tekniker för text- och taligenkänning
skulle kunna utvecklas med statligt stöd för de nordiska språken och
inte bara för engelska (där motsvarande infrastruktur kunde bekostas
kommersiellt). Genom ett bidrag från Svenska Akademien kunde vi
efter hemkomsten fortsätta bygga upp personalkompetens på området
och utvidga vår datorkapacitet.
Kanske kan man så här i efterhand tycka att Språknämnden var
alltför sent ute. (011e Josephson har försiktigt men med all rätt antytt
detta.) Jag själv fick inte riktigt upp ögonen för de möjligheter som
datorerna erbjöd vare sig under 1970-talet eller 1980-talet. Mycket hade
kanske varit annorlunda om vi redan då hade satsat på datorkorpusar av
skriven text och på datorbaserat ordboksarbete ungefär så som skedde
t.ex. i Tyskland vid Institut fUr deutsche Sprache i Mannheim. Det är
inte säkert att vi hade kunnat dra till oss resurser och kompetens för en
sådan omfattande verksamhet, men jag och Margareta Westman borde
nog ha försökt så fort vi trädde till.
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Andra idéer lyckades jag aldrig f?irverkliga. Det hade varit bra om vi
haft tid och pengar till systematisk vidareutbildning av de vetenskapliga
medarbetarna, t.ex. på områden som semantik och lexikologi, grammatik, sociolingvistik, språknormeringsteori, teorier om skrivning och
skrivinlärning, läsning och läsinlärning etc. Det hade varit nyttigt och
stimulerande om vi kontinierligt hade kunnat skicka medarbetare på
universitetskurser och studieuppehåll vid europeiska systerinstitutioner.
En annan orealiserad plan var att ge mera riktad språkvård till vissa
typer av avnämare som skola, medier, förlag/översättare, myndigheter
och rättsväsen. För varje sådant område hade man kunnat önska att
sekretariatet förfogade över en expertmedarbetare som särskilt följde
utvecklingen just där och upprättade ett effektivt nätverk inom just sitt
ansvarsgebit. Det hade varit bra om vi hade kunnat erbjuda riktat material till de olika grupperna av specifika avnämare: språkblad, "textens
budord", specialnummer av tidningen Språkvård, paketkurser, vidareutbildriingspaket etc. Men som sagt: detta fick vi aldrig tid och råd till.
Måhända var det framför allt skola och utbildning som nämnden
borde ha satsat mera på. Kanske hade vi då kunnat uppväga de tendenser till försvagning av svenskämnet på olika stadier som drabbade
språket och skrivandet i många skolor under r9oo-talets sista decennier.
Ett annat viktigt område där jag kan ångra att vi inte var mera aktiva
var stödet åt undervisningen i svenska för invandrarna och deras barn.
Nämnden var visserligen engagerad i ordböcker över samhällstermer för
brukare med olika modersmål. Men troligen hade det varit minst lika
viktigt att ta initiativ till allmänspråkliga ordböcker för brukare med
mer eller mindre exotiska modersmål, ordböcker som i format och betydelseangivelser passade för studieovana inlärare.

Den storafrågan: språkpolitik
Vid det nordiska språkmötet i Kristiansund 1988 höll jag ett föredrag
om idéer och framtidsuppgifter för det nordiska språksamarbetet. Det
var nog första gången som kampen om användningsdomänerna mellan
anglo-amerikanskan och de nordiska nationalspråken på allvar tema-
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tiserades. Margareta Westman och jag tog upp frågan också vid en
överläggning med statssekreteraren Sverker Göransson, vifi jag minnas,
innan den socialdemokratiska regeringen föll. Jag fortsatte att fundera
över den här frågan och föreläste om den från olika synpunkter under
år 1991 (se Språkvård 1992/4) och senare. Sedan Sverige anslutit sig till
Europeiska unionen blev det lättare att få gehör för behovet av en svensk
språkpolitik inte bara rörande minoritetsspråken utan också till skydd
för det nationella majoritetsspråket. Många höll med om att svenskan
borde förbli ett allsidigt kulturspråk som man kunde använda om alla
ämnen utan att innehållet trivialiserades. Många fann det också viktigt
att fastslå svenskans roll som nationellt huvudspråk. Det svåra var att
samtidigt säkra minoritetsspråkens status och främja god färdighet i
engelska och andra främmande språk bland medborgarna.
För att tänka oss fram till en mera specifik insikt och hållning i dessa
frågor anmälde Margareta Westman och jag ett gemensamt föredrag
till det nordiska språkmötet i Utsjoki 1996. Vi införde en genomarbetad
och utvidgad version i Språkvård 1997/2 och också en kortare artikel i
Svenska Dagbladet samma år under högsommaren. Det blev ett viktigt
argument i vår budgetansökan 1997 att Språknämnden måste ha kompetens och ansvar för dessa frågor, och det var ett centralt ämne i överläggningarna med Kulturdepartementets statssekreterare samma år.
Resultatet av dessa framstötar blev att Språknämnden fick regeringens uppdrag att skissera ett handlingsprogram för främj ande av svenska
språket. Vi satte i gång en febril serie av seminarier med företrädare
för olika språkbrukargrupper. Här deltog också aktivt 011e Josephson,
som då ännu inte var formellt knuten till Språknämnden. På våren 1998
skrev jag utkastet till handlingsplanen, som sedan efter synpunkter från
olika inblandade bearbetades och kompletterades. Den godkändes av
styrelsen och levererades till riksdagens kulturutskott.
Fokus var i vår skrivelse inriktat på det svenska språket. Traditionellt
uppfattade vi namnet "Svenska språknämnden" som en ordbildning å
la varm korvgubbe, alltså en nämnd för svenska språket. Det innebär
att den givna uppgiften blir att säkra just det svenska språkets kvali-
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tet och ställning. Det var också detta som låg i regeringens uppdrag.
Denna underförstådda målsättning var emellertid varken ideologiskt
eller praktiskt riktad mot de gamla eller de nya språkliga minoriteternas modersmål. Det problem som upptog oss var framför allt svenskans
användbarhet i Sverige som en del av den alltmer globaliserade världen.
1 klartext innebar det fokusering på risken att svenskan som offentligt
språk kunde försvagas gentemot det internationella hjälpspråket engelskan. Denna ensidiga inriktning på skyddet av svenskan kom att ändras
med den parlamentariska utredningen, och inte minst 011e Josephson
har här haft en pådrivande funktion.

1backspegeln: Vad borde vi ha gjort som vi inte gjorde?
Låt mig sluta med att nämna ett par områden, utöver dem jag redan
ovan antytt, där jag nu så här i efterhand kan tycka att jag borde ha varit
mera ambitiös.
När jag tänker tillbaka kan jag tycka att vi alltför mycket lät verksamheten gå vidare i gamla hjuispår. Det behövdes ett yttre tryck - kniven på strupen - som EU-inträdet och den ekonomiska krisen för att vi
skulle ta ett steg tillbaka och genomföra nödvändiga förändringar.
1 stället borde vi nog minst en gång vart tionde år ha ordnat strategiska symposier, där vi dels utvärderade det gångna decenniet, dels
funderade över den långsiktiga strategin framöver. Hit skulle höra
internationella utblickar och jämförelser. Jag tänker mig symposier med
ett tiotal deltagare, företrädare för olika tillämpade språkvetenskaper, till
största delen utanför de aktiva språkvårdarnas krets. Det samhälleliga
perspektivet skulle då vara viktigt: vad behövde Sverige (eller Norden)
av språkpolitik, språkplanering, språkvård? Detta ska inte uppfattas som
att ständiga omorganisationer och kursändringar skulle vara idealet.
Säkert är en betydande stabilitet och förutsägbarhet viktig för institutioner av Språknämndens typ. Flexibilitet och förnyelse skulle ändå
kunna åstadkommas med hjälp av tidsbegränsade projekt, som löpte vid
sidan av kärnverksamheten och kompletterade denna.
En annan sak som vi var dåliga på var att marknadsföra oss själva i
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offentligheten.Trots viktiga språkhjälpmedel och trots tidskriften Språkvärd, som för varje år fick allt fler prenumeranter, var vi dåligt kända i
befolkningen. Inte ens alla svensklärare visste om oss. En chock fick vi
när vi i välmenta motioner och insändare från riksdagsiedamöter och
andra på 1990-talet kunde läsa att Sverige behövde ett nationellt organ
för språkvård. Förslagsställarna skisserade en verksamhet som innebar
just det som Språknämnden gjorde. Det blev då om inte förr klart att vi
måste bli mera synliga i medierna. Det räckte inte med att Språknämnden gjorde bra saker. Allmänheten måste också veta om det!
Så länge Språknämnden inte var en statlig myndighet hade vi ju t.ex.
faktiskt frihet att göra mediala utspel i kontroversiella frågor för att på
det viset ta större plats i offentligheten. Den enda gången vi lyckades
med detta var när Margareta Westman och jag mitt i högsommaren fick
in vår artikel i Svenska Dagbladet om behovet av en svensk språkpolitik.
Kanske var det just den artikeln och den debatt som följde på den som
var avgörande för att den parlamentariska utredningen kom till stånd.
Det var den som makthavarna och allmänheten läste, inte våra grundligare texter om saken i andra sammanhang.
Alla verkade känna till Svenska Akademien, men bara de närmast
invigda tycktes veta att Svenska språknämnden existerade och att det
var den som gjorde det tunga jobbet. Att Svenska Akademiens varumärke var så inarbetat hade förstås flera orsaker. På språkvårdsområdet tror jag det betydde mycket att Svenska Akademiens ordlista hade
en så välkänd titel. Vi borde nog ha gjort vårt eget varumärke synligt
på samma sätt genom titlarna på våra olika produkter. Språknämnden
borde i Sverige kunna vara ett lika etablerat varumärke som Duden i
Tyskland. Så här i efterhand menar jag nog att våra handböcker självklart borde ha haft titlar som Språknämndens skrivregler, Språknämndens
konstruktionsordbok, Språknämndens språkriktighetsbok etc. Men det blev
i alla fall Svenska språknämndens uttalsordbok.

Det var en intressant tid, dessa år som ordförande i Svenska språknämnden. Allt blev kanske inte som vi önskade. Men vi gjorde så gott
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vi kunde och en hel del blev ganska bra, tycker jag. Jag är övertygad om
att det skattebetalande svenska folket fick god valuta for det statliga
bidraget till Svenska språknämndens verksamhet under de här tolv åren
liksom innan och efteråt.
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När jag 1999 efterträdde Ulf Teleman som ordförande för Svenska
språknämnden var de mest akuta av nämndens tidigare problem redan
lösta. Den ekonomiska situationen framstod inte längre som hotfull,
och det goda samarbetsklimatet bland sekretariatets personal var av allt
att döma återställt. Med en i samband med regimbyten något utnött
metafor kan det hävdas att jag och den nya styrelsen kom till ett dukat
bord. Till och med matsedeln var fastlagd genom det handlingsprogram
för främjande av svenska språket som Ulf Teleman och Margareta
VVestman något år tidigare hade utarbetat och med den dåvarande styrelsens godkännande överlämnat till riksdagens kulturutskott. Kruxet
var möjligen att maten ännu inte var lagad trots att recepten alltså förelåg. Och att det i praktiken saknades kock i köket, eftersom föreståndarens ohälsa i ökande grad hindrade henne från att fullt ut engagera
sig i verksamheten.
Enligt Språknämndens stadgar var det regeringen som formellt dels
utsåg Språknämndens ordförande bland medlemsförsamlingens ledamöter, dels förordnade sekretariatschef efter anmälan av styrelsens ordförande. Eftersom jag inte hade någon tidigare position inom svensk
språkvård, krävde min kandidatur för ordförandeposten att jag först
bereddes plats i medlemsförsamlingen. Så skedde efter en stadgeändring som innebar att det antal ledamöter som församlingen fick rätt
att själv välja, utökades från fyra till sex. På årsmötet 1999 valdes 011e
Josephson och jag att fylla de båda tillkommande "friplatserna". Frågan
om jag över huvud taget var villig att låta mig föreslås till ny ordförande
för Språknämnden hade annars förmedlats ganska informellt genom
ett telefonsamtal från Ulf Teleman några månader tidigare. Rutinerna
stramades upp i och med att samma årsmöte som valde in mig också
beslutade att för framtida nomineringar inrätta en särskild valbered-
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ning utanför styrelsen. Det var en förbättring som rimligtvis borde ha
genomförts tidigare.

Mina två firsta ordforandeår
Under 1999 rullade arbetet på i upptrampade spår. Den gamla styrelsen
var intakt så när som på att Sture Allén och Tor G. Huitman hade
ersatts av Horace Engdahi, ny ständig sekreterare i Svenska Akademien och centralt positionerad i den kulturpolitiska debatten, och mig
själv. Språknämndens lokaler fanns fortfarande på Hornsgatan, men
från oktober fick jag lära mig att ta tunnelbanan till Skanstull för att
nå nämndens nya lokaler på Bjurholmsgatan. Margareta Westman var
ännu sekreterare och föredragande i styrelsen, men det började bli dags
att tänka p5. successionen. Efter en framstöt från personalen diskuterade styrelsen en lösning med två chefsposter, en med ansvar för administrationen och en annan med det vetenskapliga ansvaret och inriktad
på verksamheten. Förslaget väckte föga anidang. Språknämnden ansågs
vara en alltför liten organisation för att ha två chefer. Också möjligheten att i framtiden ha en arbetande styrelseordförande övervägdes
men knappast mer än så. På hösten 5999 gick Svenska språknämnden
ut med en intresseförfrågan om ny sekretariatsföreståndare till Margareta Westmans pensionering senast i mars 2005. Vid ansökningstidens
utgång hade en person, 011e Josephson, anmält intresse.
Samma år inleddes också den utdragna följetongen om hur Språknämndens handlingsprogram skulle omsättas i politiska initiativ. Först
ryktades att riksdagen redan i april 5999 skulle behandla ärendet. Efter
återremiss till kulturutskottet togs frågan upp till debatt i kammaren
den 13 oktober. En vecka senare gav riksdagen i uppdrag till regeringen
att tillsätta en parlamentarisk utredning "för att utarbeta ett handlingsprogram för att främja svenska språket". Även om ingen ännu visste hur
(eller när!) den politiska processen skulle sluta, kändes detta ändå som
en betydelsefull etappseger för svensk språkvård.
År z000 blev ett händelserikt år för Svenska språknämnderi. Sjukskrivningar både bland administratörer och språkvårdare gjorde att
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sekretariatspersonalen fick dra ett tyngre lass än vanligt. 1 takt med att
Margareta \'Vestmans sjukdom förvärrades kom också ledarskapet och
verksamhetsmålen att alltmer framstå som oklara. Vid förra årsmötet hade beslut tagits om att personalen i fortsättningen skulle ha en
representant i nämndens styrelse. Ulla Clausén fick förtroendet, och jag
konstaterar tacksamt att hon under den här perioden frikostigt lade tid
på att sätta mig in i Språknämndens inre arbetsförhållanden, samtidigt
som hon också tog på sig rollen som firmatecknare och sekreterare i
styrelsen.
Med kort varsel visade sig dessbättre 011e Josephson på deltid (40 %)
kunna gå in som vikarie för Margareta Westman under hennes sjukskrivning. Eftersom han var den ende som anmält intresse för att en
gång överta föreståndarskapet framstod det som ganska självklart att i
det uppkomna läget vända sig till honom. Han grep sig an uppgiften
med både energi och visioner, och jag vet att jag uttrycker inte bara min
egen uppfattning när jag påstår att 011es val av Svenska språknämnden som sin arbetsplats har gjort all skillnad för nämndens utveckling
sedan dess. Redan vid ett styrelsemöte i april 2000 presenterade han
en genomtänkt principskiss för nämndens framtida organisation, och
delvis med den skissen som underlag beredde oss 011e och jag i juni
samma år företräde hos kulturminister Ulvskog för att försöka korta av
den politiska långbänken.
För att ha någorlunda framförhållning skrevjag med en enhällig styrelse i ryggen till regeringen den 27juni och föreslog att 011e Josephson
skulle förordnas som ny föreståndare för Svenska språknämnden när
Margareta Westman drygt ett halvår senare väntades gå i pension. Lite
mer än två månader senare fick jag anledning att avlåta en ny skrivelse,
där förslaget var att han skulle förordnas redan från den i oktober 2000.
Den tragiska orsaken var att Margareta aldrig hann uppnå sin pensionsålder utan avled den 15 augusti samma år.
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En parlamenterande utredning
På hösten 2000 presenterade regeringen kommittédirektiven för "Handlingsprogram för det svenska språket" (Dir. 2000:66) liksom sammansättningen av den parlamentariska kommittén. Direktiven var på drygt
sex sidor och byggde i hög grad på Språknämndens handlingsprogram.
Kommittén å sin sida var omfattande och bred med nio politiskt valda
ledamöter och därtill sex sakkunniga och åtta "experter" (tjänstemän
från olika berörda departement). Kommittén leddes av vice ordföranden i kulturutskottet, socialdemokraten Åke Gustavsson, och som
huvudsekreterare och sekreterare förordnades docenten i nordiska språk
Björn Melander respektive departementssekreterare Christer Åström.
När församlingen var fulltalig omfattade den således ett 25-tal personer
(och inte sällan ytterligare några särskilt inkallade föredragande). Jag
ingick som sakkunnig tillsammans med bl.a. Lars-Gunnar Andersson
och Inger Lindberg.
Vid sitt första sammanträde den 15 november 2000 tog sig utredningen efter noggrant övervägande namnet "Kommittén för svenska
språket". Sammanträden hölls ungefur en gång i månaden fram till
slutjusteringen av betänkandet i februari 2002 (sedan utredningstiden
förlängts med fyra månader). Sammanlagt blev det ett is-tal sammanträden - ett par gånger heldagsmöten och ett tvådagars internat men
för det mesta haivdagsammanträden i kulturutskottets sessionssal i riksdagshuset. På programmet stod också studieresor till olika språkvårdsinstitutioner i Danmark, Finland och Norge.
Intrycken från det drygt årslånga arbetet i Kommittén för svenska
språket ter sig så här i efterhand som rätt omtumlande, och det är inte
alldeles lätt att hålla isär vad som sades runt sammanträdesbordet och
vad som avhandlades vid andra sammankomster i anslutning till kommittéarbetet eller som tillfördes genom skrivna dokument. Med de
talarlistor som krävs i en församling med 25 deltagare är det t.o.m. svårt
att säkert säga vad som verkligen uttrycktes och vad som inte blev mer
än tankar i ens eget stilla sinne. En avgjort positiv upplevelse var dock
att se det offentliga Sverige på det här sättet massivt engagera sig i
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svenska språket och svensk språkvård, något som vi ju inte hade varit
direkt bortskämda med. Det var också mycket lärorikt att få vara med
om processen, dels därför att nya fakta hela tiden togs fram och presenterades av sekretariatet och inbjudna experter, dels därför att arbetet gav
en för mig alldeles ny inblick i politisk ingenjörskonst.
På samma gång var upplevelsen också förvirrande och lätt frustrerande, till stor del säkerligen beroende på min politiska oskuld. Även
om diskussionens vågor ibland gick höga var det sällan mina hjärtefrågor som stod i centrum. De politiskt valda ledamöterna verkade ofta
påfallande ointresserade av vad jag uppfattade som kärnan i kommittédirektiven, nämligen svenskans ställning och språkvårdens framtida
organisation. När vissa av dem över huvud taget yttrade sig gjorde de
det inte sällan antingen som allmänna kulturdemokrater med krav på
ökade anslag till bibliotek och folkbildning eller som språkpoliser med
synpunkter på svenska språkets fortgående förfall.
Nyktert betraktat ligger det förstås ingenting märkligt i att politikerna, som på något enstaka undantag när inte var (och inte skulle vara)
språkvetare av facket, valde att föra debatten utifrån sina utgångspunkter och ta tillfället i akt att lufta sina respektive käpphästar. Ett mer
besvärande inslag i kommittéarbetet var i stallet den ständigt pågående
revirkampen mellan företrädare för olika departement. Gud nåde den
som trängde in på Näringsdepartementets område eller kom i närheten
av en eller annan utredning som Utbildningsdepartementet redan hade
satt i verket. Det blev också ganska klart att kommitténs närmaste fadder, Kulturdepartementet, knappast befann sig överst i Regeringskanshets interna hackordning.
Med detta sagt får jag medge att jag med stor tillfredsställelse (och
inte utan förvåning) konstaterar att det som blev slutresultatet av kommitténs arbete, betänkandet It/Jål i mun, har betydande förtjänster. Det
är en grundlig och i allt väsentligt välbalanserad utredning av ett stort
och komplext problemfält. Om den lite krokiga väg som ledde fram till
slutbetänkandet är priset för denna framgång, så har jag heller ingenting att invända mot den politiska processen som sådan. Två faktorer
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som mycket verksamt bidrog till den lyckliga utgången var nog å ena
sidan att Språknämndens genomtänkta handlingsprogram hela tiden
kom att styra och inspirera arbetet, å andra sidan att Björn Melander
blev den som handplockats till huvudsekreterare för kommittén. Han
var en garant fur att det språkvetenskapliga perspektivet aldrig tappades
bort helt och hållet, även när många andra hänsyn under resans gång
tycktes fördunkla f'ärdriktningen. För att inte vara orättvis bör jag kanske tillägga att det mesta som framfördes i kommitténs diskussioner
naturligtvis var både klokt och relevant. Mitt eget agerande i förhandlingarna torde inte ha bidragit mer än marginellt till det goda resultatet.
Kommittén avslutade Sitt uppdrag med att den 2 april 2002 överlämna
betänkandet Mål i mun (SOU 2002:27) till kulturministern.

Detfortsatta arbetet i Språknämndens styrelse
Inte överraskande präglades mycket av Språknämndens arbete - på
sekretariatet och i styrelsen - av det som samtidigt hände i den parlamentariska utredningen. En stående programpunkt på styrelsens
dagordning under hela utredningen var mina löpande rapporter från
kommittéarbetet. En nästan lika regelbunden informationspunkt sedan
betänkandet väl hade lagts var en redovisning av de mer eller mindre
välgrundade rykten som florerade om när regeringens proposition äntligen kunde tänkas bli klar.
Även om det rådde vänteläge betydde det ingalunda att Språknämndens verksamhet hade avstannat. Till stor del tack vare 011e Josephsons inträde som ny föreståndare började det tvärtom hända åtskilligt.
Gamla handboksprojekt forcerades och fullföljdes, nya böcker planerades, deltider omvandlades till heltider och nya medarbetare anställdes,
tidskriften Språkvård ansiktslyftes och fick både större omfång och ett
bättre planerat innehåll, datorutrustningen moderniserades, webbsidor
och interna databaser utvecklades och mycket annat. Där pengarna inte
räckte söktes med viss framgång externa medel. Det redan starka nordiska samarbetet stärktes ytterligare, bl.a. genom att nämnden engagerade
sig i samnordiska forskningsprojekt och i försök att skapa en gemensam
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nordisk språkpolitik - här spelade Språknämndens självskrivna Nordenambassadör Birgitta Lindgren en framträdande roll. Samarbete inleddes också på europeisk basis.
Till allt detta kom även att nämndens utåtriktade verksamhet intensifierades; medarbetarna deltog allt mer i konferenser och samrådsgrupper, de höll föredrag och skrev artiklar. Den meddelandepunkt som
redovisar den här sortens aktiviteter i början av varje styrelseprotokoll
började svälla ordentligt. Mer än en gång reviderade styrelsen förslag
till bemanningspianer och uttryckte oro för att 011e höll på att bränna
ut sig och sina medarbetare. Självfallet kan det inte uteslutas att medarbetarna hade kunnat bränna ut sig 011e förutan. Om jag i det här fallet överdriver hans skuld - och i andra fall hans förtjänster - beror det
på det enkla faktum att föreståndaren bildar gränssnitt mellan styrelse
och sekretariat och därför har varit lättast för mig att få syn på. 011e gör
själv gällande att det är medarbetarna som klarat skivan och att hans
insats mest har bestått i att ge dem handlingsutrymme och arbetsro.
Det är i så fall en metod som jag känner stor respekt för och i egenskap
av nämndens ordförande i min tur alltid har försökt tillämpa gentemot
fireståndaren - fast i blygsammare skala.
Styrelsen genomgick en gradvis förnyelse. På årsmötet 2001 var det
dags att avtacka Ulf Teleman för hans alldeles avgörande insatser för
Svenska språknämnden och för svensk språkvård; som en ytterligare
bonus publicerade Ulf senare i nämndens skriftserie sin stora språkvårdshistorik i två band,Aa, rikedom och reda (2002) och Tradis ochfunkis (2003). Han efterträddes av Inger Lindberg som tillförde ett länge
saknat andraspråksperspektiv i styrelsens arbete. Är 2002 lämnade en
annan mångårig och mycket uppskattad styrelseledamot sin plats, nämligen författaren och översättaren Gun-Britt Sundström. Med hennes
efterträdare journalisten Karen Söderberg kunde styrelsen äntligen förstärka sin mediespråldiga bas. Att skilda kompetenser i styrelsen på det
här sättet avlöste varandra både förnyade och vitaliserade debatten. Kvar
från den tidigare styrelsen var nu bara Peter A. Sjögren, nyttig mångvetare med god insyn i såväl språkvetenskapen som förlagsvärlden, och
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Göran Regner, erfaren jurist som med sin sakkunskap kom att utgöra
en nyckelperson inte minst när det blev dags för styrelsen att förbereda
Svenska språknämndens avveckling.
På styrelsens bord låg som tidigare personal- och löneärenden,
budgetprognoser och bemanningspianer, verksamhetsberättelser och
anslagsframställningar, remissyttranden och myndighetsinlagor, men
därutöver frågor som dels hängde ihop med alla nya initiativ som
nämnden på senare tid hade tagit, dels var eller kunde bli resultat av
den väntade propositionen om språkvårdens framtida organisation. De
flesta ärenden förelåg inför varje sammanträde föredömligt beredda av
antingen 011e Josephson själv eller någon av hans medarbetare. Något
utrymme för Ulf Telemans sympatiska idé att regelbundet avsluta sammanträdena med en eller ett par konkreta språkvårdsfrågor fanns inte
längre, även om det hände att sådana spontant kom på tapeten. Jag
påminner mig särskilt heta diskussioner om användningen av den som
könsneutralt pronomen i ordboksdefinitioner, om den lämpligaste alfabetiseringen av dubbla efternamn (borde Sara Ek Lundin placeras under
Ek Lundin, Sara eller Lundin, Sara Ek) och om språkvårdens ansvar för
ett icke sexistiskt språkbruk och hur långt det skulle anses sträcka sig.
På det praktiska planet var mina egna språkvårdsinsatser nog i huvudsak
begränsade till att rätta slagfel och stoppa in överhoppade prepositioner
i 011e Josephsons flödande och välformulerade manus. Min enkla hållning var att protokoll och skrivelser som spreds i Svenska språknämndens namn måste uppfylla elementära krav också på ytlig korrekthet.

1 väntans tider
Även om mycket positivt hände under Språknämndens sista år ska jag
inte sticka under stol med att det också förekom stunder av misströstan. Framför allt berodde de på den osäkra framtiden. Vågade vi oss
på nysatsningar eller borde vi ligga lågt i väntan på riksdagsbeslutet?
1 nämndens anslagsframställningar till regeringen laborerade vi med
alternativa scenarier: ett med of?irändrad medelstilldelning och ett där
vi försökte inteckna något av den medelsförstärkning som vi räknade
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med skulle åtfölja en kommande omorganisation. Fick vi ökade anslag
förband vi oss att expandera språkvården med inriktning på bl.a. språkteknologi, svenska som andraspråk och arbetsliv. Att departementet
envist gick på den snålare linjen kom knappast som någon överraskning. Försiktiga nysatsningar kunde ofta ändå företas inom ramen för
nämndens ordinarie kassa, åtminstone mot slutet av verksamhetsåret.
En vanlig visa var nämligen att de ekonomiska prognoserna började i
moll men allteftersom budgetåret framskred blev ljusare för att till sist
utmynna i ett bokslut över förväntan.
Antagligen var våra förhoppningar på den politiska beslutsgången
orealistiska när vi trodde att regeringen redan 2003 skulle lägga sin proposition utifrån Mål i mun. Att det skulle behöva dröja ända till hösten
2005 verkar å andra sidan onödigt utdraget. Själv höll jag entusiastiska
föredrag om den framsynta svenska språkpolitiken vid de nordiska
språkmötena i Klitterbyn aooi och Løgumkloster 2002. Redan 2003
kände jag mig dock så osäker på vad som komma skulle att jag självmant avstod från att det året dra lovsången på nytt. Med Mål i mun
hade Sverige gjort sig känt som ett språkpolitiskt föregångsland i Norden, men den positionen var vi på väg att förlora. 1 årsberättelsen för
2004 konstaterar nämnden att "den politiska process som är avgörande
för Språknämndens framtid som institution tyvärr stannat upp 2004".
Ytterligare ett tecken på att vi började känna oss omsprungna var att
Språknämnden till sitt årsmöte 2005 bjöd in ledande representanter för
språkvårdsorganen i Danmark, Finland och Norge för att i en panel
- utan medverkan från Sverige - debattera "Det språkpolitiska läget och
språknämndernas uppgifter i de nordiska länderna".
Så här i backspegeln kan det förefalla betydelselöst om vi fick vänta
två, tre eller nästan fyra år på propositionen Bästa språket (2005/06:
KrU4). Men för oss som under de åren hade ansvar för hur Svenska
språknämnden på ett meningsfullt sätt skulle förvalta väntetiden var
saken förstås allt annat än betydelselös. Man måste också ha förståelse
för att de närmast berörda bar på den inte obefogade misstanken att
ju längre det dröjde, desto större var risken att alltsammans skulle gå i
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stöpet; att hela denna unika satsning från statsmakternas sida (som rimligt att döma inte skulle upprepas under överskådlig tid) och allt arbete
med Språknämndens handlingsprogram, med Kommittén för svenska
språket och med Mål i mun skulle kunna visa sig ha varit förgäves. Nu
vet vi att det dessbättre inte gick så illa.
Trots initiala betänkligheter mot både strukturen och benämningen på den nya språkmyndigheten har Svenska språknämnden knappast skäl att vara missnöjd med den genomförda reformen. Att inrätta
en ny egen liten språkvårdsmyndighet, som bara skulle bestå av den
gamla Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, hade
inte varit gångbart i dagens politiska klimat, och med den lösning soni
regeringen valde kringgick den samtidigt krav på en förlamande utlokalisering av verksamheten. Vi kan hoppas att ett sammanförande av
olika språkfrågor i en och samma myndighet ska visa sig bli ett lyckokast, bl.a. genom att möjligheterna till synergivinster tas bättre till vara.
Inte mycket talar för att Språkrådet har fått sämre förutsättningar än
Svenska språknämnden att bedriva effektiv språkvård, och det är helt
uppenbart att Språknämndens begränsade resurser inte hade räckt långt
för att förverkliga de språkpolitiska mål som riksdagen nu har antagit.
På det hela taget torde svensk språkvård ha gått stärkt ur omvandlingen, även om man kan sörja Svenska språknämnden som organisationsform och gemenskap. Det är svårt att uppbringa en lamare anka
än Svenska språknämnden efter den 30 juni 20o6, och det gäller medlemsförsamling, styrelse och ordförande i samma mån. Låt oss nu lägga
den i en prydlig grav och vårda dess minne men ta nya krafttag för
att i förändrade former fortsätta utvecklingen av svensk språkvård och
språkpolitik.

Norden runt på sju år
Ordförandeskapet i Svenska språknämnden har aldrig varit någon födkrok. För min del har en av belöningarna i stället bestått i att under
en ovanligt dynamisk period av den svenska språkvårdens historia ft
befinna mig i händelserna centrum. En annan förmån har varit att lära
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känna och samarbeta med en rad intressanta personer och besjälade
språkvänner på sekretariatet, i Språknämndens styrelse och i medlemsförsamlingen. Styrelsen har sammanträtt 6-7 gånger per år och diskussionerna har utan undantag förts i disciplinerade och konstruktiva
former. Mcdlemsförsamlingen har normalt sammankallats en gång per
år - till årsmötet i mars. Ett extra medlemsmöte inkallades i november 2005 för att förbereda de stadgeändringar och andra beslut som
en eventuell nedläggning av Svenska språknämnden kunde föranleda.
1 motsats till vad jag hört om motsvarande representantskapsmöten i
andra nordiska länder har vi inte haft problem med uppslutningen till
Svenska språknämndens medlemsmöten. De policydebatter som stått
på programmet vid dessa möten har mestadels varit öppenhjärtiga och
stimulerande.
Bland ytterligare "fringisar" för styrelsens ledamöter bör nämnas de
trevliga och generösa middagar som avslutat varje styrelsesammanträde.
Så länge det var Ulla Clausén som bokade bord satte hon en ära i att
inte ta oss till samma restaurang mer än en gång. På senare år har repertoaren begränsats till ett par uppskattade stamlokus. Det säger sig självt
att måltiderna gärna utnyttjades för att dryfta språkvårdsproblem eller
för fortsatta samtal i aktuella styrelsefrågor.
Som den förnämligaste uppdragsfavören vill jag ändå beteckna möjligheten att få delta i de varje höst anordnade nordiska språkmötena
- efter en fastlagd turordning lokaliserade till olika länder i Norden
på mer eller mindre exotiska platser. Mitt första möte ägde rum 1999
i Höfn på Island och mitt sista 2005 i norska Bergen. Dessa sammankomster mellan representanter för Nordens officiella språkvårdsorgan
har en lång historia och har betytt mycket för ansträngningarna att slå
vakt om eller helst stärka den nordiska språkgemenskapen. Man kan
inte blunda för att kampen i dag tyvärr förs i motvind. De språkmöten
jag kan överblicka har ändå inneburit mer ambitiösa mötesprogram och
ett rikare erfarenhetsutbyte mellan länderna. 1 det nordiska språkmötet
zoo6 på Island deltog jag inte.
Min ordförandetid har inte utgjorts av ett årslårigt solvarv och allra
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minst av ett ännu kortare månvarv eller jordvarv. Däremot har den varat
ett nordvarv, nämligen den tid om precis sju år som det tar att tillryggalägga flirden från språkmöte till språkmöte genom alla värdnationer
i Norden. Med tillfredsställelse tänker jag tillbaka på de nämnda sammankomsterna på Island och i Norge. Jag minns med glädje också
mötena i Klitterbyn (Sverige) 2001, Legumkloster (Danmark) 2002,
Tavastehus (Finland) 2003 och Törshavn (Färöarna) 2004. Som ojämförligt mest minnesvärt framstår dock det nordiska språkmötet i Nuuk
på Grönland den 23-28 augusti a000. Det är en av de upplevelser som
jag tacksamt har idisslat på pendeltåget mellan Uppsala och Stockholm
under mina år som ordförande för Språknämnden.
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Gösta Bergman

Gösta Bergman var med från det att Nämnden för svensk språkvård
inrättades 1944 till dess att nämnden omorganiserades 1974. Då var han
8o år och föll för åldersstrecket som var satt till 70 år. Annars hade han
säkert kunna fortsätta. Han var en mycket vital person.

Läroverksiektor, slangforskare och nordist
1 sin ungdom hade Bergman varit svensk lektor i Greifswald en kort
period. Hans avhandling, som lades fram 1923, handlade om en ljudutvecklingsfråga i de svenska dialekterna. Det verkar vara en ganska
traditionell avhandling från den tiden, ingenting i ämnesval eller
behandling pekar fram mot de ämnesområden som han senare kom
att specialisera sig i - regionalt talspråk, slangspråk och yrkesjargong.
Dessvärre är källorna så knapphändiga att det inte går att hitta några
upplysningar om hur intresset väcktes. Kanske kom det under hans tid
som läroverkslärare på olika håll. Man kan i alla fall se honom som en
efterträdare till Thesleff och Uhrström, som skrev om slang i början
av I9oo-talet. Han var uppenbart road av språklig variation och ville
förmedla att det var något begripligt, ja, till och med värdefullt. 1 artikeln "Till soldatspråkets psykologi", publicerad 1924 i Nysvenska studier,
konstaterar han: "Orden äro icke alltid till för att uttrycka en sak rätt
och slätt, ofta giva de även därjämte uttryck åt en känsla eller affekt, en
stämning eller lidelse." Lite längre fram ger han ett exempel: "Varför
begagnar icke beväringen de vedertagna militära termerna, varför kallar han t.ex. sitt gevär för knallpåken,pilbågen eller metspöt eller t.o.m.
gitarren? Varför kallas munderingen lump? Förklaringen ligger däri, att
endast de av honom själv skapade benämningarna äro bärare av hans
egen stämning. De officiella termerna användas av befälet, de duga icke
för honom, och bannlysas därför. Därjämte äro de alltför exakta, de äga
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ingen känslohalt." Bergmans populärvetenskapliga stil och den attityd
han har till sitt ämne samt de historier och soldatsånger han återger
gör artikeln högst läsvärd, och den står i skarp kontrast mot de övriga
torra artiklarna i denna vetenskapliga tidskrift. Bergman skrev också
om regionala skiftningar i svenskan. 1 sådana sammanhang ville han
gärna att läsaren eller åhöraren skulle reflektera över vad som låg bakom
distinktionen riksspråk - regionalt eller dialektalt språk. Han nöjde sig
inte med att bara avfärda vissa former som "obildade", "icke riksspråkliga" e.d. 1 Provinsicilismer och skråspråk, en populärvetenskaplig bok som
utgavs på Natur & Kultur 5943, skriver han: "i största allmänhet tillerkänner [man] centralsvenska former företräde framför uttalsformer
i de mindre centralt belägna delarna av landet. Inte därför att Stockholmsuttalet i och för sig är riktigare än Göteborgs- eller Malmöuttalet
[ ... ] Orsaken är i stället den, att det centraisvenska uttalet i detta som i
många andra fall överensstämmer med skriften. Historiskt ligger det ju
så till, att uttalet i Stockholm, Uppsala, Örebro m.fl. uppsvenska orter
i avgörande grad har satt in prägel på det svenska skriftspråket. Hade
Sveriges politiska centrum legat i Göteborg eller Lund, så hade förvisso
mycket sett annorlunda ut i både skrift och tal."
Tidigt ville han också verka för att de skandinaviska språken inte
gled mer isär, bl.a. genom att man skulle låna flitigare av varandra, och
inte driva hetsjakt mot danismer i svenskan, en hetsjakt som var som
värst i början av förra sekelskiftet med bl.a. Adolf Noreen och Nils
Linder som ledande. (Jämför Griinbaum 1984.) Under 1930- och 1940talets pånyttfödda känsla för skandinavisk språkgemenskap dämpades
motviljan, men då och då stack den fram igen. 1 ett kapitel i den nyss
nämnda boken går han igenom ett antal lån från danskan som han
menar är invändningsfria, bl.a. misstänkliggéra, samfeirdsel, underfundig,
uppsving, utbyte, och han avslutar med: "somliga [är] rentav omistliga
förvärv. Att de är lånade från ett annat nordiskt språk kan ju inte gärna
räknas dem till last, i varje fall inte i en tid, då nordisk sammanhållning med rätta framstår som en stor och för framtiden vägledande idé."
Han var naturligtvis bekant med dansken Svend Clausens idéer (se s. 8)
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om att eftersträva en mer "nordisk" danska och tillämpade själv idén
för svenskan när han som svensk reselektor i Danmark framträdde i
dansk skolradio. Han berättar i en tidningsintervju (DN /6 1944) hur
han förberedde sina föredrag så, att en dansk fick gå igenom manus
och anteckna ord som kunde vara svåra och ge danska motsvarigheter.
Bergman bearbetade så manuset på nytt. Han bytte ut särsvenska ord
som endast, tyvärr, frågade mot de för danskar begripligare bara, dessvärre, sporde. "För mig gällde det nämligen att skolungdomeri skulle
förstå vad jag hade att berätta om svensk industri, svensk historia [ ... ]
Det var i ftirsta hand ett sakinnehåll jag ville förmedla, och de hinder
som språkformen reste ville jag reducera till ett minimum." En rationell
metod som mången nordbo intuitivt tillämpar i det nordiska umgänget.
Men några missförstod och trodde att han ville förenkla och utarma
det svenska språket. Samma kritik riktades mot Clausen när det gällde danskan. 1 inledningen till Särsvenskt och samnordiskt (1946) skriver
Bergman: "Att avstå från alla de stilistiska nyanser som generationer
av svenska skribenter, smärre och större, arbetat fram vore utan tvivel
ett dåraktigt företag. Kvar står dock den viktiga uppgiften att sätta en
broms för den separata utvecklingen inom de nordiska språken som
hotar att upplösa den nordiska enheten i en serie småspråk, strävande
vart och ett åt sin kant [ ... ] Under alla omständigheter kan det betraktas som önskvärt, att de personer som i tal och skrift vänder sig till
nordisk publik i den mån det är möjligt använder de uttryck som har
nordisk räckvidd och avstår från de särspråk]iga."

Sekreterare och chef
Gösta Bergman blev nämndens första sekreterare.Vid den tiden var han
lektor vid läroverket Norra Real i Stockholm och skulle snart fylla So
ar.
Förmodligen kunde den nyinrättade nämnden inte ha fått en bättre
sekreterare. Han var välutbildad och kunnig på många områden. Ämnesområden som slang gjorde att han kunde fånga allmänhetens intresse.
Han var en folkbildare och tyckte om ha kontakt med allmänheten.
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Han hade också redan visat att han aktivt verkade för den nordiska
gemenskapen. Han hade varit inblandad i de händelser som ledde fram
till att nämnden bildades (se s. 8). Han var verksam i både Föreningen
Norden och Moderslärarnas förening och satt med i den kommitté som
stod bakom kursen i Sigtuna i augusti 5942, där tanken på en språknämnd föddes. Han var med på den konferens som Föreningen Norden sammankallade i april 1943 där man närmare diskuterade en sådan
nämnd. Han utsågs av Föreningen Norden som en av de tre ledamöter
som föreningen hade att utse till nämnden när den väl bildats.
1 egenskap av sekreterare förestod Bergman också den byrå som
nämnden drev fram till dess att den kunde inrätta ett institut 5954. Det
stod inte i stadgarna att sekreteraren också skulle vara chef för institutet. Men det är svårt att tänka sig att man skulle ha kunnat välja någon
annan. Bergman hade i tio år verkat som föreståndare för byrån och
tagit hand om alla sådana frågor och ärenden som också skulle ligga på
institutets chef. Han var som sagt därtill nämndens sekreterare, nyligen
omvald. Det skulle ha skapat en märklig situation, om man tagit någon
annan. Källorna är här som i så många fall alltför knapphändiga. Nu var
det så lyckligt att man hade en kompetent kraft.
Bergman hade förmågan att hålla intressanta och roande föreläsningar. 1 flera tidningsklipp sägs att hans fördrag var välbesökta - ibland fick
man byta lokal till följd av publiktillströmningen. Att de bevakades av
pressen var också en indikation på att han var välkänd. Förmodligen var
han "ärftligt belastad". Fadern, Johan Bergman, universitetslärare med
latin som ämne, var även politisk verksam och ivrig nykterhetskämpe.
Gösta Bergman var alltså uppväxt i ett hem med stark folkbildartradition. Hans bror Sten Bergman, forskningsresanden, blev ännu kändare
och lär inneha svenskt rekord i antal föredrag.
Bergman hade också varit med om att bygga upp skolradion. Han
odlade hela sin tid på nämnden sina kontakter med radion, och förstod
att det var viktigt med detta då ganska nya massmedium. Han framträdde ofta i olika programserier men även i korta inslag i alla möjliga
program. Han noterar t.ex. i sin dagbok 19/12 5949: "Talade en minut
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om genus på apelsin i Rtjs program Aplet från Kina." Han gjorde sig
ovärderlig som språkvårdare åt Radiotjänst, som det då hette. Han höll
föreläsningar och kurser för medarbetarna och sammanställde språkliga
råd och anvisningar, bl.a. uttaislistor över ortnamn.
Han blev en energisk talesman och en drivande kraft för den nyinrättade nämnden. Han lade fast arbetsrutinerna: direktkontakt med allmänheten, som kunde få svar först per brev och sedan också per telefon,
kompletterat med mer långsiktig allmänt riktad rådgivning i form av
praktiska handledningar. Dessa rutiner blev en bestående modell för
nämnden. Säkert bidrog han själv i hög grad till att nämndens institut/sekretariat blev så betydelsefullt i förhållande till arbetsutskott/styrelse och medlemsförsamlingen, ja utåt faktiskt synonymt med nämnden. Det fanns också en verkställande ledamot av arbetsutskottet. Som
redan sagts så är det oklart varför man behövde en sådan när man hade
en sekreterare som verkade göra allt som man kan föreställa sig att en
verkställande ledamot skulle göra. Den som innehade denna funktion
var professor Erik 'Wellander. Det är möjligt att det inte var så lätt för
Bergman att göra sig gällande gentemot Wellander, som redan var väletablerad som "riksspråkvårdare" alltsedan hans Riktig svenska utkom
1939 och som hade sin språkspalt i Svenska Dagbladet. Men det verkar
som om Bergman och Wellander kom gott överens, de uppträdde bl.a.
tillsammans i radioprogrammet "Det rätta uttrycket". Det är uppenbart
att Bergman hade en annan språksyn än Wellander. Bergman hade varit
lärare i olika skolor och konfronterades säkert över huvud taget mer
med människor med andra åsikter. Han var mer beredd att ompröva
språknormer och kunde som sagt också se det värdefulla med språklig
variation. Han var inte heller så inriktad på de juridiska textgenrerna
som Wellander var.
Länge arbetade Bergman ensam på "byrån", som var en mycket blygsam inrättning. Skrivhjälp kunde han dock anlita, förstår man av räkenskaperna. När institutet inrättades 1954 kunde en vetenskapligt utbildad
medarbetare anställas på deltid, men hon stannade bara året ut. Sedan
verkar man inte ha haft råd att skaffa någon annan. Först 1957 kunde
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man åter anställa en vetenskaplig assistent på timbasis, och så var läget
när Bergman slutade.
Bergman var som sagt flitig. Det var han som höll flest föredrag och
besvarade flest frågor även när han hade medhjälpare. Det kan man se
av de loggböcker över muntliga och skriftliga frågor som finns bevarade. Där dominerar hans karaktäristiska kraftfulla handstil. Han satt
också med i juryer för olika priser, t.ex. för bästa reklamtext. Ibland var
det rena ordtävlingar, och en tävling I950 blev extra uppmärksammad.
Den gällde att plocka ut så många ord som möjligt ur ordet saxylle,
som ett företag ville lansera som varunamn. Förstapriset var en bil, så
intresset var Stort och över io 000 bidrag kom in. Många lyckades följa
reglerna och hitta de flesta av de drygt 6o ord (eller ordformer) som
juryn godkände. Men arga insändare i tidningarna vittnar om att juryns
bedömning också ifrågasattes, bl.a. av en Gösta Knutsson i Uppsala.
Fast den insändaren hålls i ganska munter ton.
Under Bergmans tid bedrevs av naturliga skäl mycket grundläggande arbete på nämnden, och flera viktiga skrifter kom ut, däribland
den första skrivregelsamlingen. Däremot hann aldrig Svensk handordbok
komma ut under hans tid. Manus rapporterades vara klart till en fjärdedel 1950, men sedan avrapporteras i årsberättelserna arbetet med den
misstänkt stereotypa formuleringen "arbetet fortsätter programenligt".
Ordboken utkom först 1966, och förmodligen var det Molde som fick
fart på arbetet. Det var många utomstående personer som författade
artiklarna, och ju längre det drog ut på tiden, desto svårare var det nog
att styra arbetet. Det var inte heller Bergman som officiellt stod bakom
ordboken, utan Ture Johannisson och K.G. Ljunggren. Gissningsvis
hade boken kommit ut mycket tidigare om Bergman hade tagit hand
om den, om den än hade blivit mindre.

Bråk
Bergman visade också att han kunde tas med folk som av olika anledningar var kritiska mot nämnden eller kunde känna sig trampade på
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tårna. Någon blev arg för att deras organisation inte hade fått vara med
som stiftare, en annan över att inte ha blivit ombedd att redigera en viss
skrift. Han göt lugnande olja på dessa vågor.
Mer krävande för Bergmans diplomatiska talanger var kontroversen
med Svenska Akademien till följd av nämndens rekommendation till
TT 1945 att använda singularformer av verben i sina telegram. Den
byggde på en grundlig utredning och kan inte ha varit särskilt uppseendeväckande med tanke på att singularformerna var på frammarsch
sedan länge. Bergman hade utarbetat rekommendationen, men arbetsutskottet stod bakom den. TT gick ut med meddelande om övergång
till singularform 19/10 1945. 1 arbetsutskottet var Svenska Akademien
inte representerad. Nu ansåg akademins representant Nils Ahnlund att
akademin blivit förbigången i denna fråga, och han meddelade därför
via pressen 314o att han avgick som akademins representant i nämnden.
Akademin måste ställa sig bakom den temperamentsfulla Ahnlund,
även om inte alla där ansåg att det var rätt att bryta med nämnden,
speciellt inte innan man fått tillfiille att diskutera med arbetsutskottet.
Det kan också noteras att flertalet av akademins ledamöter, bland dem
författare som Pär Lagerkvist och Hjalmar Gullberg, själva använde
singularformer. Den egentliga orsaken till Ahnlunds och Svenska Akademiens avståndstagande var alltså inte singularformerna i sig. Det var
i stället själva handläggningen man ogillade. Från arbetsutskottet hävdades att man hade följt stadgar och gängse rutiner och att man hade
handlagt andra ärenden av större och mindre betydelse utan att först
höra nämndens alla ledamöter. Frågan väckte uppseende i pressen, som
gottade sig åt detta lilla debacle. (Mer om det här kan man läsa i Lars
Alfvegren: Vi gingo och vi gick.) Detta var ingen lyckad start för den nya
organisationen. Gösta Bergman ansträngde sig för att lugna ned saken,
och i förtroende sades från akademins sida att "dörrarna inte var helt
stängda". Viss oklarhet rådde dock om Svenska Akademien fortfarande
skulle betraktas som instiftare fast utan representant. 1 årsberättelsen för
1945 görs ingen uppräkning av stiftare, men man omtalar att Ahnlund
utträtt. Något ekonomiskt stöd från akademin till nämnden blev det
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inte 1945. Föreningen Norden gav emellertid i stället extra stöd, annars
hade nämnden fått det knapert. Året därefter fick dock nämnden åter
ett bidrag från akademin. 1 årsberättelsen för 1947, då en ny mandatperiod inleds, nämns Svenska Akademien som stiftare. Men det dröjde
ända till 1953 innan akademin ville utse en representant till nämnden.
Det var ju också svårt för akademin att omedelbart backa, men som en
sorts kompromiss och som ett led i att bygga upp relationerna på nytt,
beslöt nämnden 1946 att bjuda in en representant för Svenska Akademiens ordboksredaktion, och den platsen bibehölls även sedan akademin på nytt hade utsett en egen representant.
Man kan fråga sig vad som hade hänt om arbetsutskottet hade hört
sig för med Svenska Akademien först. Kanske hade akademin svarat att
man överlät beslutet på arbetsutskottet utan att ta ställning själv. Det
framgår av en anteckning i Gösta Bergmans dagbok 1947 om förhäjlandet mellan akademin och nämnden att "den allmänna meningen tycks
vara att Sv.Ak. av aktsamhet om sin ställning icke gärna vill engagera
sig för rekommendationer i tvivelaktiga fall men gärna ser att nämnden som en buffert mellan ak:n och allmänheten gör uttalanden. Om
dessa röner kritik, drabbar denna alltså icke ak:n, om nämndens rekommendationer däremot godtages av allmänheten, är ak:n med om dem".
En delikat situation till uppstod. 1 egenskap av språklig rådgivare åt
Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) utsedd av Svenska Akademien
hade Bergman blivit tillfrågad om vad han menade om TNC:s plan på
att övergå till singularform. Bergman svarade att "vägande invändningar
icke kunde göras". Nu tog han kontakt med akademin för att höra om
den såg något hinder för TNC att fullfölja sin plan. Man förstår också
att han ville veta om han fortfarande hade akademins förtroende som
rådgivare åt TNC. Ständige sekreteraren Anders Österling svarade då
att TNC "vore fritt ställd" och att Bergman visserligen var "godkänd av
akademin" som rådgivare men inte "tillsatt av denna". Han fick vara kvar
som rådgivare åt TNC även efter sin pensionering ända till 1978.
Till sist kan noteras att pluralformerna användes länge av nämnden
i de mer officiella texterna, bl.a. i rekommendationen till TT! 1 årsberät-
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telserna finns de kvar tom. 1950. Personligen hade dock Bergman gått
över till singularform redan 1940.
En märklig detalj var att Wellander, som satt med i arbetsutskottet
och alltså inte motsatte sig rekommendationen till TT, år 1947 utkommer med boken Vi gå eller vi går? i nämndens skriftserie. Där framstår
Wellander som motståndare till en övergång till singularformen. Han
höll emot i sina egna texter ända till 1971.

Min nesbilder
Gösta Bermans person gjorde ett energiskt intryck. "Ekorrpigg" har
flera sagt om honom. Själv minns jag honom från två möten på slutet
av 1960-talet, då han alltså var väl över 70 år. Det ena gången höll han
en kort föreläsning om språkvård på institutionen för nordiska språk vid
Stockholms universitet. Det imponerade på oss studenter hur ledigt han
uppträdde. 1 stället för att stå upp vid eller sitta bakom katedern, satte
han sig på den och dinglade med ena benet.
Andra gången var när jag och några anställda vid institutionen för
nordiska språk satt på ett kafé något år senare. Då kom Bergman in med
den klassiska "kannan" tufft bakåtskjuten på skulten. Vi andra drack
kaffe, men han beställde in en flaska Coca-Cola, som han inmundigade
genom sugrör. Det var absolut den första 70-åring jag hade stött på som
drack denna dryck och det via sugrör.
Samtidigt berättas det att han kunde hålla en ganska stram attityd. Studenter som anslog en ledig ton och duade den till synes informella slangprofessorn bemöttes till sin häpnad med ett kyligt Ni eller
kandidaten. Han tycks också ha haft en spontant konservativ syn på
akademisk hierarki och jämställdhetsfrågor; när han en gång efter sin
pensionering kom upp på nämndens kansli lät han blicken vandra över
de två flitigt sysselsatta kvinnliga medarbetarna (av vilka den ena var
Margareta Westman), varpå han högt utbrast i ett "Är det ingen här?"
Chefen, Bertil Molde, var för tillfället ute.
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Flitig pensionär
Bergman lämnade tjänsten som sekreterare och föreståndare i juni 1961,
då han avgick med pension, men satt kvar i nämndens arbetsutskott till
halvårsskiftet 1974.
Även efter sin pensionering var han flitig med att hålla föredrag
för nämndens räkning. Så sent som 1972 höll han sex föreläsningar vid
Stockholms universitet och ledde tolv seminarieövningar om språkvård
vid Grafiska Institutet. 1 nämndens skriftserie gav han ut fyra skrifter,
varav en i samarbete med annan författare. En förtjänar att särskilt lyftas fram. Det är Rätt ochfe/ i språket, som utkom 1962. Det är en utmärkt
pedagogisk skrift med språkråd som i de flesta fall står sig än i dag. En
annan skrift, som beklagligtvis dock inte utgavs i nämndens skriftserie,
är Kortfattad svensk språkhistoria, som utkom första gången 1968. En
föregångare var den språkhistoria på engelska som han skrev redan på
1940-talet, avsedd för utlandsundervisning i svenska. Jag kan inte uttala
mig om den engelska boken, men den svenska är ett pedagogiskt mästerverk med systematiska översikter över utvecklingen i svenskan period för period, exemplifierad med valda, kommenterade texter. Boken
trycktes om flera gånger men är dessvärre nu slutsåld. Kanske var dock
Ord med historia (1966) och Nya ord med historia (1981) populärast bland
allmänheten. De bygger på korta språkhistoriska uppsatser publicerade
i Dagens Nyheter. Känd blev han också som radioröst.
1 den historik som gavs ut till nämndens tioårsjubileum sammanfattar Bergman sin syn på vad språkvård är. Han säger bl.a. "En sak skall
framhållas, och det följer av allas vårt delägarskap i modersmålet: man
befaller inte, dikterar inte en språklig nyhet, en avsiktlig förändring,
man rekommenderar den [ ... ] Språkvård är inte ett privilegium för
någon enskild man eller för den ena eller andra institutionen. Det är
varken stats- eller privatmonopol. Det är något som angår oss alla. Det
innebär helt enkelt att med tillbörlig aktsamhet förvalta och förkovra
det tal- och skriftspråk som vi har mottagit i arv efter tidigare generationer."
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Gösta Bergman, 1894-1984. Lektor i Greifswald (1919-1921). Fil.dr 1922. Lektor
vid läroverket i Sundsvall (1922), katedralskolan i Lund (1932) och på Norra
Real i Stockholm (1944). Docent vid Lunds universitet (1940) och Stockholms
högskola (i). Skolprogramchef 1929-1933 i Radiotjänst. Medverkade i radioprogram, bl.a. "Det rätta ordet" 1945, "Hur skall det heta?"1947-1952. Språkspalter, se nedan. Ledamot i Nämnden för svensk språkvå.rd 1944-1974, sekreterare
för nämnden 1944-1961 och föreståndare för Institutet för svensk språkvård
1954-1961. Professors namn 1957.
Skrifter i urval: Utvecklingen av samnordiskt E i svenska språket. En dialektgeografisk undersökning (Ak. avh. 1921); Till soldatsspråkets psykologi
(1924); Västgötaknallarna och deras hemliga språk (1929); Rotvälska (oji);
Skolpojksslang (r); Sydliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket
(,i); Provinsialismer och skråspråk (si); Särsvenskt och samnordiskt (1946);
Likt och olikt i de skandinaviska språken (1946); A Short History of the Swedish
Language (s); Aktuella språkvårdsfrågor (1948); Språket på Söder (it);
Nordliga provinsialismer i det bildade svenska talspråket (1952); Svenska ortnamn
(tills, med Jöran Sahlgren, 1955); Posttermer i Skandinavien och Finland (1956);
Tilltalsord i Norden (o); Rätt och fel i språket (1962); Slang och hemliga språk
(1964); Ord med historia (1966); Kortfattad svensk språkhistoria (1968); Nya ord
med historia (1981). Språkspalter i Nordens Tidning 1949-1959, i Modersmålslärarnas Tidning 1957-1974, "Våra ord" i Dagens Nyheter 1957-1974.

Bertil Molde
AV BIRGITTA LINDGREN

Första gången Bertil Moldes namn dyker upp i nämndens annaler är i
en dagboksanteckning av Gösta Bergman den 9 september 1946, som
gäller ett möte om den dansk-svenska ordbok som nämnden vill ge ut.
Där nämns Molde såsom tilltänkt huvudredaktör. Han var då svensk
lektor i Århus, en tjänst som han tillträtt redan i februari 1945, alltså
innan kriget var över. Det var den energiska och driftiga danska filologen och lexikografen Lis Jacobsen som föreslog honom. (Det var också
hon som föreslagit ordboken.) Hon vistades som judisk flykting i Sverige 1943-1945. Kanske hade hon redan då lagt märke till den begåvade
Molde. Hon menade att manus kunde föreligga om tre år. Man anar att
Gösta Bergman ställde sig tvivlande till den tidsplanen. Det var trots allt
fråga om en ordbok på drygt Soo sidor med utförliga översättningar av
de danska uppslagsorden. 1 ett brev skriver han till Jacobsen att Molde
skulle få skriva cirka zo provsidor, så att man kan se "hur han går i land
med uppgiften". Lite av en glädjekalkyl från Jacobsens sida var det nog.
Provsidorna utföll dock till belåtenhet.
Men för att leverera ett bra manus behövdes en skrivmaskin med
både danska och svenska typer plus vissa specialtecken för uttalet, och
det fanns inte i Danmark då, konstaterar Molde i ett brev till Bergman.
Till slut kom en maskin från Sverige. Molde berättar livftillt i ett brev
till Bergman hur han fick parlamentera med en övernitisk dansk tulltjänsteman för att hämta ut paketet (se S. 102). Även papper var en bristvara, och det krävdes licens för att skicka papper mellan olika länder.
Men från 1948 levererade Molde prompt manus ark efter ark. (Ett ark
motsvarar 16 boksidor.) När han lämnade Århus 1950 hade han levererat
iz ark.
Om man tar i beräkning att han samtidigt dels bedrev sin undervisning i Århus, dels skrev f'ärdigt inte bara sin licentiatavhandling utan
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även sin doktorsavhandling, får man en aning om hans väldiga arbetskapacitet. Han hade också just bildat familj. Hustrun Inger bidrog till
försörjningen genom översättning och renskrivning, bl.a. av makens
arbeten. Senare blev hon svensklärare. Enligt nämndens årsberättelse
var allt klart för sättning 1953. Det dröjde emellertid ända till 1958 innan
ordboken kom ut. Den skulle genomgå många kontroller. Ordboken
var, som annat Molde gjorde, ett gediget arbete. Länge ansågs den som
den bästa uttalsordbok som fanns för danskans del. Den kom ut i ytterligare två reviderade upplagor 0970, 1980), och är fortfarande den enda
stora dansk-svenska ordbok som finns.
Licentiatavhandlingen (ic) var en språklig jämförelse mellan den

Lektor öSata Bergman,
Stockholm.

Broder,
ITu kan jag meddela Dig den glkdjonde (och inte ovöntad
nyheten att skrivmaskinen idag har anlänt hit. Jag har just Narit nere
och hastat den på tullen och det kostade sig en dryg halvtinnen diakusa
och parlamentnraoda. Jag träffade föret en kontrsllör uns 1 sin paragra
hönnedom och citeringskonst skaale gjort en av våra egna köra gamla
svenska byråkrater gröna av avund. Han Akisserade en väldig plan för de
närmaste nånadernaO arbete för mig med ett otal brev till en oöverskådl;
mbingd myndigheter tch institutioner i 1n och utland. Jgg tinkte i sitt
stilla sinne att den korrespondensen kic rar j51 aldrig Ss jag inte får
maskinen först. Ben så lyckades jag så småningom finna en del blottor i
hans å-mur, och han började bli osäker på silet inför de av honos och n;
dtgheterna icke förutsedja möjligheter som jag redogjorde för. Och så
tillkallade han föratärköing ± en kollegaa betydligt mera älskaörda person, och denne san sade till hans ohöljda fasa, att han tyckte att jag
kunde gott få ut skriveamkinem eseddetsassa och tullf±*tt, frånsett de
vanliga L orene per forsundelse Jag instamle naturligtvis av fullaste

Till slut fick Mo/de sin skrivmaskin, så att han kunde skriva manus till Svensk-dansk
ordbok. Hans skrivmaskinsteknik var speciell. Det blev ofta två tecken i ett nedslag. Han
rättar dock allt genom att energiskt skriva över, och lägg marke till att han också rättat ett
kongruensfel: gröna till grön.
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danska Christian IIT:s bibel från 1550 och Gustav Vasas bibel. Eftersom
han då insåg att det fanns olösta frågor beträffande källorna till den
danska bibeln, bestämde Molde sig för att ägna sin doktorsavhandling
åt det problemet. Avhandlingen blev klar 1950. Då lämnade han lektorstjänsten i Århus och blev redaktör vid Svenska Akademiens ordbok,
där han stannade i sex år och skrev ett antal artiklar under bokstäverna
P och R med utropsordet p0 som det första ordet och rustrjänsi' som
det sista. Så följde fsra år, då han först var redaktionschef för Natur
och Kultur och sedan för NKI-skolan. Under åren 1953-1958 skrev
han språkspalter för först Stockholmstidningen, sedan Morgonbladet,
påbörjade sin karriär som språkexpert i radion, och var återkommande
gäst i de olika språkprogram som gick i flera årtionden.

Molde till nämnden
Ar 1961 fyllde Gösta Bergman 67 år, och han undanbad sig omval som
sekreterare i nämnden och chef för institutet. Bertil Molde har redan 1/7
1960 fått tjänsten som vetenskaplig medarbetare, och 1/7 1961 övertog
hans Bergmans tjänst. Jag kan inte hitta några protokoll eller brev där
man diskuterar efterträdare. Man får förmoda att Molde tog tjänsten
som timanställd vetenskaplig medarbetare i vissheten om att han skulle
få ta över chefskapet.
Han var som klippt och skuren för uppdraget. Han hade goda akademiska meriter, han hade lexikografisk erfarenhet, han hade arbetat i
förlagsvärlden, han var en van föredragshållare, han hade skrivit språkspalter i tidningarna och medverkat i radioprogram samt inte minst
viktigt, han var en sann nordist. Danska hade han grundliga kunskaper
i genom sin forskning och sin vistelse i Århus. Han talade faktiskt en
utmärkt danska. 1 sin fil.kand.-examen hade han också finska. Det var
intrycken från finska vinterkriget som inspirerat till det valet, och han
lyckades upprätthålla kunskaperna så pass bra att han kunde vara med
på möten som hölls på finska. Han lär i sin ungdom ha funderat på att
bli skådespelare, och deltog ivrigt i högskolans teaterförening. Bland
annat spelade han Romeo, och den som sett ett ungdomsporträtt av
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honom kan förstå att han var perfekt i den rollen. Han deklamerade
gärna dikter och höll sig livet igenom ajour med nyutkommen litteratur. Han skrev också dikter själv, och fick i sin ungdom en diktsamling
antagen. Den kom dock aldrig ut, eftersom han ville lägga till lite till,
och så blev det inget av. De egna dikterna behöll han tyvärr för sig själv.
Inte ens hans hustru fick se dem.
Det var alltså en minst lika energisk person som företrädaren som
kom som ny chef. När han tog över som redaktionssekreterare i Svensk
handordbok blev det fart på arbetet, och den kom ut 1966, efter att ha
varit på väg, beroende hur man räknar, från 1944 eller 2950. Men uppgifterna växte och kravet på att nämnden skulle åta sig den ena uppgiften efter den andra blev starkare. Det nordiska samarbetet krävde
också mer och mer insatser. Att i längden klara detta ensam med som
mest en enda vetenskaplig medarbetare på deltid gick inte. Den tjänsten
kunde för övrigt av ekonomiska skäl inte alltid besättas. Molde lyckades
ombilda medarbetartjänsten till en heltid, vilket naturligtvis gjorde den
attraktivare för en yngre forskare. Det lockade framför allt Margareta
Westman, som kom dit 2966 och blev kvar med vissa avbrott för tjänstledighet. Han väckte också på årsmötet 2967 tanken på ökat statligt
stöd och fastare knytning till staten genom att den skulle ta ansvaret för
personalkostnaderna. Det blev så småningom så. (Se S. 22.)

Den offentliga svenskan
Det arbetsområde som under Moldes tid kom att växa mest var den
offentliga svenskan, i synnerhet myndighetsspråket, dels i författningar,
dels i brev och annan information till medborgarna. Insikten att detta
språk måste göras enklare och moderniseras växte. Det fanns ansatser
under Bergmans tid, men det var först då Bertil Molde tagit över som
chef som arbetet med myndighetsspråket tog fart. Det började med att
Molde 1964 granskade ett avsnitt om språket i propositioner i ett pm
från Statsrådsberedningen. Detta ledde till ytterligare ett uppdrag att
utarbeta ett pm om språket i lagar och andra författningar, som utkom
1967. Enligt tidens sed anges författarna blygsamt bara med initialer,
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men bakom GE stod rättschefen Georg Ericsson och bakom BM Bertil
Molde. Det tunna häftet ser anspråkslöst ut, men det blev ett viktigt
dokument, som kom att användas långt utanför departementskretsarna.
Här visas pedagogiskt bl.a. hur man kan ersätta ålderdomliga uttryck.
Några jurister blev högst oroade och tveksamma, bland dem justitierådet C. G. Hellquist, som framträdde på nämndens årsmöte 1967. Han
trodde inte på idén att man kunde skriva lagtexter så att de blev begripliga för allmänheten. Han bekymrar sig vidare för att hjälpverbet må
döms ut i pm:et. Han förkastar de uttryck som föreslås som ersättning,
framför alltJår. "Det är inte riktigt laggillt", hävdar han, och kan bara
gå an i "författningar av lägre valör". Men sådana invändningar hjälpte
föga. Bakom det hela stod självaste statsrådet Sven-Eric Nilsson. Det
hjälpte inte heller att kritiker för att förringa idéerna om klart och enkelt
lagspråk kallade det "hästvedaprosa". (Sven-Eric Nilsson var från Hästveda.) Det var emellertid inget slarvigt talspråk som förordades utan en
ganska moderat anpassning. 1 inledningen sägs: "Om språket i lagar och
andra författningar - liksom hela det officiella språket - så långt möjligt
närmas till den nutida svenska sakprosan, blir texterna mera begripliga
för allmänheten, utan att de därför behöver förlora något i klarhet och
uttrycksfullhet. Närmandet till sakprosan kan ske genom att man även i
lagstilen i stort sett använder sakprosans ordformer, dess ordförråd, dess
sats- och meningsbyggnad."
Allt fler tyckte det var utmärkta idéer. Den nya stilen passade in i den
demokratiseringsprocess som pågick. Snöbollen var i rullning, även om
det gick lite trögt i början.
Intresset för en modernare myndighetssvenska medförde ett ökat
tryck på nämnden.
På ett arbetsutskottsmöte den 9 november 1966 berättar Molde
att institutets personal, som då bestod av honom själv och Margareta
Westman, inte klarar av den ökande efterfrågan på föredrag och kurser.
Han förslår därför att "en grupp språkmän" [sentida läsare kan upplysas att det inkluderade kvinnor] "utbildades i nämndens regi för att
sedan kunna stå till förfogande för olika typer av undervisning hos före-
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tag och ämbetsverk o.d." Han fick i uppdrag att ordna en endagskurs.
Det dröjde emellertid innan detta blev av. Lördagarna den i och den 8
september 1973 anordnades till slut en intensivutbildning för "blivande
kursledare i språkbehandling och språkvård". Den leddes av Margareta
Westman och Catharina Griinbaum. Senare kallades liknande kurser
för "barfota"-kurser. Bland de elva deltagarna var Lena Witt (senare
Moberg) och jag själv, som båda hamnade på nämnden. Utbildningen
var ambitiöst upplagd, och vi deltagare fick i förväg skicka in våra kommentarer till en myndighetstext. Märkligt nog nämns inget om detta i
årsberättelsen 1973. Det var ändå embryot till det som senare blev språkkonsultutbildningen vid Stockholms universitet, som började 1978.
Molde hade dessutom bistått med råd och synpunkter till riksdagsmotionen (1975:262) om bättre offentlig svenska av Gabriel Romanus
och Gunnar Helén (fp). Inledningsvis berömmer motionärerna riksdagens tidigare försök att förbättra den offentliga svenskan. "Men vad
riksdagen uträttat som språkvårdare överträffas vida av dess insatser som
språkfördärvare", säger de. Nu måste man göra en rejäl satsning. Bland
annat föreslås att all författningstext skall språkgranskas, att utbildning
i språkgranskning skall ges ute på myndigheter och sist men inte minst
att det utgår ökade anslag till Språknämnden. 1 motionen påminner
man också om den s.k. hästvedaprosan, som motionärerna anser orättvist förtalad. (Sven-Eric Nilsson skrev med anledning av detta ett brev
till Molde, där han tackade för det stöd han fick när han utsattes för
kritik för sin strävan efter ett bättre lagspråk.)
Arbetet med bättre offentlig svenska blev också en egen del i den
byråkratiutredning som den nytillträdda borgerliga regeringen tillsatte
1976. 1 den utredningen var Bertil Molde expert, och jag anställdes lite
senare som språkkonsult. Den resulterade i betänkandet "Bättre kontakter mellan enskilda och myndigheter" (SOU 1979:31), som för att visa
gott föredöme bara omfattar io8 sidor, bilagor inräknade.
En detalj, men inte oviktig, var att utredningsarbetet ledde fram
till att upplysningstexten om möjligheten att överklaga beslut (tidigare kallat besvärshänvisningar) blev radikalt enklare. Tidigare kunde
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man skriva så här: "Talan mot detta beslut förs hos länsstyrelsen genom
besvär. Besvärshandling skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. 1 besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas. Sänds besvärshandlingen
med posten skall det ske under adress .....Mången tjänsteman kunde
intyga att folk inte förstod texten och därför gick miste om sin rättighet
att klaga. 1 utredningen föreslås att man sätter ut en begriplig rubrik
("Hur man överklagar") och att man utformar texten så den innebär
direkt tilltal av adressaten: "Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni
skriva till länsstyrelsen i ... län. Tala om varför Ni anser att beslutet skall
ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni
anser har betydelse för ärendet." Och sedan följer en punktuppställning
där man får veta när överklagandet måste vara inne, att man skall ange
ärendenummer och underteckna skrivelsen m.m. Obegripliga uttryck
som besvär ochfira talan är bortrensade. Ungefär så ser det numera ut i
de flesta myndighetsbeslut. Även här var förstås Molde pådrivande.
Molde låg också bakom att språkexperter anställdes på en del svenska
myndigheter. Den första tjänsten, som Ove Oskarsson innehade, inrättades på Statskontoret 1974.
Under 1974 utkom nämnden med Offentlig svenska. En textbok, som
Molde utarbetade tillsammans med Margareta Westman. Den bestod
av en samling texter som visade hur den dåtida offentliga svenskan
kunde se ut samt ett analysschema med korta textexempel. Det är också
det en skrift av relativt anspråkslöst format. Bakom den låg dock flera
års möda att samla ihop belysande textexempel och den erfarenhet som
nämndens personal hade fått under alla dessa kurser. För oss som kom
som nya kursledare blev skriften ett utomordentligt hjälpmedel.
Samma år kunde nämnden också ge ut handledningen Kommittésvenska av Erik Wellander. Den hade ingått som bilaga till trycksakskommitténs betänkande Det statliga utredningstrycket (SOU 1950:2).
Den var långt ifrån föråldrad, men den hade också reviderats och uppdaterats inför nytrycket. Även den blev ett utmärkt hjälpmedel i kurser
ftr bättre offentlig svenska.
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En tanke som Molde ofta återkom till var att det borde ingå skolning i modern svenska i utbildningen av jurister, läkare, tekniker o.s.v.
Det är dessvärre en tanke som inte fått fäste bland dem som bestämmer kursutformningar, trots att de enstaka försök som gjorts har varit
lyckade och uppskattats av studenterna.

Det nordiska
Ett skötebarn var också det nordiska samarbetet. Under hela sin tid
var Molde den drivande kraften, inte bara i nämnden utan också bland
kollegorna runt om i de nordiska systerorganisationerna.
Nämnderna hade länge haft problem med att få ut den gemensamma skriften Nordiska språkfrågor i tid. Meningen var att den skulle
utkomma årligen. Den kom ut ungefär vartannat år. Så man beslöt sig
för att ge ut en ny typ av årsskrift, där man bl.a. avstod från nyordslistorna, som i och för sig var intressanta, men som bidrog till att skriften
ideligen försenades. Vidare utsåg man en fast redaktion, och självklart
blev det Molde som fick ta på sig rollen som huvudredaktör. Han försökte värja sig och tyckte att Dansk Sprognvn borde göra det med
tanke på att den hade fler anställda. Men Molde fick ha uppdraget tills
det 1977 togs över Catharina Grönbaum, som i sin tur hade det tills
Ståle Løland tog över 1980.
Molde var också den som kämpade mest för att det skulle inrättas
en samnordisk språknämnd, och var ordentligt irriterad och besviken
över det motstånd som bjöds. Men han gav inte upp, så det blev en
sådan organisation, kallat Nordiska språksekretariatet. Han blev naturligt
nog den första ordföranden i arbetsutskottet, en post som han innehade
till 1987. Här kunde en del av den svenska nämndens nordiska ambitioner förverkligas, som handledningen Att tala nordiskt (5980) författad av Catharina Grflnbaum i samarbete med Molde, senare utgiven i
utvidgad version med titeln Attförstå varandra i Norden (1987), då med
Mikael Reuter som medförfattare till Griinbaum. Andra tankar som då
äntligen kunde blir verklighet var skriften Språken i Norden (5983) med
Molde och Allan Karker som huvudredaktörer, där varje språk fick en
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enhetlig presentation. Vidare en skrift på engelska om språken i Norden och nordiskt språksamarbete genom The Nordic languages (1992)
av Lars Vikør samt en samnordisk ordbok genom Skandinavisk ordbok,
som utkom 1994.
Som en del av Moldes starka nordiska engagemang kan man också
se hans initiativ till att skapa en sverigefinsk språknämnd (se s. 49).

Mo/des språksyn
Sven-Göran Malmgren har i en artikel från 1998 sökt påvisa skillnaden
i Erik Wellanders och Moldes språksyn genom att studera de uttryck
som de använder när de ogillar någon språklig företeelse. Wellander
använder bl.a. "stötande", "flil", "löjeväckande", "barnslig", medan Molde
använder uttryck som "felaktig", "mindre lämplig", "bör användas med
försiktighet". Malmgren konstaterar vidare att man "slås av att Molde
ägnar nästan lika stort utrymme åt polemik mot språklig intolerans som
åt kritik av (förment) felaktiga uttryckssätt".
1 mycket vidareförde Molde sin företrädare Gösta Bergmans språksyn. Kanske man dock kan säga att han i tidens anda var än mer f?irstående för språklig variation och mer beredd på att ompröva gamla regler
för att systemet skulle passa bättre med bruket, och för att slippa gamla
käpphästar. 1 Språkvård 1975/4 framför han att man kan sluta att försöka upprätthålla den konstlade och svårbehärskade skillnaden mellan
materiel och material och bara använda material, i en festskriftsartikel
till Gun Widmark 1980, även publicerad i en kortad version i Språkvård
1980/4, visar han att det går bra med ingen av de som i stället för ingen av
dem som, i Språkvård 1976/1 föreslår han att den som könsneutralt personbetecknande pronomen prövas grundligare. Över sådant Lörfasades
många vänner av ordning. De blev ännu argare när de fick veta att vad
de trodde var en "evig" tingens ordning inte var det. Så var t.ex. materiel
ganska nytt i svenskan, och egentligen helt onödigt när redan material fanns. "Professor Molde! Ni är svenska språkets värsta dödgrävare.
Ni kan försvara vad som helst med argumentet att det här har funnits
sedan Gustav Vasas bibel", kunde en arg språkväktare skriva.
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Molde ville främst vara praktiskt verksam men ansåg det också viktigt att diskutera principfrågor och språkvårdsteori. 1 artikeln "Vem
råder över språket?" i Språkvård 1978/4, som är en bearbetad version av
hans inträdestal i Vitterhetsakademien, säger han bl.a. "Något överdrivet
skulle jag vilja säga att ju mindre kunskaper om språk och olika språkbruk någon har, dess snabbare och bestämdare är han att klandra och
fördöma andras språkvanor. Detta är väl psykologiskt ganska förklarligt,
men det är en svårbekämpad attityd. Den bottnar i både osäkerhet och
intolerans, och sådana egenskaper är det inte lätt att bekämpa hos sig
själv - och ännu svårare hos andra." 1 den korta men viktiga artikeln
"Principer för Svenska språknämndens rådgivningsarbete" i Språk i Norden 1979 konstaterar han inledningsvis: "En grundläggande princip för
allt språkvårdsarbete är att det bygger på en stabil språkvetenskaplig
grund, inte på allmänt tyckande eller tillfälliga och godtyckliga åsikter.»
Så spikar Molde fast utgångspunkterna för den dagliga rådgivningen:
"För denna verksamhet finns det en överordnad huvudprincip, nämligen anpassningen till mottagaren." Därefter nämns sju underprinciper:
maximal förståelighet, störningsfrihet, hänsyn till språksystemet, hänsyn till bruket, tolerans, rationalitets- eller effektivitetsprincipen samt
ekonomiprincipen.
1 en artikel i Språkvård 1970/1 går Molde igenom latinska och grekiska lånord. Han deklarerar klart att där vi fortfarande har rester av
latinsk böjning som vållar bekymmer, bör detta ändras så att höjningen
passar det svenska systemet. "Man har på olika håll alltför lätt att se ner
på dem som t.ex. inte kan böja ett ord som centrum 'rätt', och man kan
då med illa dolt högmod förfasa sig över de stackars okunniga som råkar
säga 'ett centra', 'centrat'. Som om det vore enbart deras fel och inte till
stor del lärarnas, språkvårdarnas och ordlisteförfattarnas [.] som inte
har talat om att den bästa svenska pluralformen är centrum och att centra
är latin, och latin talar vi inte i Sverige."
1 en artikel "Språkvården och språket" i Språkvård 1971/1 reder Molde
ut vad han menar att språkvård är. Han konstaterar att gängse definitioner av språkvård formuleras så, att de tar sikte på språksystemet medan
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språkvårdens dagliga arbete mest gäller det faktiska språkbruket. Han
går sedan metodiskt igenom språkvårdens roll för språksystemet och
språkvårdens roll för språkbruket. På tal om det senare säger han att
man kan "konstatera att den rådsökande allmänheten tycks ha mycket
bestämda åsikter om rätt och fel i språket. För lekmannen tycks språkvård och språkriktighet vara i det närmaste synonyma begrepp. Det
är verkligen skada, men det kan delvis bero på oss språkvårdare, och
kanske också på själva ordet språkvård. Språkvården har ju betydligt
vidare perspektiv än spräkriktigheten. Det är värt att lägga märke till
att språkriktighet är en term som rimligtvis kan appliceras enbart på
språkbruket, inte på själva det språkliga systemet." Han kommer sedan
in på störningar i kommunikationen som beror på att språkbrukarna
har olika uppfattning om vad som är korrekt. Han menar att här behövs
mera kunskap, och det är språkvårdens skyldighet att förmedla den. 1
den kunskapsförmedlingen måste också ingå ett ständigt predikande av
tolerans gentemot språkvanor som avviker på ett eller annat sätt från de
vanor som en viss individ eller en viss grupp har." Mot slutet säger han
"Språkvården måste placera sig centralt i den sociala verkligheten."
När Molde i samma artikel kommer in på ordförrådet, framför han
försiktigt att "det är teoretiskt tänkbart att ett språkvårdande eller planerande organ med tillräckliga resurser skulle kunna syssla med aktivt
ordskapande". Han menar att precis som Nomenklaturcentralen (TNC)
arbetade med teknikens språk borde man kunna göra sådant arbete med
terminologierna inom andra fackområden. Sådant terminologiarbete
borde ske under ledning av eller åtminstone i samverkan med Språknämnden. Bara ett år efter Moldes död startade en sådan verksamhet i
form av Svenska datatermgruppen. Jag gissar att dess obyråkratiska sätt
att arbeta och utåtriktade verksamhet hade tilltalat honom.

Bertil Mo/de som person och chef
Hur var då Bertil Molde som person? Gun Widmark (s. 61) och Cathanna Gri.inbaum (s. 154) berättar i sina kapitel de hur de uppfattade
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honom. En inblick får man också i Margot Nordgrens kapitel (s. 148).
Vad de säger kan jag bara bekräfta. Skall man kort sammanfatta hans
person i bara tre ord så far det blir kunnig, snabb och temperamentsfull.
Första gången mötte jag Bertil Molde 1970 när han höll ett föredrag
om språket och massmedierna i Samfundet för nordisk språkforskning
på Stockholms universitet. Jag blev förvånad över att han var så ungdomlig. Honom hade jag ju hört i radio i alla mina dagar som den sobra
språkvårdaren som gav lika lugnande besked till oroliga språkbrukare
som någonsin radiodoktorn till oroliga sjuklingar. Jag minns klart att
jag tyckte att Molde var en kunnig och spirituell föredragshållare, något
som alla kan vittna om som hört honom. Efter fördraget gick vi alla
på restaurang Metropol för en bit mat. Jag hamnade nära Molde och
konverserade honom ivrigt. Så kom vi in på den då ganska färska dureformen. Då deklarerar Molde eftertyckligt att han för sin del inte
gillar att obekanta säger du till honom. Pang! Där fick jag som suttit en
hel kväll och duat honom! Men han sade det med glimten i ögat och
på ett sådant sätt att jag inte kände mig avkyld.
Ar 5974 blev jag tillfrågad om jag ville vikariera på Språknämnden för
Bengt Nordberg. Det ville jag. Jag kom upp nämndens lokaler i på Salvii
gränd i Gamla stan och mötte Molde igen. Lite nervös var jag, speciellt
när han spände ögonen i mig och frågade vad jag visste om språkvård.
För litet, insåg jag, och det var bäst att ärligt säga så. "Det är bra det",
sade Molde, "det skall du lära dig här." Det fick jag, med Molde, Margareta Westman och Catharina Grönbaum som goda läromästare. Vid
lunchen, som alltid intogs på nämnden, dels för att vi hade så kort rast,
dels för att det var trevligt att umgås, liksom vid eftermiddagskaffet, fick
jag mig så mycken andligt stimulerande spis som jag någonsin kunde
önska. Att sitta och höra - ja, nu måste jag nämna dem vid förnamn
- Bertil och Margareta diskutera, det var som övervara en pingpongmatch. Det slutade oftast oavgjort. Och alla historier som Bertil kunde
dra från Ordboken (alltså Svenska Akademiens ordboksredaktion), från
Århus och andra ställen. Det var underhållande och, inser jag, ett stycke
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kulturhistoria. (På tal om historieberättare måste sägas att Bertil fann
sin like i Catharina.)
Molde var en otålig person, som inte precis dolde när han blev arg.
Ropade han "djävlars blod och änkors klagan" var det inte så farligt. Det
kunde gälla någon som inte levererade sitt manus till Språkvård i tid
eller någon envis telefonör, som försökt tala om för professorn hur illa
det förhöll sig med svenska språket. Han kunde bli arg på oss anställda
också om vi hade dummat oss. Men det var rakt på sak och sedan var
det över. Utåt höll han benhårt på oss och var fullständigt lojal. Det är
en egenskap hos en chef som man som anställd är djupt tacksam över.
En dansk kollega fnös lite över vad hon kallade hans dominanta stil.
En smula rätt hade hon väl, men jag försvarade honom, för jag tyckte
faktiskt att han var en bra chef.
En sak som irriterade Molde var att vissa inom universitetsvärlden
inte förstod att värdesätta språkvård och inte ansåg det riktigt fint. Han
sökte professuren i nordiska språk vid Stockholms universitet 1974. Om
han verkligen ville ha den vet jag inte, kanske ville han bara mäta sig
med andra sökande. Han drog tillbaka sin ansökan. Det som upprörde
honom var att hans arbete som redaktör för Svenska Akademiens ordbok inte tillmättes något verkligt värde i sakkunnigutlåtandet.
Visst kunde otåligheten och hetsigheten stöta en del. Men det övervägande intrycket hos de flesta var att han var rapp och framför allt
kunnig. En minnesglimt till vill jag ge som belyser det. På ett av de
första mötena i Byråkratiutredningen uppstod en förvirrad diskussion
om vad byråkrati var. Det svajade fram och tillbaka och alla ville väl visa
att de tänkt igenom detta begrepp. Till slut tröttnade Molde och kunde
snabbt reda ut vad som var definition och vad som var åsikter. Lite
snopna men tacksamma kunde deltagarna återgå till mer konstruktivt
arbete.
Det var bara så att han visste bäst och var snabbast. Det tyckte han
själv, och så var det ofta också. Det innebar att han gärna gjorde allt,
eller i alla fall alltför mycket själv. 1 efterhand kan man förundra sig
över att han svarade på så många triviala språkfrågor och höll så många
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föredrag. Det hade varit rationellare om han hade ägnat sig åt det mer
övergripande och delegerat mer. Då hade kanske en del viktiga arbeten
blivit klara tidigare och det som inte alls blev av, t.ex. den stora handboken i offentlig svenska, hade kunnat förverkligas. Ja, det är lätt att
säga det nu. Men med den personlighet han hade och med kravet från
omvärlden att det skulle vara "professorn själv" som uttalade sig, så var
det inte så lätt. Säkert insåg han också att det var lättare att fa gehör för
idéer om de förknippas med en person än med en anonym nämnd.
Mot slutet av sin tid på nämnden blev Bertil tröttare och släppte
taget en del. Det berodde säkert mest på hans sjukdom som krävde
återkommande sjukhusvistelser. Men det kan också ha varit den ökande
arbetsbördan som till slut blev för övermäktig. Han borde dock nöjt ha
kunnat se tillbaka på sin föreståndartid som inneburit en stor expansion
för inte bara nämnden utan för svensk språkvård.
Två professorer kom under 1900-talet att personifiera svensk språkvård: Erik Wellander och Bertil Molde. "Wellander dominerade årtiondena kring 1950, relativt fast förankrad i ett samhälle där professorsauktoriteten var oomtvistad och skriftspråksnormen bars upp av den lilla
grupp som tagit sig igenom läroverk och universitet.
Molde verkade i en tid som var betydligt mer omtumlande för det
svenska språksamhället. Utan att bryta banden bakåt lyckas han föra in
svensk språkvård - och Svenska språknämnden - i detta nya samhälle.
Han vidgade verksamhetsfiiltet, han fördjupade en demokratisk språksyn och på en mängd områden satte han folk i rörelse för en modern
språkvård. Det var ett storverk.
Bertil Molde, 1919-1995. Svensk lektor i Århus 1945-1950. Fil.dr 1950. Redaktör vid Svenska Akademiens ordbok 1950-1956. Redaktionschef för Natur och
Kultur 1956-1959. Redaktionschef för NKI-skolan 1959-1960. Vetenskaplig medarbetare 1960-1961 i Institutet för svensk språkvård, ledamot av Nämnden för
svensk språkvård/Svenska språknämnden 1961-1989, sekreterare i nämnden och
chef/föreståndare för Institutet för svensk språkvård/Svenska språknämndens
sekretariat 1961-1985. Startade nämndens tidskrift Språkvård 1965 och var dess
redaktör tom. 1985/2. Medverkade i radioprogrammen Språklådan 1957-1973,
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Språkfrågan 1957-1977, Svar i dag 1974-1985, Språkligheter 1980-1985. Skrev
språkspalter i Stockhoimstidningen 1953-1957, i Morgonbladet 1957-1958 och i
Svenska Dagbladet 1977-1993. Ordförande i Nordiska språksekretariatet 59781987. Ordförande i Vitterhetssamfiindet 1981-1984. Sekreterare i Vitterhetsakademien 1985-1987. Professors namn 1975. Kommendörstecknet av Finlands Vita
Ros 1984.
Skrifter i urval: Svenska för alla (14; Svensk språklära (5948 med Elias Wessén); Källorna till Christian III:s bibel (Ak. avhandling 1950); språkspalter (se
ovan); Illustrerad svensk ordbok (); Dansk-svensk ordbok (5958); tidskriften
Språkvård (redaktör samt 48 egna signerade artiklar 1965-1985); Svensk handordbok (redaktionssekreterare 1966); PM om språket i lagar och andra författningar
med Georg Ericsson); ,900-talssvenska (5970 med Carl Ivar Ståhle);
Offentlig svenska - en textbok (1974 med Margareta Westman); Studier i dagens
svenska (redaktör 1971); Språkvårdsstudier (redaktör 1974); Tankar om språket
(redaktör 1982); Svenska i dag (1992); Mera svenska i dag (posthumt 1997).
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Margareta \Vestman
AV OLLE JOSEPH SON

Danskprofessorn Erik Hansen var i många år ordförande i Dansk
Sprognvn. 1 en sen tillbakablick på sin språkvetargärning berättar
han om en period som gästdocent vid Stockholms universitet 1965: "En
af mine kvikkeste og mest aktive studenter var Margareta VVestman,
senere professor og leder af Svenska språknämnden. En dag stod hun på
sin srlig henslngte måde i doren da jeg kom: 'Hej, vad har du tänkt
lura i oss i dag?"
Gunnel Käligren var professor i Stockholm, pionjär inom text- och
datalingvistik. 1 den tjocka och roliga festskrift som Språknämndens
anställda redigerade till Margareta Westmans 6o-årsdag 1996, Språket leverL handlar hennes bidrag om kommer och kommer att. Men det
utmärker sig framför allt genom en tvåsidig fotnot om Margareta Westman som förebild för osäkra kvinnliga studenter vid 1970-talets början:
Margareta var vacker som en gudinna, men det brydde hon sig
liksom inte om. Hon var så fruktansvärt bright så hon vågade vara
dum. Hon sa: "Ursäkta, men jag har inte riktigt begripit det där du
sa" och så fick hon den (manlige) föreläsaren att trassla in sig i sina
egna förklaringar så man begrep att han nog inte heller riktigt hade
begripit det där han sa. Dessemellan ställde hon den enkla, raka,
konkreta fråga som alla ville ställa men ingen tordes, eller klarade
av att formulera, och hela auditoriet andades ut av lättnad och
föreläsningen flöt vidare och allt var bra och man kände sig nästan
lika intelligent som Hon [ ... ] Maggan bjöd på sig själv. Hon bjöd på
sin osäkerhet och sina nojor och alltihop och ändå var hon så bra.
Margareta Westman var alltså en människa som gjorde intryck. Vad
som gjorde intryck framgår av citaten: den stora begåvningen, nyfikenheten och öppenheten, oppositionslustan, de mycket margaretiska
kombinationerna av sunt förnuft och glad tankeflykt, slagfärdighet och
ömsinthet, tuffa takter och osäkerhet.
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Från 1985 till sin död i cancer i augusti 2000 var hon föreståndare
för Svenska språknämnden. Vad gjorde hon? Hur var hon som Språknämndens sekretariatschef?

Tjugo års firberedelser
Att bli föreståndare för Svenska språknämnden var inte en uppgift
Margareta Westman sökte sig till av plikt eller efter övertalning. Det
var ett jobb hon ville ha. Som framgår på andra ställen i denna bok
hade hon 1966, som trettioåring, börjat som vetenskaplig medarbetare
på Institutet för svensk språkvård, som nämndens sekretariat då hette.
Det framgår också att det var en mycket liten arbetsplats, där man med
visst bohemeri men stor sakkunskap vårdade svenskan, slängde käft
med Bertil Molde och bedrev undergrävande verksamhet gentemot
"gubbarna" i arbetsutskottet - troligen till deras förtjusning.
Men forskningen lockade Margareta Westman från Institutet. Skolöverstyrelsen startade 1970 forskningsprojektet Skrivsyntax, med det
uttalat praktiska syftet att ta reda på hur modernt svenskt skriftspråk
såg ut och hur gymnasisterna kunde lära sig att skriva det. 1 internationellt perspektiv framstår Skrivsyntax och systerprojektet Talsyntax
som mycket framsynta. Vad Douglas Biber och Wallace Chafe fick stort
genomslag för på 1980-talet hade till stora delar genomförts i Sverige
tio, femton år tidigare av unga projektforskare som Ulf Teleman, Tor G.
Hultman, Christer Platzack, Jan Einarsson och Margareta Westman,
alla sedan centrala personer i utforskandet av den moderna svenskan
under resten av seklet. Teleman, Huitman och Westman kom därtill att
samarbeta många år i Språknämndens styrelse.
Bland dessa duktiga pojkar åtog sig den enda flickan, som 1968 lagt
fram en licentiatavhandling om meningsbyggnad i historieläroböcker,
att göra den grundläggande beskrivningen av stil, syntax och ordförråd
i det som kallades bruksprosa. Därmed avsågs den samtida svenskan
i nyhets- och debattartiklar, informationsbroschyrer och lärobokstexter. Resultaten lades fram 1974 i doktorsavhandlingen Bruksp rosa. Den
har stått sig. Än i dag jämför forskarna med data i Bruksprosa när de
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ska karaktärisera texter och genrer. Alla siffrorna för meningslängd,
ordldassfrekvenser, appositioner, adverbialtyper och mycket annat får i
avhandlingen stå för några avgörande skillnader mellan de undersökta
genrerna: nyhetstexterna är minst komplexa och mest specificerade,
läroböckerna är både mest sakinriktade och mest inriktade på språket
som sådant (t.ex. genom alla termförklaringar), broschyrerna de mest
mottagarinriktade, debattexterna de som starkast ger uttryck för skribentens värderingar och känslor. Det är i sig inga överraskande karaktäristiker, men Bruksp rosa visar i detalj hur dessa olika inriktningar formar
och formas av språket.
Efter disputationen väntade växelbruk mellan Svenska språknämnden och docenttjänstgöring på Institutionen för nordiska språk vid
Stockholms universitet. Under åttiotalet, fram till 1985, blev det nästan
bara universitetet, med långa professorsvikariat och prefektförordnanden. På Språknämnden handlade arbetet till stor del om att skapa förutsättningar för enklare myndighetsspråk, med läroboken Att skriva bättre
offentlig svenska (i) som ett av de bestående resultaten.
På universitetet orienterade sig Margareta Westman mot den då nya
textlingvistiken; hon hade mött den redan i Skrivsyntax-projektet. Det
är den del av språkvetenskapen där man stiller frågor som "Vad gör att
en samling meningar kan bilda - eller inte kan bilda - en väl sammanhållen text?" eller "Kan innehållet i en vanlig text formaliseras i semantiska nätverk eller hierarkiska innehållsscheman?" En typisk undersökning är hennes uppsats "Att skriva en notis om rovfiske" från 1977. Där
klipper hon sönder en liten tidningsnotis i fjorton enkla påståenden och
låter sedan 65 försökspersoner pussla ihop notisen för att se om de bär
på samma föreställningar om textmönstret. (Det gör de, nästan.) Men
hon sökte sig bort från en alltför strukturellt inriktad textlingvistik, mot
en mer pragmatisk. 1 en liten viktig bok från 1981, Text och textanalys ur
språkvetenskapligt perspektiv, till lika delar förbisedd och missförstådd
(främst på grund av ett mindre lyckat avslutningskapitel om Rökstenen),
skriver hon: "Visst kan man finna lingvistiska egenskaper hos enheten
text, men att definiera den rent lingvistiskt är inte möjligt. Detta beror
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på att en text är en kommunikativ enhet, inte en lingvistisk."
Denna så att säga praktiska syn på textlingvistikens grundproblem
var typisk för Margareta Westman som forskare. Hon tog sällan sin
utgångspunkt i en teori som bröts ned i hypoteser för att sedan prövas
med nya eller gamla metoder. Hellre startade hon i en fråga som var
och en kan ställa: Har manliga och kvinnliga forskare olika språk i sina
doktorsavhandlingar? Är erfarna svensklärare överens om vad som är
rätt och fel? 1 hennes vetenskapliga artiklar kan man därför - särskilt
om man är akademiskt skolad lingvist - ibland få intrycket att hon var
ointresserad av teori och det internationella forskningsläget.
Det stämmer alls inte. Hon läste mycket utländsk facklitteratur, och
diskuterade den gärna. Vid behov kunde hon börja i stora teoribyggen.
Exempelvis den ofta citerade uppsatsen "Den tilltagande samhällsregleringens inverkan på skriftspråket efter 1945" (1985) tar avstamp i Jiirgen
Habermas offentlighetsteori. Teorin får så småningom förklara varför
meningarna blivit kortare och orden längre i offentliga utredningar
under tre årtionden efter 1945.
Nej, snarare bör man säga att Margareta Westman tänkte längre än
att (endast) delta i det vetenskapliga kunskapsbygget. Hon ville ge svar
på centrala, grundläggande frågor för alla dem som dagligen använder
svenskan, särskilt standardspråket i skrift. Hon ville också dela med sig
av svaren. Margareta Westman var inte främmande för att bli universitetsprofessor; 1982 hade hon sökt en professur i svenska i Stockholm,
och hon sökte igen 1987. Men med sin inriktning såg hon med all säkerhet föreståndarskapet för Språknämnden som ett viktigt och efterlängtat steg i sin yrkesbana, när Bertil Molde gick i pension 1985.

På Språknämnden
Åtminstone sedan omorganisationen 1974 vidgades Språknämndens
åtaganden efter hand till fler och fler områden. Men när Margareta
Westman trädde till 1985 ifrågasatte nog ännu ingen att språkriktigheten
var verksamhetens hjärta och existensberättigande. Hennes första stora
projekt blev att leda revideringen av nämndens bästsäljare, det femtio-
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sidiga häftet Språknämndens skrivreg/er. Det blev en helt ny bok, Svenska
skrivregler om io sidor, med första upplagan 1991. Bakom den låg ett
omfattande kommittéarbete med omkring 40 språkvärdare, språkvetare,
lärare och redaktörer runt om i landet indragna som remissinstanser,
många möten och kontroversiella avgöranden i styrelsen (se Jan Svanlunds kapitel, s. 171).
Svenska skrivregler innebär inte något principiellt brott gentemot sin
föregångare. 1 grunden hade Margareta Westman samma demokratiska
språksyn som Bertil Molde: språket är till för dem som använder det,
och därför måste det vara enkelt att ta i bruk. Det kräver att språkbrukarna vid behov kan få klara och utförliga besked om standardnormen,
särskilt i skrift, men det kräver också förståelse för olika språksituationers skiftande krav och de ständigt pågående förändringarna.
Men jämför man föreståndar-ordförande-paret Molde-Ståhle kring
1970 med paret Westman—Teleman tjugo år senare framträder ändå
vissa nyansskillnader - ordföranden 1978-1986, Gun Widmark, bildar
brygga mellan konstellationerna. Bertil Molde och Carl Ivar Ståhle
tycks ha varit trygga i förvissningen att en skicklig språkvårdare i princip alltid kan avgöra vad som är det bästa alternativet (eller om två
alternativ är likvärdiga). Teleman och Westman grubblade mer över
grunden för olika värderingar och över deras sociala förutsättningar.
Molde och Ståhle fann den funktionella normen klok och oproblematisk; Teleman och Westman fann den klok och problematisk. Vad som
är välfungerande för den ena språkbrukaren behöver kanske inte vara
det för den andra? Lurar inte dolda maktstrukturer under ytan när man
hävdar det ena uttryckssättets större ändamålsenlighet? Därav följde att
den nya generationen också hade lättare att ifrågasätta språkvårdens
roll. Bertil Molde kunde tala om språkvårdens uppgift att göra språket
till ett "smörjmedel" i samhällsmaskineriet; det kunde aldrig Margareta
Westman. Det är inte svårt att se att generationsskillnaderna i mycket
beror på att Ulf Teleman och Margareta Westman var tillräckligt unga
för att ta djupa intryck av 1968, då också språkvårdens "sociologiska
oskuld", som Teleman uttryckt det, gick förlorad.
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1 några artiklar i slutet av 1980- och början av 1990-talet utvecklade
Margareta 'Westman sin syn på språkriktighet. 1 "Varför har vi en språknämnd?" (1991) talar hon om tre hållningar till språknormer: den restriktiva, där det gäller att hålla fast vid en gång för alla fixerade normer,
den pluralistiska, där standardspråket ses som en varietet bland andra i
ett rikt varierat språk, och den pragmatiska, "en kompromiss mellan de
båda övriga". Hon anslöt sig till kompromissen, men visar samtidigt stor
förståelse för pluralismen.
1 en annan artikel, "Språkvi.rden i framtidsperspektiv" (1985) diskuterar hon utförligt just utrymmet för variation inom standardnormen.
Hennes oro gäller främst att till synes enkla och klara skriftspråksregler
inte tillåter den precision och uttrycksfullhet som finns i vanligt tal:
"Men i vissa fall tycks det som om man borde vända på talet om talspråkets enkla, vulgära grammatik och försöka inse att det finns talspråksdrag som i själva verket kan antyda så komplicerade regler att man inte
lyckats beskriva dem för medvetet skriftspråk och därför har känt sig
tvungen att förenkla dem." Med denna utgångspunkt går hon igenom
välkända språkriktighetsproblem som satsfikta, tempusblandning, dubbelt supinum, huvudsatsordföljd i bisats,före och innan m.m. Hon finner i de flesta fall goda semantiska och grammatiska skäl att tillåta den
variation som tidigare varit bannlyst. (Går man till Språkriktighetsboken,
som Språknämnden gav ut tjugo år senare, ser man att den tagit upp
många av förslagen - men vågar exempelvis inte vara lika radikal som
Westman i fråga om dubbelt supinum.)
Men skillnaderna gentemot föregångarna ska som sagt inte överdrivas. Öppenheten för variation inom standardspråkets ram var tydligt
uttryckt redan i sjätte upplagan av Språknämndens skrivregler från 1971
- exempelvis avsnittet om kommatering är mycket instruktivt på den
punkten. Dock innebar Margareta Westmans erfarenheter av textproblem en klar förnyelse i Svenska skrivregler. 1 den nya boken står det
betydligt mer om hur man delar in i stycken och sätter rubriker, hur
man hanterar specialtext som punktuppställningar, fotnoter, tabeller
och litteraturförteckningar. Därmed blev åtskilliga textnormer sanktio-
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nerade. Den som skriver det svenska skriftspråkets historia för årtiondena kring årtusendeskiftet kommer inte att finna en mer inflytelserik
skrift, vid sidan av Svenska Akademiens ordlista.
Naturligtvis är Westmans vetenskapliga erfarenheter inte den enda,
eller ens den viktigaste, orsaken till det ökade utrymmet för textnormer.
Mellan 1971 och 1991 hade en mycket större del av svenskarna blivit
aktivt skrivande. När industrisamhället övergår till informationssamhälle, behöver många fler råd om punktuppställningar, styckeindelning
och noter. Det ska också sägas att det finns ytterst fa rekommendationer
1991 som strider mot dem 1971. Skillnaden mellan Språknämndens skrivregler och Svenska skrivregler är framför allt att man får veta så mycket
mer i den senare skriften.
De stora projekt som planerades under Margareta Westmans första
år, hade också en klar inriktning mot språkriktighet: den stora konstruktionsordboken Svenskt språkbruk, till en början tänkt som en revision av Svensk handordbok, och Språkriktighetsboken.
1 efterhand är det lätt att konstatera att dessa projekt planlades utan
att man gjorde sig en riktigt klar bild av vilka arbetsinsatser som krävdes; särskilt konstruktionsordboken kämpade länge med problem med
teknik och dataprogram. De avslutades inte heller förrän en bit in på
2000-talet. Som arbetsledare hade Margareta Westman sin styrka i
ett demokratiskt arbetssätt, en outsinlig diskussionslusta och en kuslig förmåga att hitta svaga punkter och luckor i det som gjordes med
alltför mycket rutin. 1 ett någorlunda samstämt arbetslag kunde hon
därför vara makalöst stimulerande. Däremot kände hon ingen trevnad
med att lägga noggranna verksamhetspianer eller följa upp budgetutfall
och måluppfyllelser. Snarast lade hennes nyfikenhet, problemorientering och naturliga oppositionslusta krokben för henne när hon satte sig
till sådana uppgifter. Att stuva in verklighet och framtid i fyrkantiga
plandokument kunde nog vara henne lika främmande som att begränsa
textlingvistiken till semantiska strukturscheman. När Språknämndens
åtaganden vkate på nittiotalet samtidigt som de ekonomiska hoten blev
överhängande, blev hållningen problematisk.
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Folkbildaren
De tunga projekten låg alltså i språkvårdens mittfåra. Men det Margareta VVestman själv skrev i början av 1990-talet hade en bredare ansats.
Boken Språkets lustgård och djungel, 1995, var ursprungligen ett initiativ
från förlagschefen Eva Rudman på Norstedts ordbok - under 1990talet blev förbindelserna mycket täta mellan förlaget och Språknämnden. Men författaren var inte svårövertalad.
Man skulle kunna säga att boken är en införing i allmän språkvetenskap, med särskild hänsyn till svenskan. Så har den också använts, men
karaktäristiken är att hälla damm på något mycket levande. 1 enlighet
med författarens natur behandlar varje kapitel ett allmänt språkvetenskapligt problem som formuleras i vardagsspråkliga ordalag, så att man
ser att det är en fråga varje människa tänker på. Kapitlen har rubriker
som "Hur det började?" (om språkets ursprung), "Hur ser språket ut
inuti?", "Språket och verkligheten". Resonemangen är utförliga, men
tonen lätt, stundom "henslngt". Kapitlet "Vad är svenska egentligen?"
avslutas med att författaren konstaterar att kapitelrubrikens fråga inte
kan besvaras tillfredsställande och kommenterar: "Men det gör inte så
mycket, för rent praktiskt vet vi ju vad svenska är."
Språkets lustgård och djungel blev en välförtjänt försäljningssuccé. Den
kom i rätt tid. Det var nästan tio år innan Fredrik Lindström demonstrerat de kraftfulla journalistiska grepp som kunde behövas för att göra
modern svenska till något riktigt roligt för breda grupper. Populariserad språkvetenskap hade ännu en stramare framtoning i medierna. Det
största genomslaget hade sedan flera år tv-programmet På ren svenska
med Fredrik Belfrage och Sture Allén. Tyngdpunkten låg på språkriktigheten, helt naturligt i ett program som gav stort utrymme för tittarfrågor. Men det behövdes också en bok där en språkvetare, som nog av
många ansågs befinna sig i språkriktighetens hjärtpunkt, skrev om helt
andra saker än rätt och fel. Boken var en viktig folkbildningsinsats för
en vidgad språksyn.
Att framträda med sin person i en folkbildarroll var ju ingen ny
uppgift för Språknämndens föreståndare. Bertil Molde hade fyllt den
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nästan till övermått med föredrag och radioframträdanden. Margareta
Westmans insatser av samma art intensifierades snarast under 1990talet. Föredragen blev fler i kölvattnet på Språkets lustgård och djungel.
Hennes svar på språkfrågor blev ett stående inslag i radioprogrammet
Ordbruk; rollen övertogs i slutet av 1990-talet av Lars-Gunnar Andersson i Språket.
Många har vittnat om att Margareta Westman kunde göra ett överväldigande intryck som föredragshållare. Till synes en smula slarvigt
och oplanerat sade hon de mest överraskande saker och vände på perspektiven, så att åhörarna gick hem med en ny språksyn för livet. Det
var nu inte så oplanerat. På Språknämnden lämnade hon efter sig ett
par tjocka buntar med tämligen väl genomskrivna föredragsmanus.
Men lika känd som Molde blev Westman inte. Det berodde inte på
kvaliteten i arbetet. Medieklimatet och konkurrensen om utrymmet i
offentligheten var ett annat 1995 än 1970.

ågorna
De nyafr
Språkets lustgård och djungel är ändå traditionell, så till vida att den inte
ägnar många rader åt de tre stora förändringarna i den svenska språksituationen under 1980- och 1990-talet: mångspråkigheten, engelskans
etablering som ett slags andraspråk och it-genombrottet. Kapitlet "Tar
engelskan över?" handlar om lånord och inget annat.
Mångspråkigheten hade ju blivit påtaglig i Sverige på 1970-talet. Bertil Molde såg till att Sverigefinska språknämnden byggdes upp, men i
övrigt lämnade den inte många spår i Språknämndens verksamhet under
I9oo-talet. Datoriseringen gick däremot inte att undvika. För det första
gällde det att datorisera den interna verksamheten. Förloppet beskrivs
väl i Jan Svanlunds kapitel. Här ska bara tilläggas att det mycket tydligt blottade svagheterna i Språknämndens organisationsform; den var
helt enkelt för liten för att bära de nyinvesteringar och nyanställningar
som krävdes. Teknikkostnaderna var den främsta orsaken till den akuta
ekonomiska krisen kring 1995. Välvilliga bidrag från forskningsråd och
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Svenska Akademien kunde lösa svårigheter för stunden men inte långsiktigt förse nämnden med nödvändiga språkteknologiska resurser.
För det andra krävde it-revolutionen att Språknämnden måste klara
av att stå för råd och riktlinjer på helt nya fält. Utan att vara expert på
området insåg Margareta Westman att det var viktigt. Hon ställde upp
som språkvårdsexpert i språkteknologiska samarbetsgrupper. Hon höll
föredrag som "Vad språkvården förväntar sig av den nya tekniken" och
såg till att Språknämnden deltog i språkkontrollutvecklingsprojekt på
Tekniska Högskolan. När andra upplagan av Svenska skrivregler kom
ut ett par månader före Westmans bortgång 2000, med Ola Karlsson
som redaktionssekreterare, berodde det ökade omfnget jämfört med
1991 års upplaga framför allt på fler råd om ordbehandling, e-post och
annat datorberoende skrivande. Det är naturligtvis lätt att i efterhand
se det trevande och osäkra i Språknämndens språkteknologiska insatser
på 1990-talet. Men det måste ändå sägas att den utifrån sina förutsättningar gjorde bra ifrån sig.
Den nya fråga som mest upptog Margareta Westman mot slutet av
1990-talet var dock den tredje: engelskans ställning i Sverige och hotet
om domänförluster. 1 Ulf Telemans kapitel redogörs för hur Språknämndens arbete i frågan växte fram. Teleman var nog först med den,
men Margareta Westman utvecklade viktiga tankar under sina sista
år. 1 en avslutande artikel "Har svenska språket någon framtid?" i den
framgångsrika antologin Svenskan i tusen år (1996), som hon redigerade
tillsammans med Lena Moberg, urskiljde hon tre språksfllrer i samhället: den privata, den nationellt gemensamma och den globala. Till den
senare hörde till exempel forskning, internationell politik, kulturindustri och större företag. Engelskan måste spela en stor roll i denna tredje
sfär, men svenskan måste också finnas där. Annars kunde så småningom
kommunikationen i den andra sfiiren utarmas och fungera dåligt. Det
år en hypotes, inte empiriskt belagd, men väl värd att påminna om i
dag när engelskans roll på universitet och högskolor debatteras mer än
någonsin.
Margareta Westman gav sig alltså in på nya områden, samtidigt som
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de traditionella uppgifterna inte minskade. För dem som arbetade nära
henne blev det uppenbart att arbetsbördan vid mitten av 1990-talet blev
för stor. Det tuffa arbetet för att stoppa planerna på att dra in nämndens
statsbidrag och den akuta ekonomiska krisen strax därefter tog mycket
hårt. Arbete och planering blev ryckigt, och det tidigare så sunda förnuftet och säkra omdömet kunde svikta, inte minst när hon skulle lösa
personalproblem.
Det går naturligtvis att finna personliga orsaker till svårigheterna.
Hennes genuina läggning var som sagt inte den typiska chefens, livet
blev tristare när hon blev änka i början av 1990-talet, och sjukdomen
slog klorna i henne långt innan någon - inklusive hon själv - begrep
det. 1 hennes generation följde det dessutom oklara och motstridiga
förväntningar med att vara kvinna och hög chef.
Men detta är inte den enda förklaringen. Man kan påminna om att
också Bertil Molde - en lika lysande begåvning och stark personlighet
som Margareta Westman - förlorade en del av sitt tidigare så säkra
grepp de sista åren av sitt föreståndarskap. Alltså bör denna föreståndarnas utmattning förklaras på annat sätt: Språknämndens uppgifter växte
hela tiden samtidigt som dess roll i det svenska språksamhället blev
oklarare. Under Margareta Westmans sista år befann man sig mycket
långt bort från den lilla, nästan studentikosa arbetsplats där hon en gång
börjat. Hon orkade - med starkt stöd av sin styrelseordförande och med
en ofta självgående personal - att föra in Språknämnden i ett omskapat
språksamhälle; hon grep sig an datoriseringen och drev på debatten om
engelskan. Men hon orkade till sist inte riktigt med sig själv.
1 det här kapitlet har jag försökt att ge en översiktlig bild av Margareta Westman som Språknämndens föreståndare, av hennes språksyn
och av några viktigare enskilda insatser. Men väldigt mycket av det som
hörde till föreståndarens vardag är utelämnat: att svara på remisser, gå
på sammanträden, driva det nordiska samarbetet, förbereda styrelsemöten eller redigera Språkvård. (Under hennes tid måste tidskriften sägas
ha orienterat sig i icke-akademisk riktning. Hon släppte gärna fram
vanligt folks funderingar. Också kuriösa frågor kunde bli följetong, som
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förklaringen till frasen "Ta en kaka till, Dagmar" - den kom visst från
någon radiorevy på fyrtiotalet.)
Allt kan inte nämnas, men allt bör ändå vara med om man ska
försöka sammanfatta Margareta Westmans bestående insats, bortom
enskilda projekt. Jag vill gärna illustrera den med en obetydlighet: de
brevkopior som ibland trillade ut ur hennes pärmar när jag som vikarie började flytta på dem vintern

z000.

Det var svar till brevskrivare

som bestämt sig för att vända sig direkt till Chefen. De kunde skriva
om mycket små och mycket stora frågor. Margareta VVestmans svar var
nästan alltid vänliga, ofta rätt utförliga, inte sällan underfundiga. Hon
tog funderingarna på allvar.
Förhållningssättet är typiskt för hennes insats. Ingen fråga är för
stor, ingen för liten. Alla har rätt att tycka saker om språk, och nästan
varje språklig reflektion kan leda till nya insikter, bara man vågar tänka
tillräckligt mycket och är tillräckligt förtjust i språkliga fenomen. Det
är en djupt demokratisk språksyn. Att hon under sina femton år som
föreståndare lät den sätta sin prägel på verksamheten, var till stor nytta
för det svenska språksamhället.
Margareta Westman, 1936-2000. Vetenskaplig medarbetare/forskningsassistent
vid Institutet för svensk språkvård/Svenska språknämndens sekretariat 19661985, ledamot av Svenska språknämnden 1980-2000, sekreterare för Svenska
språknämnden och föreståndare för dess sekretariat 1985-2000. FIl. dr och
docent vid Stockholms universitet 1974. 1 perioder vikarierande professor och
prefekt vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 19781985. Medverkade i radioprogrammen Språkligheter och Ordbruk. Professors
namn 1994.
Skrifter i urval: Bruksprosa. (Ak. avhandling 1974); Offentlig svenska - en textbok
(1974 med Bertil Molde);Att skriva bättre offentlig svenska (i); tidskriften
Språkvård (redaktör 1985-2000 samt ett 40-tal signerade artiklar); Att skriva
bättre ijobbet. En bastext om brukstexter (1995 med Barbro Ehrenberg-Sundin,
Kerstin Lundin och Åsa Wedin); Språkets lustgård och djungel (ic); Språkets
myller (posthumt 2001).
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Den so januari 2000 ringde Mats Thelander, Svenska språknämndens
ordförande, strax efter lunch. "Margareta Westman måste heltidssjukskriva sig på obestämd tid. Nämnden behöver en vikarierande föreståndare. Kan du börja på måndag?"
Det kunde jag inte riktigt. Jag hade utfäst mig att skriva klart mina
bidrag till det stora forskningsprojektet Svensk sakprosa, så det första
året fick jag vara fyrtio procent av min tid på Språknämnden och sextio
procent på universitetet - i praktiken blev det nog tvärtom. Men nästa
måndag tog jag i alla fall mitt rum i besittning på Bjurholmsgatan på
Södermalm, dit Språknämnden hade flyttat från Hornstull bara några
månader tidigare.
Läget för Svenska språknämnden i januari z000 var både bra och
dåligt, tyckte jag. Nämnden hade sedan länge ett välförtjänt gott anseende i relativt breda kretsar. Basverksamheten med frågejour fungerade
väl, och tidskriften Språkvård hade genomgått en stillsam uppryckning
under nittiotalets sista år. Viktiga böcker som Nyordsboken 2000, som
Lena Moberg utarbetat, och den betydligt utvidgade andra upplagan
av Svenska skrivregler skulle ligga på bokhandelsdiskarna om några
månader. Som framgår av andra kapitel i denna bok hade Ulf Teleman
och Margareta Westman några år tidigare satt i gång en betydelsefull
nyorientering mot språkpolitiska uppgifter. Den språkvetenskapliga
personalen var synnerligen kompetent, och grep sig uppgiften an med
allvar och engagemang, inte sällan långt över gränsen för hängivenhet.
Men det fanns också komplikationer. En del av dem var det ovedersägligen föreståndarens uppgift att lösa, andra kunde sägas vara mer
grundläggande.
Till de förra hörde att en alltför stor del av verksamheten var uppbunden i stora projekt som aldrig blev klara: Svenskt språkbruk, Språkrik-

rz8

OLLE JOSEPHSON

tighetshandboken och Språknämndens uttalsordbok. Med sex fast anställda
språkvetare, som skulle sköta löpande verksamhet och småprojekt, gick
arbetet alldeles för långsamt och satte samtidigt stopp för nya initiativ. Dessa i grunden utmärkta projekt var alltså förvandlade till tunga
kvarnstenar kring Språknämndens hals.
En annan kvarnsten var ekonomin - eller snarare oron över ekonomin. Efter de mycket allvarliga hoten i mitten på 1990-talet hade känslan av ekonomisk otrygghet tagit överhanden hos Margareta Westman,
som inte riktigt orkat överblicka finanserna de sista åren. Det ansågs att
det inte fanns råd att anställa Erika Lyly och Ola Karlsson på mer än
8o procent av en heltid, och sparsamheten kunde vara extrem: "Vi köper
inte längre skorpor till kaffet; det har vi inte råd med" fick jag höra de
första dagarna - troligen av Birgitta Bergström, "Ebon", som månade
om nämndens välfärd.
Det hade vi visst. Så småningom lyckades Yvonne Vilén, med sitt
vanliga konstruktiva lugn, att få mig att förstå att det fanns närmare en
miljon i reserv sedan något år tillbaka om budgeten inte skulle gå ihop,
vilket den mestadels gjorde. Med en årsomsättning på 6-7 miljoner är
det inte så lite. Också jag var alltf?ir länge gripen av den ekonomiska
skälvan. Först under 20oI kunde Ola och Erika få de heltidsanställningar de borde ha haft tidigare.

De svåra frågorna
Lite svårare var att få syn på de grundläggande, snarast strukturella problemen. Jag skulle säga att de var av tre slag.
Det första gällde Språknämndens plats i omvärlden. Fram till ungefär 1970 var det inte svårt för en institution som Språknämnden att
inta en central position i det svenska språksamhället. Svenskan var så
att säga det enda språket som räknades. Universitetens forskning om
modern svenska var begränsad och outvecklad; på nämnden visste man
kanske mer om samtida svenska - dialekterna undantagna - än någon
annanstans. Den gamla läroverkskulturen hade en visserligen försvagad men ändå viktig roll i förmedlingen av skriftspråksnormen till de
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skrivande samhälisskikten. Mediesituationen var inte mer komplex och
marknadsstyrd än att Språknämndens föreståndare hade åtminstone en
kvart i veckan i en av de tre tillgängliga radiokanalerna; där kunde han
tala om för folk hur de skulle skriva.
Vad som hände sedan vet vi. Sverige blev mångspråkigt, med både
invandrarspråk och engelska. Den generativa grammatiken, språksociologin och så småningom datalingvistiken innebar ett hejdundrande
genombrott för forskning om modern svenska. Grundskolan och det
nya gymnasiet ledde ofrånkomligen till att svensklärarna inte kunde
tänka lika mycket på traditionell språkriktighet. Medieexplosionen
gjorde det mycket svårare för en relativt svag institution som Språknämnden att göra sig hörd i offentligheten. Och den språkliga normbildningen blev också mycket mer diversifierad, för att inte säga individualiserad. Språkriktigheten, som väl alltid uppfattats som kärnan i
nämndens verksamhet, blev inte längre en lika allenarådande uppgift
för språkvården. (jag var under hela min föreståndarperiod noga med
att språkvård och språkriktighet inte är synonyma begrepp. Det trängde
inte igenom i vidare kretsar.)
Nu ska jag inte skriva nämndens sjuttiotalshistoria, men jag tror
inte att Språknämndens styrelse och medarbetare inte såg eller ogillade
denna utveckling när det begav sig. Som goda demokrater uppskattade
de antagligen att allt fler tog skriftspråket i aktivt bruk, att svenskarna
lärde sig engelska, att en del hade andra modersmål och att folk vågade
ha egna åsikter om rätt och fel. Men jag tror inte heller att de förde
djupare diskussioner om det innebar en ny roll för Språknämnden. När
man befann sig mitt i skeendet tydde ju det mesta bara på goda tider,
och sjuttiotalet var den mest expansiva perioden i nämndens historia.
Allt kan faktiskt vara frid och fröjd samtidigt som man marginaliseras.
Det andra strukturproblemet var den hybridartade organisationsformen. Språknämnden var en sluten ideell förening, beroende av otillräckligt statstöd och med ordförande och sekretariatschef utnämnda
av regeringen.
Under 2005 gjorde en informatör, Elisabeth Carleson, praktik på
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Språknämnden. Hon gick igenom hela den utåtriktade verksamheten
för att få syn på vår profil. Den växlade från dag till dag. Ena stunden
uppträdde vi som myndigheten som hade regeringens uppdrag att svara
för svensk språkvård, andra stunden som den ideella föreningen som
slogs för en ädel sak och behövde ekonomiskt stöd, tredje stunden som
det lilla pigga företaget som sålde de bästa språktjänsterna i landet. "Det
är alltid behändigt att kunna byta roll för varje nytt möte", sa Elisabeth,
"men i längden kommer man ingen vart. Vilka är ni egentligen?"
Det tredje strukturproblemet var i grunden positivt - Språknämnden var under utredning. Men det hindrade riktigt kraftfulla förnyelseinitiativ. Vi måste ju avvakta. Fram till oktober z000 skulle vi
avvakta direktiven till den parlamentariska utredning om svenskan som
riksdagen beslutat. Sedan skulle vi avvakta utredningsbetänkandet, Mål
i mun, till april 2002. Det föreslog en helt ny språkmyndighet. Och
sedan skulle vi avvakta regeringens språkpolitiska proposition Bästa
språket, som dröjde ända till september 2005. "Varför ska vi utveckla när
vi ändå snart ska avvecida?" är en fråga som hängde i luften under hela
min föreståndartid.
Jag kände mig alltså ganska villrådig när jag skulle göra min fyrtioprocentiga rivstart ijanuari 2000.Till mitt försvar kan sägas att villrådigheten nog delades av personal och styrelse. De praktiska, näraliggande
problemen såg man, särskilt personalen, men det var värre att formulera
ett strategiskt program för Språknämnden på längre sikt. Det var helt
enkelt en knepig uppgift. Till ett styrelsemöte i april 2000 skisserade
jag i ett femtonsidigt dokument tre tänkbara huvudinriktningar. Något
tillspetsat kallade jag dem rådgivningscentral, forskningsinstitut samt
bransch- och folkbildningsorganisation. Styrelsen tyckte nog i stort sett
att alla lät bra. Eller dåliga - jag minns att Horace Engdahi, som kan
vara svag för militärmetaforik, suckade något om att "vilken anfallsplan
man än väljer blir det alltid livsfarliga luckor på någon flank".
Det program - för att använda ett alltför stort ord - som jag så småningom kom att följa utifrån dessa förutsättningar var ganska enkelt.
Det kan sammanfattas i fyra imperativsatser. Det har jag typiskt nog
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aldrig gjort, men gör det nu, i efterklokhetens minut på nämndens
dödsbädd: Slå vakt om den utåtriktade kärnverksamheten med daglig
rådgivning och utgivning av Språkvård! Se till att de Stora projekten
blir färdiga! Bygg vidare på tankarna från handlingsprogrammet 1998
med ett bredare språkvårdsbegrepp som innefattar mångspråkighet och
språkpolitik! Skapa en stabilare institutionell bas för svensk språkvård!
Till min oförställda självbelåtenhet kan jag konstatera att detta program i stort sett genomfördes. Åtskilligt blev ofullgånget, men jag vågar
ändå gå igenom de fyra punkterna på de följande sidorna.

Ovillkorligt. rådgivning och Språkvård
Den dagliga rådgivningen har alltid fringerat väl. Jag tror att samtliga
medarbetare sett den som ett absolut åtagande. Hjärtpunkten är telefonjouren klockan 9-12. Med undantag för fredagen efter Kristi himmelfärdsdag och ytterligare någon enstaka klämdag höll vi den öppen
varenda vardag sedan z000.
Men datoriseringen förändrade rådgivningen under 2000-talet.
Antalet besvarade brevfrågor (de flesta per e-post) ökade från ca 3 700
år 2000 till ca 6 900 år 2003. Sedan sjönk antalet, eftersom webbplatsen
började ta hand om en del frågor. Fram till 2002 var webbplatsen rudimentär. Under slutet av 1990-talet hade en intern databas med språkfrågor byggts upp, men ett stort och dyrt arbete väntade för att göra den
tillgänglig för allmänheten. Det hade kanske inte gått om inte en snäll
bankdirektör på Wallenbergstiftelsen ringt upp mig vintern zooi: "Jag
ser att ni sökt io 000 för datorupprustning, men det verkar som om
hela projektet skulle gå på 600 000. Kan du inte söka alltihopa?"
Med all säkerhet hade det ändå inte gått, om inte Birgitta Lindgren
och Ola Karlsson lagt ned ett jättearbete på att utforma gränssnitt och
sökmöjligheter, välja ut poster och på andra sätt bygga upp databasen
Fråge/ådan. Vi kunde öppna den för allmänheten i juni 2003.
Tillsammans med Helena Pettersson fick Ola också utföra ett nästan
lika stort arbete under 2002 och 2003 för att rusta upp hela webbplatsen.
Från 2003 hade alltså nämnden en webbplats som kunde bära en viix-
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ande del av rådgivningen. Den krävde ett löpande underhåll, som i alla
fall jag inte förutsett när projekten startades. Under 2004-2006 gick i
praktiken en halvtidstjänst åt till att fylla på och förbättra Frågelådan.
Nästan lika mycket arbete lade Ola Karlsson ned på att hålla webbplatsen ständigt uppdaterad, biträdd av Robert Bjurskog, som sedan 2004
sekunderade med det mesta vid sidan av sitt övergripande administrationsansvar.
När Språknämnden lade ner verksamheten 2006 hade webbplatsen
närmare 2 000 besök om dagen, och ungefär 40 000 gick årligen in
i Frågelådan och fick svar. Nedgången i telefonfrågor från rekordet
xI 000 år 1997 till ca 6 Soo år 2ooS kompenseras alltså flera gånger om
av nätet. 1 telefon, per e-post och via Frågelådan svarar vi i dag på över
50 000 frågor om året.
Den som till äventyrs skulle granska alla So 000 svar hittade säkert
några motstridiga besked. Men mycket litet. De språkvetenskapliga
medarbetarna var förbluffande samsynta. Lång erfarenhet är en förklaring. En annan förklaring är att de principiella grunderna för råd i
normfrågor var relativt väl utredda. De normeringsteoretiska artiklar
som skrevs från 196o-tal till 1990-tal av Bertil Molde, Kari-Hampus
Dahlstedt, Sture Allén, Gun Widmark, Ulf Teleman, Margareta Westman och andra löste inte alla problem men gav tillräckligt fast mark för
det dagliga arbetet. jag prioriterade därför inte diskussioner om normeringsgrunder. Det var kanske en underlåtenhetssynd. jag tror att en del
av mina medarbetare hade önskat mer av dem, och när Jan Svanlund
så att säga sammanfattade forskningens ståndpunkt i inledningen till
Språkriktighetsboken 2005 var det efterlängtat.
Tidskriften Språkvård hade under Lena Mobergs ledning diskret
förnyats i slutet av 199o-talet. Vi fortsatte denna uppryckning. Varje
nummer blev 48-sidigt, och zooi och 2005 gjordes också layoutförändringar. Birgitta Lindgren och jag hade 2004 ett möte med styrelseledamoten Karen Söderberg, som milt påpekade journalistiska elementa:
"Man behöver inte ha tom baksida. Där kan man till exempel skriva vad
som kommer i nästa nummer."
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Layoutförändringar syns, men jag vet inte om det syntes att vi försökte ändra innehållet också. De stående avdelningarna blev tydligare
markerade med fasta platser: ledare på första sidan, frågor och svar (det
mest lästa!) i mitten, notiser och bokanmälningar i var sin avdelning
mot slutet. Vi försökte skikta artiklarna, så att det relativt lättillgängliga,
roliga eller praktiskt nyttiga helst skulle ligga i början, mellan ledaren och frågorna, och det något mer vetenskapliga i tidskriftens andra
halva. Vilade ned åtskillig möda både på att driva fram debatter och att
få forskare att skriva någorlunda populärt om nya resultat; efter fjärde
omskrivningen blev det ofta bra. Inom dessa ramar eftersträvade vi ett
varierat ämnesutbud: språkriktighet, språkpolitik, text- och samtalsmönster, talspråksförändringar, språkteknologi och mycket annat.
1 grunden var det dock samma tidskrift som Bertil Molde startade
1965. Vi tyckte nog att 2000-talets årgångar hörde till de bättre, men
jag vet inte om läsarna tyckte det. Efter de första åren steg inte upplagan. Trots intensifierad marknadsföring höll den sig envist kring 6 500
prenumeranter. Det kan bero på att tidskrifter av Språkvårds typ fick
det svårare sedan folk började läsa webbplatser. Men det kan också bero
på att många presumtiva läsare uppfattade tidskriften som smal, kompakt och svårtillgänglig. Det är svårt att hitta den rätta balansen mellan
vetenskaplig grund, praktisk nytta och rolig läsning. Forskarsamhället
gav oss visserligen beröm, och vi fick höra att Språkvård blivit aktuellare och intressantare. En läsarundersökning vi genomförde först hösten
2006, sedan sekretariatet blivit Språkrådet, tydde på nästan dogmatiskt
positiva läsare. Men det förtog inte misstanken att tidskriften hade svårt
att nå utanför kretsen av principfasta supportrar.

Att bli klar
Av de stora projekten var Svenskt språkbruk - eller konstruktionsordboken som länge var arbetsnamnet - utan tvivel det största. Det hade
pågått för länge i brist på resurser och även i brist på datorteknik. Som
framgår av Ulf Telemans kapitel kom uppstramningen först under
199o-talets sista år. Norstedts gick in med stora förskott och teknisk
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sakkunskap; Håkan Nygren från förlaget var ständigt på Språknämnden under 2000-talets första år. Det gick att göra loss pengar så att Ulla
Clausén och Erika Lyly fick assistans av timanställda ordboksförfattare,
Maria Arnstad, Ulrika Kvist Darnell, Lisa Rudebeck och kanske allra
mest Elisabeth Björck-Orvehed.
De materiella förutsättningarna fanns äntligen att få ordboken klar.
Och ett budskap till mig var mycket tydligt när jag började: se för fan
till att konstruktionsordboken blir fä.rdig (fast så oborstat uttryckte man
sig inte). Jag sökte därför på intet sätt hindra Ulla och Erika att under
2002 och 2003 arbeta minst 6o-timmarsvecka, med allvarlig fara för
hälsan. Till sist sade Håkan Nygren till mig: "Om jag vore du skulle jag
se till att Ulla jobbade lite mindre." Men det gjorde jag inte.
1 september 2003 var Svenskt språkbruk klar. Den rymmer en otroligt rik beskrivning av dagens svenska skriftspråk, men är - just därf6r
- möjligen för tjock. Det kan förklara att försäljningen inte blev så bra
som vi hoppades. De skribenter som tidigare använt den ganska nätta
Svensk handordbok har kanske funnit Svenskt språkbruk för otymplig
för skrivbordet. Och andraspråkssvenskar med avancerade skrivuppgifter, som skulle ha sådan nytta av boken, har nog ännu inte hittat fram
till den. Kanske gick det inte att i ett enda verk förena två av Språknämndens grundläggande ambitioner: att bistå många språkbrukare
med praktisk vägledning och att göra grundläggande forskningsinsatser
i beskrivningen av den moderna svenskan - Ulla och Erika utvecklade
ju mycket teori för att fånga fraseologi och idiomatik.
Då var det enklare med Språknämndens uttalsordbok. Jag trodde först
att det var ett nytt jätteprojekt, men Claes Garlén förklarade för mig att
fick han arbeta med boken minst halvtid under ett år så skulle den bli
klar. Det hade inte varit möjligt på väldigt många år, men efter en tid
gick det att ordna. Claes slet också hårt på slutet, men inte lika hårt som
Ulla och Erika, och det tog honom lite mer än ett år. På våren 2003 var
den färdig, efter vad jag tyckte var en ganska smärtfri process. Vi visste
från början att en uttalsordbok aldrig skulle bli en kioskvältare. Försäljningen har ändå varit tillfredsställande, och ännu mer tififredsställande
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är att bokens uppgifter kunnat säljas vidare till andra ordböcker och
legat till grund för talsyntesprogram. Den är alltså en bestående insats.
Det tredje stora projektet var Språkriktighetsboken, sjösatt 1991 men
vilande. År z000 fanns en kapitelmall, ett par provkapitel och inget mer.
Inte heller pengar. Betecknande för de otidsenliga ekonomiska lösningar som Språknämnden skamligt nog fick lita till, är att Mats Thelander och jag ordnade 150 000 från Salénstiftelsen för att stipendiera Jan
Svanlund. Han skulle just disputera vid Stockholms universitet och saknade arbete. Nu fick han dra i gång arbetet med Språkriktighetsboken
på stipendiepengar under ett drygt halvår, innan han kunde återgå i
tjänst och efterträda Lena Moberg när hon pensionerades 2001.
Det var ett stort projekt Jan Svanlund fick leda, sista året avlöst av
Claes Garlén. Även om han skrev en stor del av boken själv, fick han så
småningom fem medförfattare och en mer än tjugohövdad lektörstab.
De första åren gick det ganska långsamt; det var alltför frestande att
ta Jannes stora kapacitet i anspråk också för andra uppgifter. Först när
Benjamin Lyngfelt, från Göteborgs universitet, kunde köpas in på halvtid - efter en tid följd av Maia Andréasson från samma institution blev farten riktigt hög. Jag lärde mig än en gång att förutsättningen för
önskvärt projekttempo är att man kan hyra in utomstående medarbetare
som inte har några andra uppgifter; det tvingar också fastanställda projektmedarbetare att prioritera hänsynslösare.
Det framgår av Ulf Telemans kapitel att det från början fanns fullständighetsambitioner med Språkriktighetsboken. Dem släppte vi omedelbart vid nystarten, med all rätt. Boken skulle inte vara tjockare än att
folk hade råd att köpa den. Tillgängligheten var viktig; Jan Svanlund
lade ned mycket tid på att rensa i fackspråket. Hellre betydelsemåssig än
semantisk, inga explicita hänvisningar till annan forskning. Det hindrar
inte att Språkriktighetsboken till stora delar redovisar ny grundforskning
i normativ lingvistik, för att uttrycka det högtidligt. Jag tror inte det går
ut över läsbarheten.
Som ett fjärde projekt som dök upp efter något år, kan man möjligen beteckna den nya upplagan av Skolord/istan. Förslaget kom från
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Norstedts, som från början tänkte sig att man bara skulle anpassa stavning och böjning efter Svenska Akademiens ordlista (12 upplagan) från
1999 och fylla på med några nya ord. På Språknämnden ansåg vi att en
mycket grundligare revision krävdes, framför allt av ordförklaringarna.
Eva Rudman från Norstedts tvekade, men det räckte att jag läste upp
den gamla upplagans "försupen förfallen genom dryckenskap" för att
hon skulle ge med sig. Sedan skrev Lisa Rudebeck i praktiken en helt
ny - och mycket bättre - Skolordlista; som ett led i arbetet utvecklade hon också viktigt lexikografiskt nytänkande, redovisat i pm och ett
par vetenskapliga uppsatser. Ekonomiskt var även detta åtagande för
stort för Språknämnden. Svenska Akademien, som har femtio procent
av intäkterna på Skolordlistan, var generös med ett stort förskott på
mångåriga royaltyinkomster.

Politiken
Att verka för ett bredare språkvårdsbegrepp och att utveckla språkpolitik, den tredje imperativsatsen, kostade inte så mycket pengar. Det var
svårt på ett annat sätt; vi visste inte riktigt hur man skulle göra.
Men yttre omständigheter gav god draghjälp. Viktigast var naturligtvis den språkpolitiska parlamentariska utredningen. Slutbetänkandet Mål i mun 2002 höjde avsevärt nivån i diskussionerna om språkvård
och språkpolitik. Genomslaget i bredare kretsar var väl inte så stort,
men för de närmast berörda blev Mål i mun mycket betydelsefull, inte
bara i Sverige. Norrmän, danskar och finländare läste betänkandet med
stort allvar och producerade strategiprogram i dess efterföljd.
Sedan blev det mer eller mindre stopp. När regeringen inte orkade
med en proposition ens hösten 2004, blev jag mycket orolig. Med stöd
av styrelsen organiserade jag en namninsamling bland Sveriges hundra ledande språkvetare och språkvårdare, och efter nästan ett halvårs
köande kunde Horace Engdahl, Inger Lindberg och jag uppvakta nye
utbildningsminister Pagrotskys statssekretare Claes Åhnstrand. Det är
möjligt att det hade viss betydelse. "Bra att ni kom", sade mycket belåtet Regeringskansliets ansvariga tjänsteman för språkpolitiken, Birgit
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Gunnarsson, när hon f6ljde oss ut. Hösten 2005 kom proposition och
riksdagsbeslut. "Lär er riksdagens fyra språkpolitiska mål utantill, de är
bra", brukar jag säga när jag håller föredrag.
Också det nordiska samarbetet orienterade sig under 2000-talet alltmer i språkpolitisk riktning. Är aoor var Svenska språknämnden värd
för det årliga nordiska språkmötet. Det hade funnits en kritik att dessa
tillställningar var mer socialt och kulturellt än ämnesmässigt givande.
Men vi hyste in mötesdeltagarna på en enkel campinganläggning vid
Ängelholm, och satsade krafterna på att ordentligt förbereda konferenstemat om språknämndernas roll och så kallad statusvård. Som jag minns
det var diskussionerna inte särskilt märkvärdiga, men mötet blev ändå
framgångsrikt därför att nya frågor restes med stort allvar. Det nordiska
språkmötet 2002 i Danmark om Nordens språk som andraspråk präglades av samma vilja till nyorientering (sedan Birgitta Lindgren och jag,
med hjälp av Inger Lindberg i styrelsen, å det otillbörligaste lagt näsan
i blöt i förberedelserna). Över huvud taget ökade nog utbytet av de
nordiska språkmötena under 2000-talet.
Inom Nordiska Ministerrådet fanns sedan 1997 en språkpolitisk referensgrupp, där jag 2002 efterträdde Tor G. Hultman som svensk representant. Gruppen hade 2000 tagit initiativ till en stor kartläggning av
hot om domänförlust för de nordiska språken. Särskilt grundliga blev
de svenska och danska utredningarna - den svenska, som genomfördes
av Maria Falk, kunde sedan utnyttjas av den svenska parlamentariska
utredningen. Våren 2002 skrev frilansjournalisten Renée Höglin en
utmärkt liten bok som i populär form sammanfattade utredningarna.
Den blev alltför lite läst, eftersom Nordiska Ministerrådet inte hade
tillräcklig kapacitet att göra och sprida böcker.
Referensgruppen bytte namn till Nordens språkråd 2004, och ålades
i slutet av det året att utforma ett dokument för en ny nordisk språkpolitik. Jag tror uppdragsgivarna främst hade tänkt sig förslag om hur
internordisk språkförståelse och språkutbyte skulle stimuleras. Men
arbetsgruppen, som bestod av Gurön Kvaran från Island, Frans Gregersen från Danmark och mig samt Birgitta Lindgren som sekreterare,
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ville mer. Frans Gregersen såg nog chansen att trotsa rådande invandrarfientlig dansk språkpolitik. Hårt uppbackad av framför allt Frans
och mig författade Birgitta ett dokument om grundläggande språkliga
rättigheter för nordbor, däribland rätten "att bevara och utveckla sitt
modersmål". Det tog ett år av departementsintriger, viss urvattning och
komplicerad mellannordisk diplomati att lotsa igenom programmet,
men hösten 2oo6 godkändes det i allt väsentligt av de nordiska utbudningsministrarna och Nordiska rådet.
Nordiskt samarbete stannar ofta vid retorik. Det kanske blir så också
med språkpolitiken. Men kommer vårt program verkligen att tas på
allvar, hör det till det viktigaste jag varit med om under min föreståndartid?
För det nordiska samarbetet fanns det upparbetade vägar sedan
årtionden och ett ytterst välknutet nätverk. (jag fästes vid det första
gången på Nordiska språkmötet på Island 1999; Mikael Reuter och
Rikke Hauge tog väl hand om den bortkomne ynglingen.) Med det
europeiska samarbetet var det annorlunda; där fanns bara lösa kontakter
2000. 1juni 2002 inbjöds vi till ett tvådagarsmöte i Bryssel för EU-ländernas språknämnder (eller liknande); motsvarande möten hade ägt rum
några år tidigare i Florens och Mannheim. En tämligen misstänksam
nordisk delegation reste dit. Finländare och svenskar åkte hem klockan tolv andra dagen, eftersom det var midsommarafton nästa dag. Jag
kunde därför inte protestera när kvarvarande danskar på eftermiddagen
såg till att välja in mig i interimstyrelsen för en samarbetsorganisation;
tanken var att jag skulle försvara en demokratisk nordisk språksyn mot
slemma kontinentaleuropéer.
Så blev det nu inte riktigt. Samsynen visade sig större än väntat.
Så gott som alla EU-stater stod inför samma språkpolitiska knäckfrågor: hotet om domänförluster till engelskan och mångspråkigheten.
Visst kunde man ibland känna att stora europeiska språk som franska,
italienska och tyska gärna såg samarbetet som en språngbräda för att
få stöd i sin alltmer utsiktslösa kamp mot engelskan. Men de höll sig
inom anständighetens ramar, d.v.s. en retorik om mångspråkighet som
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innefattade alla europeiska nationalspråk och som därför också kom
språk som de nordiska till godo. Jag satt i styrelsen till 2oo6, och reste
på åtskilliga trevliga styrelsemöten i olika europeiska städer, men mina
insatser var begränsade.
Den viktigaste var att Svenska språknämnden arrangerade konferensen 2003, då samarbetsorganisationen, Efnil (European Federation
of National Institutes for Language), formellt grundades. Det var en
lyckad konferens: de europeiska delegaterna gjorde - med något undantag - förnuftiga inlägg om nationalspråk och internationalisering,
dåvarande kulturministern Marita Ulvskog inledningstalade om svensk
språkpolitik utifrån Mål i mun så det tårades i ögonen på greker, tyskar och holländare, de stora tidningarna skrev, och höstsolen sken över
Baggensf]ärden vid konferensstället Vår Gård i Saltsjöbaden. Belgiens
representant begärde ordet: "Nu fordrar jag paus så vi kan betrakta solnedgången. Det är så vackert."
Trots att Efnil var en ganska svag organisation var samarbetet ändå
värdefullt. Vi fick kontakter, vi fick grepp om europeisk språkpolitik och
därmed ett bättre perspektiv på våra egna problem.
På hemmaplan försökte vi stimulera språkpolitiken genom att delta
i de massmediala debatter som då och då blossade upp. Min bedömning är att de inte tog riktig fart förrän 2006. Först då var medier och
politiker i allmänhet i fatt Mål i mun. 1 efterdyningarna till riksdagens
språkpolitiska beslut i december 2005 blev det mediedebatt om språklagstiftning. Våren 20o6 blev förhållandet mellan svenska och engelska
på högskolan också en offentlig angelägenhet - mycket på grund av att
Bolognaprocessen tvingade högskolevärlden till eftertanke. Samtidigt
utbröt på Dagens Nyheter kultursida en både rörig och upphetsad så
kallad blattespråksdebatt. Språknämndens roll i detta skeende ska inte
överdrivas. Men jag vill ändå tro att politiskt arbete går till ungefär så
här: man tjatar och tjatar i fem år, nästan ingen lyssnar, och plötsligt är
anden ur flaskan.
Den småskriftserie som startade 2003 och hann komma ut med fyra
nummer var också ett sätt att uppmärksamma delvis nya frågor. Var
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och en av de fyra små böckerna tar upp en fråga som Språknämnden
traditionellt inte sysslat så mycket med, även om de inte var nya för
2000-talet: minoritetsspråken, hotet om domänfurluster till engelskan,
språkteknologin och textnormerna.

Att ta farväl
Att åstadkomma en stabilare institutionell bas låg inte heller i våra händer. Mål i mun föreslog en relativt rejäl språkvårdsmyndighet med drygt
30 tjänster. Språknämndens medarbetare gillade förslaget, andra närmast berörda var mindre förtjusta. Språkbanken i Göteborg ville absolut
inte lämna Göteborgs universitet. Terminologicentrum TNC ansåg att
man bäst tjänade terminologins utveckling i Sverige som statsunderstödd aktör på en fri marknad. Också i Klarspråksgruppen fanns en viss
tvekan att överge högstatuspositionen i Justitiedepartementet för att gå
upp i språkmyndigheten.
1 regeringens proposition Bästa språket, som presenterades på bokmässan i Göteborg i september 2005, kunde språkmyndigheten ses
som kraftfullt reducerad; språkvården blev en avdelning med ungefar i
tjänster inom Institutet för språk och folkminnen. Det kunde också ses
tvärtom: här skapades en stor, central myndighet för allt som hade med
språk att göra, inte bara språkvården.
Det fanns nog en tvekan bland vissa ledamöter i medlemsförsamlingen, kanske till och med i styrelsen, om detta var ett bra förslag. Och
hade vi agerat kraftfullt under 2003 och 2004 för att behålla Språknämnden i sin dåvarande form, kunde det nog ha blivit så.
Gud ske lov gjorde vi inte det. Jag kände aldrig någon djupare tveksamhet, och det gjorde inte heller Språknämndens personal. Språksituationen i Sverige krävde att språkvården vidgade sitt arbetsfält. Det
förutsatte något stadigare än den lilla Svenska språknämnden med sin
oklara organisationsform. Det oberoende från statsmakterna, som brukade framhållas som den stora fördelen, var i allt väsentligt en chimär.
Inget talade för att en verksamhet i renodlad myndighetsform i praktiken skulle bli mer begränsad. Tvärtom.

'4'

FYRA SEKRETERARE

För första gången i Språknämndens historia höll medlemsförsamlingen ett extra möte den 29 november 2005, på hotell Clarion, för att
besluta om framtiden. Styrelsen förespråkade entydigt uppslutning
bakom regeringens proposition och nedläggning av Språknämnden i
lugn takt. Anders Ljunggren, Föreningen Norden, gjorde en förtjänsthill insats på mötet genom att aktualisera alla tänkbara frågetecken med
hirstatligandet, samtidigt som han ändå anslöt sig till styrelsens förslag.
Medlemsförsamlingen kunde alltså säga ett reflekterat ja och amen. Det
var slut med Svenska språknämnden.

En del annat
Slut också med mina fyra imperativsatser. Men denna genomgång ger
ett alldeles för välordnat och välgenomtänkt intryck av de sju föreståndaråren. Mer hände, och det var mycket rörigare. Några saker måste
absolut nämnas.
Viktigast av dem är kanske arbetet med språkteknologi. På det
området hade Ola Karlsson gjort åtskilligt i samarbete med Kungl.
Tekniska högskolan redan på 1990-talet. Nu fortsatte han och skrev
bland annat en viktig magisteruppsats om andraspråksskribenter och
datoriserat skrivstöd. Han blev också redaktör för webbplatsen språkteknologi.se, som informerar brett om språkteknologisk forskning. När
sedan Rickard Domeij kunde anställas i januari 2005 - efter att hösten
2004 ha vikarierat för Ola och skrivit den lilla boken Datorn granskar
spraket - kunde vii liten skala förverkliga vad vi länge talat om: att vara
ett slags samordnare för den språkteknologiska forskning som är särskilt
viktig för språkvården.
Olas och Rickards insatser är kanske det bästa exemplet på den
nära anknytning till forskningen jag ville ha till stånd. Språknämndens
medarbetare bedrev ju egen tillämpad forskning i samband med projekt
som Svenskt språkbruk eller Språkriktighetsboken. Men jag ville ha mer
direktutbyte med universitetens forskningsmiljöer. Med undantag för
språkteknologin gick det väl så där. Det blev vanligare att ny forskning, särskilt doktorsavhandlingar, presenterades i Språkvård, vi deltog
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i det stora nordiska forskningsprojektet om importord, där Catharina
Nyström Höög gjorde mycket stora insatser. Jag satt också i ledningen
för ett projekt om internordisk språkförståelse och handledde dessutom
ett par doktorander. Men det blev mest vid sidan av. Lärdomen är att en
språkvård som vill forskningsanknyta sig - och det är nödvändigt - ska
vara offensivare med att själv dra upp riktlinjerna för forskningsprojekt
och söka universitetssamarbete. Det orkade jag inte.
Men annat orkade vi, t.ex. en tätare utgivning i skriftserien. Paradnumret, vid sidan av handböckerna, blev Ulf Telemans två grundläggande böcker om språkvårdens och språkpolitikens historia: Ara, rikedom och
reda (2002) och Tradis och funkis (2003). Själv blev jag 2004 övertalad av
Maria Sjödin på Norstedts att göra en lättsammare bok: Ju. Ifrågasatta
självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige (2004).
Jag skrev ned det föredrag om dagens svenska jag hållit fyrtio gånger
sedan 2000, kokade om åtskilliga språkspalter från Svenska Dagbladet
och Folket i Bild, bearbetade några längre uppsatser och skrev en del
nytt - och tycker nog att det lyckades mig att sätta in språkpolitik och
samtida språkutveckling i ett gripbart sammanhang.
Nyordsarbetet omorganiserades. På Mats Thelanders förslag byggde
Birgitta Lindgren upp ett nät med excerpister, så vi kunde få större
fångster. Från 2005 kunde också vem som helst skicka in egna och
andras nyord på webbplatsen. År 2001 kom vi på att offentliggöra årets
nyordslista i mellandagarnas nyhetstorka. Det gav nästan alltid medialt
genomslag.

Kom ihåg!
Ännu mer kunde sägas. Men det är hög tid att fråga sig vilka lärdomar
för framtiden denna genomgång erbjuder.
Ovanstående sidor ger ett påtagligt intryck av mångsyssleri. Det
är ingen slump. Eftersom framtiden var så oviss och Språknämndens
profil som sagt oklar, var det bäst att skjuta på allt som rörde sig. Så
tänkte jag ofta, och hade svårt att säga nej till konferenser, kommittéer
eller bokprojekt. Hårdare prioriteringar hade varit att föredra. Men det
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förutsatte en tydligare roll för organisationen, och en klar bild av den
svenska språksituationen. Utgångsläget har förbättrats avsevärt i och
med den nya myndigheten.
Ett återkommande tema är också förhållandet mellan praktisk
språkvård och forskning. Det dyker upp i berättelsen om Språkvård,
om Svenskt språkbruk och på andra ställen. Det är inte så enkelt att
språkvården bara kan luta sig mot universitetsforskningen och tillämpa
den. Utgår man från språkbrukarnas behov är frågorna ofta helt andra
än dem forskningen ställer. Som jag skrev trorjag därför att språkvården
mer aktivt behöver formulera egna forskningsprogram och se till att de
tränger igenom på akademierna.
En tredje nöt är språkpolitiken. Sture Allén brukar påpeka att språkpolitik är ett modeord i 2000-talets svenska. Jag instämmer, med tillläget att det är ett alldeles nödvändigt ord. En stor skillnad mellan min
föreståndartid och mina företrädares är att språkpolitiken hela tiden
varit aktuell. Trots Mål i mun har vi ännu bara diffusa uppfattningar
om språkpolitikens möjligheter och hur den ska bedrivas - av politiker,
enskilda eller institutioner som det nya Språkrådet. Ett par gånger varje
år kallades jag till erfarenhetsutbyte med en grupp myndighetschefer.
När de berättade om sina departementskontakter, informationsstrategier och långsiktiga utredningar, kände jag mig oändligt amatörmässig.
Generaldirektörerna visste hur man drev strategiska frågor - det visste
inte jag.
Slutligen: jag har fått direktiv att detta kapitel ska handla om mig.
Därför ska jag till sist pröva kontrafaktiska hypoteser om det personligas roll i språkvårdshistorien. Beror något av det jag skrivit om på att
just jag var föreståndare? Vad hade hänt ändå?
Nästan allt, naturligtvis. Men en sak gjorde jag kanske med något
större eftertryck än andra hade gjort: jag var noga med flerspråkigheten.
1 2001 års årgång av Språkvård startade vi en artikelserie om de svenska
minoritetsspråken; vi samlade sedan artiklarna i det första häftet i småskriftsserien. Det var inget kontroversiellt beslut, men jag har förstått
att en del uppfattade det som ett trendbrott.
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Det fjärde av riksdagens språkpolitiska mål handlar om allas rätt till
språk: svenskan, modersmålet och främmande språk. Det går tillbaka
på förslaget i Mål i mun. Att alla som bor i Sverige har rätt till språk
på tre olika sätt stod dock att läsa första gången i slutet på min ledare i
Språkvård 2001/2. Jag vill gärna inbilla mig att det inte är en tillfällighet att utredningens formuleringar är nästan identiska. Och i nordiska
språkpolitiska sammanhang tjatade nog ingen så mycket som jag om
rätten till modersmål.
Kanske har jag varit med och skjutsat på när Sverige tar steget över
till ett mångspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk, och när
svensk språkvård anpassar sig därefter. Inte så illa, ändå.
011e Josephson, f. 1950. Fil, dr 1985, lektor vid Institutionen för nordiska språk,
Stockholms universitet, från 1985. Forskarassistent vid Institutionen för nordiska
språk, Uppsala universitet, 1988-1992. Docent i nordiska språk vid Uppsala
universitet 1991. Kursföreståndare för språkkonsultutbildningen vid Stockholms
universitet 1984-1988,1994-2000. Ordförande i Språkvårdssamftindet 1996-2000.
Medarbetare i radioprogrammet Ordbruk 1989-1993, språkspalter och artiklar i
språkfrågor i Svenska Dagbladet från 1994. Ledamot i Svenska språknämnden
1999,vikarierande sekretariatschef 17/1 2000, ordinarie ,/,o 2000-30/6 2006.
Skrifter i urval: Svåra ord (doktorsavhandling, 1982); Från tanke till text
(tillsammans med Arne Jarrick 1988); Arbetarna tar ordet (redaktör 1996);
Svenskan i IT-samhället (redaktör
Ordet är en makt (tillsammans med
Kurt Johannesson och Erik Åsard 1998); Ju. Ifrågasatta självklarheter om
svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige (2004); tidskriften Språkvård
(redaktör 2000-2007 samt ett 40-tal signerade artiklar).
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Tre medarbetare
Margot Nordgren 1970-1995
Catharina Grunbaum 1971-1988
Jan Svan/und 1986-2004
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Kontorsrutinerna
AV MARGOT NORDGREN

År 1970 läste jag en annons i Dagens Nyheter där Institutet för svensk
språkvård sökte en sekreterare på deltid. Jag gick länge med annonsen i
min väska eftersom jag var rädd att kraven var mycket höga och att jag
inte skulle uppfylla dem. Till sist tog jag mod till mig och min ansökan resulterade i en intervju med Margareta Westman. Kontoret var
betydligt mindre än jag föreställt mig, för tillfället arbetade endast två
personer där, Margareta 'Westman och Bertil Molde.
Min första arbetsuppgift var att skriva ut excerpter, d.v.s. man hade
strukit under nya ord i dagstidningar och de skulle sparas. Excerpten
skulle skrivas ut i två exemplar, varav det ena skulle skickas till Ordboksredaktionen i Lund. Sedan skulle stycket där ordet ingick klippas
ut och klistras på originalet, som sedan förvarades i arkivskåp.
En annan uppgift var att skriva ut protokoll från de månatliga
arbetsutskottsmötena. Bertil Molde gjorde anteckningar och skrev ut
ett koncept, som jag sedan fick skriva rent i åtta exemplar med karbonpapper emellan. Varje ledamot skulle ha ett exemplar att underteckna,
och den sista kopian var knappt läsbar. När protokollet kommit i retur
skrev jag ut en stencil på ett gummiliknande ark utan färgband så att
bokstäverna bildade hål. Skrev jag fel fick jag använda korrekturlack
och skriva på nytt. Därefter färgades valsen på stencilmaskinen in med
trycksvärta, stencilen fästes på maskinen och så drog man ut kopior,
som sedan distribuerades till alla ledamöter i nämnden.
Från mitt förra arbete som sekreterare var jag van att ta stenogram,
men här blev det enbart fråga om att renskriva exempelvis Bertil Moldes språkspalt, hans radioföredrag samt manuskript till artiklar i Språkvård och nämndens skrifter. Så småningom blev det aktuellt att skriva
rent manus till Sko/ord/istan, vilket var ett tidsödande arbete med alla
dubbla understrykningar, hakparenteser och punkter under textraden.
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Prenumeranterna på Språkvård var ca r 700 när jag började, och de
fanns i ett kartotek som var sorterat i postnummerordning på postens
begäran. Det blev ganska tungarbetat när det kom en ofullständig adressändring utan det gamla postnumret. Jag sorterade genast om registret
till alfabetisk ordning, vilket inte var särskilt uppskattat av chefen. Men
jag framhärdade, för jag tyckte det var viktigare att jag slapp ödsla tid
på att leta än att posten skulle gynnas. Utskicket förbereddes genom att
man skrev gummerade etiketter i fyra exemplar, så att det skulle räcka
till hela årgången. Dessa etiketter klistrades sedan på kuvert, och när
tidskriften kom från tryckeriet satt vi hela personalen vid ett bord och
kuverterade och klistrade frimärken. Bertil Molde hade en egen metod
att klistra, han använde inte en fuktad svamp, men fort gick det!
Fakturor för prenumerationerna skrevs ut i tre exemplar till företa-

Jag vill härmed bekrafta vår muntliga äverenakoeiuelse 1 förra veckas
oas Er acatöllning hos oss.
Aställningen börjar des 3. augusti 1970. Des dagen (aero är en lördag)
är vårt kontor stängt, varför det räcker oas Ni koesser hit kl. 9 mån.dagen den 3 aug asti. Arbetstiden är kl. 15 (med avbrot för en halv.
ttusos lunch) sstsrdagar - fredagar. Esstoret år alltid stängt för semester hela juli roånad; fi1l lön utgår för dorma månad redan fr.oas.
ecoraiarea 1971. 3kl1e Ni sluta jean tre år räknat från dec 1 augusti
1970 regleras seaesterlbnerr 1 samband med den sisto avlösringen härifråeg vid senare avolutamde av tjänsten hus oac bøntses från av.
f'örakottsbetalad seniseter.
Er lön bli,. 1.700 kronor i månaden från ansthllnisgesso början.
Ja.' vOre tokasn att få til Lbaka bifogade kopia av detta brev med
Er rnrderokrift.

la b1foga' Era betygaavskrif te,..
Hed/änlig hälsning

När Margot Nordgren fick detta brev insåg hon att nämnden behövde någon som kunde
skriva maskin och aven en ny skrivmaskin.
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gen, inbetalningskorten till privatpersoner försågs med årtal och belopp,
och de följde med sista numret för året. När inbetalningarna kom, fick
jag ta hand om dem och notera vilka som betalt.
Så småningom anskaffades en adresseringsmaskin som underlättade arbetet betydligt och gjorde adresserna tydligare. Nästa steg var
en handdriven frankeringsmaskin av "strykj ärnsmodell". Den ersattes
senare av en elektrisk automatisk apparat, som matade fram kuverten
och försåg dem med porto.

Arbetet växte
När nämnden för svensk språkvård blev Svenska språknämnden
utökades personalen med fler forskningsassistenter och ännu en kontorist, som fick överta utskriften av excerpter och postärenden m.m. Prenumeranterna blev fler och fler, och med tiden blev det ohållbart med
allt manuellt arbete. Datorerna gjorde sitt intåg. jag hade hela tiden sagt
att jag inte ville ha någon dator, men när den väl var på plats insåg jag
vilken nytta jag hade av den. Ett specialanpassat kundregister installerades av en datakonsult. Det blev lättare att hantera nytillkomna prenumeranter, adressändringar, betalningar och påminnelser. Utskriften av
fakturor och inbetalningskort blev både säkrare och snyggare.
Till en början fanns ingen kopieringsmaskin, utan om man behövde
en kopia var det bara att skriva en avskrift på maskin. Någon gång på
1970-talet inköptes en sorts kopieringsmaskin, där man först förde över
texten på ett specialark som man dock inte kunde läsa av, och sedan
kopierades det i nästa steg på vanligt papper. Det var en omständlig
procedur. Ibland blev det bara svart!
Därefter kom en kopiator som kopierade direkt på vanligt papper,
och på 199o-talet köptes en kopiator som kunde kopiera snabbt och
dessutom på båda sidor.
Ganska snart ombads jag att ta hand om bokföringen. Jag fick tio
minuters introduktion av Bertil Molde. Allt skrevs för hand i en bokföringsbok, och kolumnerna räknades ned med hjälp av en stor elektrisk
räknemaskin. Det hände ju emellanåt att debet och kredit inte stämde,
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det kunde skilja på några ören. Molde och jag hjälptes åt att finna felet,
som ofta berodde på en otydlig siffra. Sedan jag fått besvär i höger axel,
fick jag köpa en mindre räknedosa för att slippa sitta med armen i ett
statiskt läge.
Bokslutet var en mycket invecklad historia med överföringar och
uträkningar som endast Bertil Molde förstod. När det mot slutet av
min anställning blev aktuellt att databehandla bokfiiringen hade jag
till min hjälp fått en ung gymnasieekonom, som hade bokförings- och
datakunskaper. Jag hade gått en kurs som leverantören av programmet
höll, men varken kursledaren eller min unge medhjälpare kunde hjälpa
mig att reda ut de olika kontona. Vi fick ta hjälp av vår revisionsfirma
för att bena upp begreppen, och när det väl var gjort behövde man inte
längre leta fel eller räkna ut resultatet, det gjordes automatiskt.
Lönerna fick jag också ta över. 1 början fick personalen sina pengar
i kontanter. Det var ett pyssel att räkna ut vilka valörer av sedlar och
mynt som behövdes. Så gick jag till banken med en växlingsnota och
fick ut pengarna. Det kändes inte särskilt tryggt att gå med hela lönesumman i väskan. Ibland tog jag med mig en av forskningsassistenterna
som "livvakt". Så småningom föreslog en man från banken att vi skulle
gå över till checklöner. Då behövde man bara lämna in en lista med
namn, kontonummer och överföringar, så skötte banken resten.
Sedan skulle skatten, momsen och arbetsgivaravgiften redovisas.
Arvoden till författare som skrivit artiklar i Språkvård och skrifter
skulle betalas ut.
Jag hade fått gå kurser på Sipu, Statens institut för personalutbildning, för att lära mig om statliga löner, semestrar och avtal. Det var noga
att skilja på forskarlöner och kontorsanställdas löner, eftersom forskarna
avlönades med statliga medel och kontoristerna med nämndens egna.
Varje år skulle en redovisning lämnas in till staten för att visa hur de
statliga medlen använts.
Årsberättelsen skulle sammanställas och där redogjordes för nämndens arbete och de anställdas olika uppdrag, såsom föredrag, deltagande
i konferenser m.m. Alla hjälptes åt med att skriva sin del och sedan

'5'

TRE MEDARBETARE

sammanställde jag allt. Där skulle naturligtvis även bokslutet redovisas.
Under tiden jag arbetade på Språknämnden fick jag vara med om två
flyttar. Den första gick från Salvii gränd i Gamla stan till Birger Jarlsgatan på Östermalm. Vi hade blivit trångbodda och satt flera i samma
rum. Nu fick var och en eget rum. jag åtog mig att göra en plan över
det nya kontoret och mätte alla möbler och gjorde pappersmallar att
möblera med. Det fanns de som trodde att jag satt och lekte, visst var
det roligt, men tanken var att det skulle fungera för flyttkarlarna, som på
det sättet visste exakt var varje möbel och bokhylla skulle stå. Men efter
sex år fick vi besked att hyran skulle höjas så mycket att det blev alldeles
för dyrt för nämnden. Det blev att söka ny lokal, och då hamnade vi på
Lundagatan på Södermalm. Kontoret låg på översta planet högst upp
på backen av Lundagatan, och utsikten därifrån var fantastisk. Dessutom fanns en stor altan, där vi under den varma årstiden kunde inta
våra medhavda luncher. När det åter var dags att flytta 1995 fick andra
ta över som flyttledare, för då var det samtidigt dags för mig att avgå
med pension.
Det skedde stora förändringar under mina 25 år, men arbetet var
både intressant och krävande.
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Som fil.mag. i nordiska språk kände jag förstås till Nämnden för svensk
språkvård. Det var den som gav ut det lilla torra häftet Skrivregler i gul
kartong med ett blått band över. Jag hade sett det redan som gymnasist
i skylten vid ingången till Strykjärnshuset på Birger Jarlsgatan och även
inhandlat ett eget exemplar.
Tidskriften Språkvård med artiklar i myrstil var också nämndens.
Men vad denna institution mera hade för sig visste jag inte mycket om.
En dag under hösten 1970 när jag satt och plitade på min trebetygsuppsats om språket i Fredmans epistlar - ett ämne som erbjöd oavbruten glädje - ringde telefonen. "Jag heter Margareta Westman och
arbetar på Institutet för svensk språkvård", sade en glad men okänd röst.
"Vill du vikariera för mig under två år?"
Jag tog mig till nämndens dåvarande näste i ett sextonhundratalshus
på Salvii gränd x i Gamla stan, blev intervjuad av docenten Molde, känd
från radions frågeprogram, hälsade på den glada licentiaten Westman,
som jag nu kände igen från seminarierna, och på kanslisten fru Nordgren, som skötte det praktiska.
Efter trettonhelgen 1971 började jag mitt arbete. "Du ska göra en ordbok över ordförrådets tillvixt efter andra världskriget", sade Bertil Molde
när jag hängt av mig kappan. "Den skall innehålla tre tusen ord och vara
klar på två år. Här har du tre exempel på hur man skriver ordboksartiklar.
Vi börjar med bokstaven i, den är lagom hanterlig. Sätt i gång."
latrogen var ett av exemplen. Molde var en erfaren lexikograf som
arbetat vid Svenska Akademiens ordbok och gjort den dansk-svenska
ordboken och Illustrerad svensk ordbok. Själv hade jag aldrig sysslat
med något liknande.
Jag bekantade mig med nämndens tillgångar: ordböckerna i hyllorna
och kortlapparna i de kantstötta arkivskåpen av plåt som skymde de
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vackra grisaillemålningarna i grått och rött som löpte utmed väggarna.
Korflapparna hyste hänvisningar av olika slag, emellanåt obegripliga.
"Kolapapper, se kulapapper, ungefär så ser Gösta Bergmans arkiveringsprincip ut", grinade Margareta Westman. Den stora massan av kort var
dock bärare av nyord som ldippts ur tidningar och klistrats upp och i de
flesta fall satt kvar. Där fanns materialet till den blivande ordboken.
Efter att i ett par dagar ha lyssnat till hur Bertil Molde och Margareta Westman besvarade språkfrågor i telefon kastades jag också in i
denna del av nämndens verksamhet. Frågorna och svaren skrevs in i en
liggare. Bertil Molde överträffade oss andra i fråga om oläslig handstil,
men det kunde å andra sidan göra detsamma, för någon form av sortering och systematisering som underlag för svarsverksamheten var det
ändå inte tal om. Bertil hade både en klar språksyn och ett fenomenalt
minne och behövde inte gå tillbaka till tidigare svar.
Efter någon vecka övergick Margareta till att i rummet bakom mig
börja sin forskning i projektet Skrivsyntax vid Lunds universitet, och
jag blev ensam om språkvården när Bertil Molde var ute, vilket han
ofta var.
Lite ensligt blev det emellanåt när även Margareta försvann på sina
resor till Lund och Margot Nordgren, som arbetade deltid, hade gått
hem. Någon sådan lyx som eftermiddagskaffe förekom inte, och det
hände när klockan började gå mot halv fem att jag halvt svimfärdig
och frusen (lokalerna i det gamla stenhuset vette åt norr) satte mig på
golvet med ryggen mot elementet och tuggade i mig ett äpple medan
jag excerperade nyord ur någon tidning. Alldeles allena var jag kanske
heller inte; ibland hördes ljud från den obebodda I700-talsvåningen
inunder, de Masreliezska rummen, där Sofi Hagman, mätress åt Gustav
III:s bror prins Fredrik Adolf, sades gå igen.

Min fdrsta lärotid
Men lärorikt var det. Bertil Molde var enastående kunnig, hade en djupt
demokratisk språksyn, genomskådade och avskydde populistiskt flum
lika mycket som bildriingssnobberi, tänkte fort som blixten och yttrade
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sig ibland ännu snabbare och kryddade därtill sina uttalanden med rätt
mycket gaighumor, och genom Margareta blevjag införd i grammatiska
problem som jag inte visste fanns - och inte alltid hon heller, och det
kändes svindlande att ibland kunna bidra till en lösning.
Här fick jag också erfara hur den funktionella normen tillämpades
i vardagsresonemangen, den norm som har styrt svensk språkvård alltsedan den på olika sätt formulerades av 1800-talets rationalister som
Adolf Noreen, Esaias Tegnér d.y. och Gustaf Cederschiöld, ja, på sitt
sätt redan av Leopold, nämligen att språket är till för sina brukare och
inte för sin egen skull.
Bertil Molde har mer detaljerat formulerat den språksynen i uppsatsen "Latinsk och svensk ordböjning" i Språkvård 1970/1. Den går ut
på att språkvården skall arbeta för ett språksystem som är smidigt och
begripligt för språkbrukarna och för ett språkbruk som är anpassat till
dem som det vänder sig till. Former som flera teman är i konsekvens
med denna språksyn bättre än flera temata, eftersom teman följer det
svenska böjningsmönstret ett dike, flera diken. Klassiskt skolade språkbrukares krav på temata som en ursprunglig och mer bildad form avvisade han: den svenska språkvårdens uppgift är att göra svenska språket
lätthanterligt för svenska språkbrukare, inte att värna om andra språks
grammatik.
Margareta och jag hade båda haft den kloke och vidsynte Åke Åkermalm som lärare i normativ stilistik, och hans Modern svenska från 1966
- fortfarande modern 1971 - bjöd på många goda resonemang. Erik
Wellanders Riktig svenska från 1939, tredje upplagan från 1948, också
ovärderlig, stod inte längre ensam för alla svar.
Nu var jag alltså på Svensktoppen, som Åkermalm kallade Språknämnden. Senare skulle han omtala Margareta och mig som "prästinnorna i språkvårdens tempel".
Dessvärre var tionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista
(SAOL) i faggorna, och nu hade man utnyttjat den nya tekniken med
datamaskin. Vi fick till nämnden en packe papper av lakansstorlek med
utskrift av manuset. Jag sattes att jämföra detta manus med nionde
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upplagan från 1950, för att registrera de nya orden. Längre än så hade
datatekniken inte kommit.
Jag tänkte som Martin Birck, när han suckade över sina sifferkolumner: "Detta är alltså livet." Var det för detta jag hade läst fornisländska
och Stiernhielm och gått på lärarhögskolan? Jag längtade ut till boktörstande skolelever (jo, sådana hade jag haft), till mina Bellmansstudier,
till vad som helst. Men jag hade ju förbundit mig för två år. Lyckligtvis
led de mot sitt slut.
1 det läget begärde Bertil Molde "ett allvarligt samtal" med mig.
Gubbarna, sade han (det var nämndens arbetsutskott) var eniga om att
man borde försöka behålla mig, och till den änden hade man skrapat
fram pengar för ett år till.
Jag blev alltför smickrad för att tacka nej.

Möte med gubbarna
Arbetsutskottet hade jag fått hälsa på, men inte mer. Det skulle dröja
länge innan personalen fick delta i mötena annat än om man hade ett
ärende att föredra, och knappt ens då. Första gången såg jag hur den lilla
tamburen fylldes med paletåer och galoscher och persiantovor och käppar, och när den ständige gamängen Run-Janne, förre riksantikvarien
Sven B. F.Jansson, en av nämndens revisorer, sist av alla inträdde tjoade
han: "Fan, har ålderdomshemmet brunnit?"
Det fanns på den tiden ingen övre åldersgräns för ledamöterna.
Där satt den vördnadsbjudande Elias Wessén, den chevalereske Erik
Wellander, den alert plirande Gösta Bergman, den sirlige Sigtunarektorn Rolf Hillman, den uppsaliensiske tungusen Valter Jansson. Carl
Ivar Ståhle, Karl-Hampus Dahlstedt och Bertil Molde utgjorde ungdomsgänget.
Den kvinnliga representationen i arbetsutskottet lät vänta på sig.
Den kom 1974 med professor Gun Widmark och radiojournalisten
Sonja Carlberg. Även om det dessförinnan inte var alldeles lätt att skaka
fram kvinnliga professorer fanns det ju företrädare för andra grupper
som hade kunnat sitta i arbetsutskott/styrelse, inte minst på lärarsidan.
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När nämnden samma år skulle bli Svenska språknämnden och få fler
tjänster var den kvinnliga delen av personalen fortfarande alltid i majoritet medan styrningen var tämligen manligt - och universitetsmässigt
- konservativ. Den i början av 1970-talet städslade temperamentsfulla
Viveka Bratt, som skulle färdigställa Språknämndens och Svenska Akademiens skolordlista, hade många synpunkter på de manliga redaktörernas definitioner av ord, i synnerhet på matsidan ("pizza - en sorts
pannkaka"!), men Elias Wesséns åsikter vägde tungt. "Jag vet vad skolepiltarna behöver", andades han, och vi vet ännu i denna dag inte om det
var ett utslag av ett sällan visat skämtlynne eller om det var fullkomligt
allvar. Innebörden var dock oomtvistlig. Dessbättre upptäckte väl aldrig
han och de andra geronterna i arbetsutskottet att vi inför ordet baby
bitit huvudet av skam och infört bebis, bebisar, som ett vardagligt -is-ord.
SAOL skulle vänta till Sifl 11:e upplaga 1986 med att ta det steget.
För styrelsen var det självklart att en i Margaretas och mina ögon
förflugen åsikt från någon ledamot kunde ersätta ett resonemang som
hon eller jag lagt ner mycket arbete på i remissutlåtanden som vi fått till
uppgift att handlägga. Självklart var det också att låta styrelsen stå som
undertecknare av sådana utlåtanden utan att nämna oss enkla medarbetare som gjort jobbet. Först när jag år 1985 hade utfört det stora arbetet
med Språknämndens yttrande över den nya svenska psaimboken fick
jag äntligen se formuleringen "Detta yttrande har efter föredragning av
forskningsassistent Catharina Griinbaum fastställts av Svenska språknämndens styrelse".
Vi forskningsassistenter (en rätt missvisande titel) var också rätt otypiska fyrtiotalister, för vi ifrågasatte knappast ordningen och gjorde än
mindre uppror. Bertil Molde hade för övrigt ett fritt sinne och bedömde
sina medarbetare efter språkvårdskompetens och förmåga till resultat,
inte efter kön eller akademisk grad, men han fick ändå ibland böja sig
för styrelsen, där professorerna var bundna av sin uppfattning att universitetsexamina i alla lägen överträffade praktisk och teoretisk kunskap
i språkvårdsfrågor.
Bertil Molde fick till sist professors namn, något annat hade varit en
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skam, men man förstod av undertonerna att det hade varit finare om
han haft en "riktig" professur vid ett universitet.

Fiir en bättre offentlig svenska
Nu satt jag under 1970-talets första år bara en kortare period böjd
över SAOL-manuset. Redan tidigt fick jag ta på mig en rad kurser för
offentliganställda i ämnet "bättre offentlig svenska". Nämndens tidiga
verksamhet hade varit inriktad på språket som system, med Skrivregler och skrifter som Gösta Bergmans Rätt och fel i språket. Men vi på
Institutet ägnade allt mer tid åt språket i praktiskt bruk, i all synnerhet
den offentliga svenskan. Erik Wellander hade redan givit ut den lilla
skriften Kommittésvenska (1950, ny upplaga I974), om myndighetsspråkets oarter, och 1967 hade Bertil Molde och justitierådet Georg Ericsson presenterat en till det yttre oansenlig men i praktiken banbrytande
skrift, Språket i lagar och andra forfattningar. Bertil, Margareta och jag
for i skytteltrafik till olika kursgårdar och föreläste för tjänstemän i stat,
landsting och kommuner. Margareta, som var mest involverad, utarbetade handledningen Att skriva bättre offentlig svenska, som kom 1977.
När verksamheten ett par år in på 1970-talet tenderade att helt växa oss
över huvudet beslöt vi att fråga en rad personer från högre seminariet
vid institutionen för nordiska språk i Stockholm om de ville ta över en
del av uppdragen. Till den änden ordnade vi två egna lördagskurser för
vad vi kallade barfotaspråkvårdare. De blev upptakten till den tvååriga
språkkonsultutbildningen vid Stockholms universitet.
Myndigheterna hade också fått upp ögonen för hur viktigt det är
med språkvård. Statskontoret skaffade på nämndens rekommendation
en egen språkvårdare, och Regeringskansliet inrättade 1975 en språkvårdartjänst som skulle utvecklas till en omfattande och gagnerik verksamhet. Riksdagen tillsatte den så kallade Byråkratiutredningen - om bättre
kontakter mellan myndigheter och medborgare, allt i 1970-talets anda.
Krångelsvenskan skulle bort. Språknämnden lånade ut sin nyanställda
medarbetare, Birgitta Lindgren, till det projektet, som resulterade ibland
annat förslag till nya standardformuleringar för en rad typiska fall.
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Språkvården på det här området handlar i mindre utsträckning om
rätt och fel men desto mera om begriplighet och tonläge.

Från familjefå retag till institution
Ar 5974 ombildades Nämnden för svensk språkvård och Institutet för
svensk språkvård till Svenska språknämnden. Statsmakterna garanterade nu lönerna för tre forskningsassistenter, som var och en fick sitt
ansvarsområde: nyordsundersökningen, den språkliga rådgivningen och
det nordiska samarbetet. Nyorden togs om hand av den nyanställde
licentiaten Bengt Nordberg från Uppsala, Margareta Westman ville
ha rådgivningsverksamheten och jag fick till min outsägliga lycka de
nordiska frågorna.
Nu började Språknämnden, som vi nu med fog kunde kalla oss, att
mera likna en institution och mindre ett familjeföretag. Hittills hade
vi haft stängt under juli månad: en stor läm lades på insidan över stora
dörren, den lilla sidoingången låstes av Bertil Molde, och sedan önskade
alla varandra glad sommar utanför porten i Salvii gränd och gick åt var
sitt håll. Med nyordningen blev kontoret bemannat året runt.
Men fortfarande fanns det uppgifter som samlade oss: varje gång ett
nytt nummer av Språkvård skulle skickas ut slog vi oss alla, inklusive
Bertil Molde, ner runt sammanträdes- och lunchbordet ("sedda såsom
ett begrepp", för att låna ett uttryck av Erik Wellander) och stoppade
ner tidskriften i kuvert samt slickade på frimärken. Av någon besynnerlig anledning hade nämnden vid ett tiflfalle åtagit sig att skicka ut
de dedicerade exemplaren av Carl Ivar Ståhles Vers och språk i vasatidens
och stormaktstidens svenska. Den älsklige och älskade professor Ståhle,
nämndens styrelseordförande, satt vid sagda bord och skrev dedikationer och talade entusiastiskt om möjliga forskningsuppgifter medan vi
paketerade; varje gång han kom in på sådant kände man sig beredd att
släppa vad man hade för händer och be hans milda ljus att leda en på
nya vägar. Uppmärksamheten på tillägnanden och bokpaketering blev
med andra ord inte den största, och några veckor senare fick vi från en
förvånad litteraturvetare tillbaka ett saknat slitet exemplar av SAOL,
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med varma hälsningar på försättsbladet "från tillgivne förf. C. 1. Ståhle"
- det hade legat bredvid honom på bordet och blivit både skrivet i och
inslaget.

Det nordiska engagemanget
Nordiskt språksamarbete var en av viktiga punkterna i Språknämndens
stadgar. Vad som 1944 blev Nämnden för svensk språkvård var ju från
början tänkt som ett nordiskt samarbetsorgan. Efter mönster av den
svenska nämnden hade så småningom de andra nordiska länderna fått
sina språknämnder, och de samlades årligen till gemensamma möten.
Bertil Molde, som sedan tidig ungdom varit nordiskt engagerad och
dessutom varit svensk lektor i Århus under fem år direkt efter kriget,
var en drivande kraft i det nordiska språksamarbetet. Han tog initiativet
till Sverigefinska språknämnden, inrättad 1975, och när Nordiska rådet
1974 sammankallade till ett möte i den gamla frågan om ett gemensamt
nordiskt språkvårdsorgan var han rask med att skissera både organisationen av ett sådant och en rad tänkbara arbetsuppgifter. Detta handlingsprogram föll de nordiska politikerna på läppen, inte minst för att här
som en nyhet fanns även vissa språkpolitiska frågor. Rådet gav Nordiska ministerrådet i uppdrag att utreda hur ett sådant samarbetsorgan
kunde förverkligas. Jag blev sekreterare i denna utredning, som hade
expeditionschefen Jan Stiernstedt som ordförande, och med den inleddes de kanske roligaste åren i mitt liv. Trots visst motstånd från dansk
sida inrättades i februari 1978 Nordiska språksekrerariatet - inte som ett
språknämnderna överordnat organ utan just som ett samarbetsorgan.
Det nyinrättade språksekretariatet fick sitt kansli hos Norsk språkråd
i Oslo, och det leddes av sekretariatschefen Ståle Loland, som snart
skulle få bistånd av sekreteraren Rikke Hauge, fortfarande en klippa i
det nordiska språksamarbetet. Ministerrådet gillade verksamheten, som
utvidgades med en tjänst för nordiskt skolsamarbete. På hemmaplan
i Finland, Danmark, Norge och Sverige ställde språknämnderna upp
med nordiska sekreterare till vilkas lön de nordiska regeringarna bidrog.
Jag fick alltså huvudansvaret för de nordiska frågorna i Svenska språk-
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nämnden, och med det öppnade sig en ny värld, på en gäng begriplig
och exotisk, med nya frågor och nya insikter och med nya kolleger som
också skulle bli vänner - inte minst bland de från början så motspänstiga danskarna.
Vi som ingick i det nya nordiska språksekretariatet - arbetsutskottet med Bertil Molde som ordförande och vi nordiska sekreterare som
tillhörde generationen efter - grep oss an arbetet med stort engagemang. Vi blev, som det heter på danska, godt sammenspiste och arbetade
mycket och gärna tillsammans. Under de goda åren hann vi ordna en
lång rad seminarier och konferenser för lärare, översättare, tevetextare,
mediefolk, tjänstemän inom olika områden i Norden och i EU, språkvetare, minoritetsspråksrepresentanter och många andra, och vi gav ut
skrifter som Att tala nordiskt, senare omarbetad till Att första9 varandra
i Norden (en samling praktiska råd, med mig och den finlandssvenske
språkvårdaren Mikael Reuter som författare), Statsnamn och nationalitetsord och Språken i Norden, en rad ordlistor och en ström av rapporter.
Vi genomförde en stor undersökning av de nordiska språknämndernas
telefonrådgivning, likheter och skillnader. Vi medverkade i läromedel
och undervisningsprojekt.
De årliga nordiska språkrnötena fick intressantare innehåll, liksom
årsboken Språk i Norden.
Till de viktiga inslagen hörde också att försöka skapa nordisk enighet genom att föreslå nordiska ersättningsord för engelska lånord. Det
visade sig vara en mindre meningsfull uppgift. Antingen fick de engelska lånorden ungef'är samma ersättningsord ändå i danskan, norskan
och svenskan, ofta det ord som kommit att tas i bruk i svenskan, och
det utan några ingripanden från oss språkvårdare, eller också kom det
engelska ordet att etableras, trots våra förslag. Med tanke på hur många
nya nordiska ord som uppstått spontant i språkbruket är våra teckenruta
(tegnrude o.s.v.) och samriskfdretag inte mycket att yvas över. För övrigt
har display och joint venture inte låtit sig manövreras ut.
Det ofta återkommande förslaget att enas om antingen ä och ö eller
& och ø avvisade vi efter viss utredning. Olikheterna i dessa bokstavs-
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tecken är förmodligen det minsta problemet i umgänget med grannspråken.
Så mycket mera angeläget var det i stället att arbeta på att öka den
nordiska språkförståelsen och hindra att engelska blev kontaktspråket
nordbor emellan. Skriften Attförstå varandra i Norden blev kärnan i
kurser för nordbor inom alla möjliga yrkesområden.
Entusiasm inför den nordiska gemenskapen betraktas inte sällan med
ett lätt föraktfullt överseende, och visst möter man emellanåt ett övermått av lovprisningar som kan påminna om frikyrklig hänförelse bland
bröder och systrar. Men den som en gång dragits in i grannländernas
kultursfurer med språk och diktning, sång och musik och bildkonst och
framför allt det fantastiska att man kan använda sitt modersmål och
bli förstådd och samtidigt förstå ett annat språk, vet att detta är något
omistligt. "Det omistliga" var också namnet på en serie nordiska konferenser om den ömsesidiga språkförståelsen.
Nordiska språksekretariatet skulle bestå under arton lyckliga år, tills
några politiker som ville sätta avtryck i det nordiska samarbetets historia fick för sig att kansliet med tre personer kostade för mycket, vilket
var nonsens, och att nyttan kunde ifrågasättas, om vilken de dock inte
hade mycket begrepp av deras utredning att döma. Språksekretariatet
som sådant lades ner 1996 och de nya formerna för det nordiska språksamarbetet skulle i åratal komma att utredas på ideliga möten för ministerrådspengar som vida översteg vad det ffitigt levererande Språksekretariatet på sin tid hade kostat.

Hur skulle psalmerna gå?
En dag i slutet på 1970-talet fick Bertil Molde besök av en gammal studiekamrat, prosten Ulf Björkman, som hade med sig ett par häften med
förslag till omarbetningar av ett antal psalmer i den svenska psalmboken. Det var dags för en ny sådan, och Ulf Björkman var bekymrad över
det sätt på vilket bearbetningarna genomfördes. Kunde Språknämnden
tänka sig att bidra med råd?
Jag anmälde omedelbart intresse, och så kom det sig att jag blev indra-
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gen som referent och senare språkexpert i Psalmkommittén. 1 riktlinjerna
för arbetet fanns formuleringar om "tidsenligt språk", om att man skulle
föredra "det riktiga ordet" (vad nu det var) framför det "mer poetiskt
klingande", vilket medförde att assonanser gärna sågs i stället för rena
rim, och om strävanden att återföra en del psalmer till deras ursprungliga
identitet efter århundraden av avlagringar med andra stiideal.
Resultatet av det goda uppsåtet var i många fall förskräckande. 1
synnerhet Anders Frostenson härjade svårt i psalmskatten och ersatte
många rena rim inte med assonanser (som tron/son eller hör/lär) utan
med ord med viss ljudlikhet, ofta lika schablonartat återkommande
som de gamla helrimmen av typen hjärta/smärta, skuld/huld. Nu fylldes
psaimboken med Gud/ljus, kärlek/glädje, går/bort. Syntax och bildspråk
skenade ibland och en och annan psalm såg yrvaket sin gamla dräkt
fladdra i draget där Guds andes vind släppts lös av Frostenson. 1 stället
för att hitta tillbaka till sin egen kanske förlorade identitet, som denne
själv uttryckte saken, fick många psalmer en ny, Frostensonsk, och det
var inte till deras fördel. Det blev många uppsluppet skarpa kommentarer från min sida under arbetets gång, och många erkännande suckar
från Psalmkommitténs enskilda ledamöter. Som väl var mötte jag inte
Anders Frostenson förrän på sluttampen, och då förstod jag varför kommittén varit så obenägen att hejda förödelsen. Inför hans stora grå ögon
och milda väsen smalt alla hårda ord. Vi kom att personligen varmt
uppskatta varandra. Men Wallin borde han ha lämnat i fred.
När den svenska psaimboken år 1986 låg färdig och stadfäst hade den
uppenbara brister men också många förtjänster, långt fler än vad ytliga
kritiker brydde sig om att försöka inse.

Erik Wellander
Nestorn bland språkvårdare, Erik 'Wellander, arbetade flitigt in i det
sista. Han bebodde en våning på Observatoriegatan med kakelugnar
och karljohansmöbler. Av denna gammaldags borgerlighet såg man
dock föga, för hyllor, soffor, stolar, bord och golvyta däremellan var
belamrade med kartonger från Systembolaget innehållande tidnings-
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klipp med språkexempel som professorn använde för sin språkspalt i
Svenska Dagbladet.
Naturligtvis hittade han inte vad han sökte i dessa hekatomber av
papper, och under en tid anställdes av Epa-direktören och miljonären
Josef Anér, Wellanders f?irbundne, en ofattbart tålig och tillika underbetald assistent, Ruth Soiweig Ångström, för att bringa reda i samlingarna. Men inte heller efter denna heroiska insats kunde professorn dra
nytta av kuppen, så i stället företog han emellanåt, mager och spänstig,
en promenad nedför Drottninggatan och över till Gamla stan för att be
mig eller Margareta Westman att söka i hans språkspalter, som sparades i nämndens klippböcker. "Vad blick ur sköldmöns öga! Hur ståtligt
Hildur blickar!" citerade han Atterbom och blinkade skälmskt. Vi lät
oss alltid charmeras av 9o-åringen, men den gång han inträdde med
ett "Det är väl ingen av damerna som möjligen använder uttrycket tjö?"
fick vi lov att glida bakom arkivskåpen och låtsas sysselsatta för att inte
krevera. Själva hade vi bara mött uttrycket hos tecknaren 0. A. och
Albert Engströms koling.
När jag 1976 hade tagit över Språknämndens enkät till landets
svensklärare och stått för hela sammanställningen (ett hästjobb, för det
var innan man använde datorer) och utvärderingen och årsmötesföredraget, belönades jag med det årliga 'Wellanderska språkpriset. Donator
hade begärt att få pristagaren till bordet. Annars brukade han och RunJanne ägna sig åt verbala mannajämningar över snapsen - hans egna
utfall sirligt giftiga, Run-Jannes mothugg glatt brutala - men denna
gång föredrog han blicken ur sköldmöns öga. Förtjusningen var ömsesidig. Sköldmön stödde sedan den fågeltunna gestalten ut till den väntande bilen. Ett år senare var han borta.

En ny epok
Nyordsboken var ju min första arbetsuppgift. Manuskriptet skulle vara
färdigt inom två år, det vill säga 1973. Långt senare, när jag lämnat
Språknämnden, har jag genom tidsplanerade projekt som jag deltagit
i insett hur fullkomligt utan plan vi arbetade på nämnden. Kom något
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angeläget in lades det pågående åt sidan. Allt fick ta den tid det tog. Det
var mycket som för min del inkräktade på nyordsarbetet: språkgranskning av texter, undervisning, telefonrådgivning, artiklar till Språkvård,
och senare, när andra tagit över huvudansvaret för ordboken, nordiskt
språksamarbete, svensklärarenkäten, utarbetandet av Punkt, komma,frågetecken - skrivreglerf6r skolan, remissutlåtanden om svensklärarutbildning och en massa annat som nämnden fick på sitt bord, psalmerna,
undersökningen om de nordiska språknämndernas telefonrådgivning,
representantskapet i det nyinrättade Ortnamnsrådet, referentskapet åt
Bibelkommissionen, radioprogram ... Flera personer anställdes för att
arbeta med ordboken allt medan omfånget växte. För varje år som gick
kom ju nya ord till. Under Birgitta Lindgrens ledning blev det dock till
slut, 1986, resultat: Nyord i svenskan från 40-ta/till 90-tal, med 7 Soo ord.
Det var länge sedan jag började med mina tre artikelexempel.
Samtidigt som Nyordsboken blev f'ärdig slutade Bertil Molde sin
tjänst och gick i pension. När jag var nyanställd hade han visat upp sin
sällskapstalang sans pareil, att från stående hoppa jämfota över en stol
med rygg - en färdighet som han också utnyttjat, berättade han, när
han en gång under en föreläsning på Stockholms högskola för att ge
eftertryck åt ett resonemang hade studsat upp på katedern, som dock
tippat framåt, varvid han fått fortsätta ner bland åhörarna - väl det fårsta exemplet på akademisk stage-diving. Nu hade han, en gång så snar
att fara upp och komma på fötterna när en fråga engagerade honom,
under de senaste åren drabbats av flera kroppsliga eländen och tidvis
varit sjukskriven. Jag hade i perioder fungerat som hans ersättare. Och
det var dags för en ny sekretariatschef. Jag kan inte säga att jag hett
åstundade tjänsten, men jag var heller inte ovillig. Ville styrelsen ha mig,
fastän jag var odisputerad, hade jag tackat ja. Men majoriteten av styrelsen ansåg att tjänsten krävde doktorsexamen, och jag hade ju faktiskt
ingen avhandling. Margareta Westman återkom sålunda som chef efter
en rad år på Stockholms universitet. Naturligtvis var det inte helt lätt
för någon av oss —jag hade ju vid det här laget långt större erfarenhet
av nämndens arbete. Men vi höll respektavstånd, så som tigrar som är

165

TRE MEDARBETARE

livsfarliga för varandra gör, och vår vänskap på det privata planet kunde
ingenting knäcka. Den bestod - in i det sista.

Uppbrottet
Våren £988 fick vi på Språknämnden se en halvsidesannons i Dagens
Nyheter: "Korrekturchef tillika språkvårdare sökes." Fyllda av oro för
vad en felaktig person på denna post skulle kunna ställa till med för
språket i allmänhet och Språknämnden i synnerhet beslöt vi oss för att
ta reda på vad det var frågan om. Jag lät mig intervjuas av redaktionsledningen om vad en sådan person kunde tänkas uträtta. Sedan var jag
fast. En ny och annan tillvaro skulle ta vid.
Men det var svårt att slita sig från Språknämnden. Där hade jag
inlett mitt riktiga arbetsliv; där hade jag utvecklats och fått beträda en
rad olika språkliga områden, där hade jag i styrelsen fått möta personer som jag annars väl inte hade kommit i närmare kontakt med,
som Carl Ivar Ståhle, Erik Wellander, Run-Janne, Lars Gyllensten,
Gun Widmark, Ulf Teleman, där hade jag fått de bästa arbetskamrater
jag kunde önska mig. 1 arbetsrummet närmast mig fanns den kloka
Ulla Clausén, kunnig i såväl latin som färöiska och med ett lugn som
inget kunde rubba, och på andra sidan den likaledes omdömesgille och
trivsamme och musikaliske Claes Garlén med fonologi som specialitet.
Lena Moberg hade återvänt efter disputationen på en avhandling om
medeltidssvenska. Kunskap och inspiration saknades aldrig.
Tyngst var det att lämna det nordiska samarbetet. Nu var det den
nordiskt hängivna och drivande Birgitta Lindgren som tog över min
tjänst, och det gjorde att jag kunde bära det; ingen var mer än hon värd
den lyckan. Och det visade sig att jag ändå skulle fortsätta att på olika
sätt bli indragen i det nordiska språklivet.
När detta skrivs harjag varit borta från Språknämnden lika länge som
jag arbetade där: i arton år. Men jag har aldrig riktigt lämnat den. När
jag en gång antydde för styrelseordföranden Ulf Teleman att jag kanske
borde väljas in i nämndens medlemsskara, till exempel som representant
för tidningsspråkvården, svarade han: "Men dig har vi ju ändå!"
Jag tolkade det till det bästa.
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Språknämndens sammanträdesrum på Lundagatan 42 var nog inte
märkvärdigt stort egentligen, men jag minns det som enormt. Kanske
delvis för att det var där som den vördnadsbjudande styrelsen samlades
en gång i månaden. Där hade jag också min arbetsplats till en början, eftersom det var enda rummet med något ledigt utrymme. Jag fick
installera mig i ett hörn vid ett skrivbord med en telefon den första
tiden på nämnden. Året var 1987 och jag vikarierade på deltid för Ulla
Clausén, som fått pengar att arbeta med det som då benämndes "konstruktionsordboken" och sedermera blev Svenskt språkbruk. Ulla satt
alltså kvar på nämnden, därav trångboddheten.
Från sammanträdesrumstiden minns jag fortfarande också tydligt ett
samtal från ett av mina allra första pass i telefonjouren. Det var en man
som frenetiskt ville övertyga mig om att begreppet sug egentligen inte
existerar i fysikalisk mening och att exempelvis ord som dammsugare
därmed är felaktiga. Jag försökte med min funktionellt inriktade språksyn och då ganska färska språkkonsultutbildning i bagaget tålmodigt
argumentera för att språket, enkannerligen då allmänspråket, inte är
en direkt avbildning av verkligheten utan snarare ett medel att beskriva
vår upplevelse av denna verklighet. Och om vi kollektivt har funnit att
ord och begrepp som sug är användbara för detta så "finns" de i kraft av
sin intersubjektiva kommunikativa funktion. Något i den stilen. Men
mannen lät sig ingalunda bevekas, och diskussionen pågick gott och
väl en halvtimme. Jag insåg rätt snart - faktiskt redan under samtalet
- att den här typen av rådgivningsexcesser inte var hållbara. Det var inte
försvarbart att ägna så lång tid år att käfta med någon som egentligen
inte var intresserad av vad jag eller Språknämnden tyckte. Man fick så
småningom lära sig att bedöma situationen och avsluta i tid, om det inte
fanns förutsättningar för ett konstruktivt samtal.
På ett sätt besannade samtalet de farhågor man som ung och grön
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språkrådgivare lätt uppammar inför att sätta sig i språkjouren: att de
som ringer är näst intill illvilligt skeptiska till modern språkvård och
enbart ute efter att ifrågasätta nämndens och den officiella språkvårdens rekommendationer. Det oväntade var egentligen bara att det var
just dammsugare som hamnat i skottgluggen. Snart upptäckte jag dock
att dammsugarmannen på intet sätt var representativ för dem som
ringer till språkjouren. Tvärtom är det slående att så få av frågarna alls
är intresserade av att diskutera språket eller rekommendationerna. De
flesta vill helt enkelt veta vad Språknämnden rekommenderar. Punkt
slut. Ibland är det snarast frustrerande att så många också nöjer sig med
punktbesked, i stället för att få veta lite mer om de generella mönstren
bakom en viss rekommendation. Extremfallet var nog en stammis som
återkommande frågade om -s- i sammansättningsfogen i samma typ av
ord, år efter år. Det hjälpte inte att redogöra för de övergripande princi-.
perna. Kanske hade hon en besvärlig överordnad som inte litade på sina
anställdas språkkänsla. Förmodligen ville hon främst kunna hänvisa till
att hon kollat med Språknämnden. Hon ville ha ryggen fri, vilket nog
inte är en alldeles ovanlig drivkraft bakom en del av jourfrågorna. Det
är inte alltid omsorgen om språket eller mottagaren eller budskapets
begriplighet som är den främsta drivkraften, utan kanske ett mer lokalt
socialt positioneringsspel. Det kan onekligen kännas lite sorgligt ibland,
men det är säkerligen ett ofrånkomligt inslag i språknormsdynamiken.
Det är lätt att minnas de mer säregna frågorna och frågarna, som
han som ville byta namn till Jesus Kristus (Språknämnden var ett tag
remissinstans i namnfrågor). När han väl accepterat att det inte var
lämpligt föreslog han i stället Jesus Krister. De allra flesta frågorna är
dock meningsfulla. Förvisso är många av dem rutinartade, men de går å
andra sidan snabbt att besvara. Andra frågor är så intressanta att frestelsen att forska vidare tar överhanden.Jag är nog inte den ende som under
årens lopp emellanåt lagt ner oförsvarligt mycket tid på efterforskningar
av språkliga detaljdata, bara för nöjets och stimulansens skull, som de
subtila nyansskillnaderna mellan orsaka och förorsaka, eller mellan ord
på -formad och -formig.
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Datoriseringen
Från 1989 fick jag en fast tjänst på nämnden, som jag sen innehade till
mitten av 2005, men med en lång tjänstledighet i mitten. Den stora
praktiska förändringen under min tid på nämnden, liksom i samhället i övrigt, utgjordes naturligtvis av den stora datorrevolutionen. Vid
8o-talets slut hade datorerna just börjat göra sitt intåg, men i mycket
blygsam skala. Vi använde ordbehandlingsprogrammet Ergo-ord, som
jag minns att många var djupt fästade vid långt fram i tiden, även när
modernare program fanns att tillgå. Programmet hade knappast några
riktiga wysiwyg-kvaliteter ("what you see is what you get"), men var
ändå omvälvande på ett sätt som i efterhand kan te sig rörande.
Annars var det mesta av verksamheten fortfarande av icke-digital
natur. All post var pappersburen, och frågeregistret flirdes extremt
manuellt i bokform. Här skulle alla telefon- och brevfrågor noteras
för hand, men registret var helt odugligt till att återfinna uppgifter om
en viss rekommendation i efterhand, eftersom det i praktiken varken
var strikt kronologiskt eller tematiskt ordnat. Förmodligen svarade vi
ibland ganska olika på likartade frågor, utan att ens upptäcka det. (Särskilt viktiga principfrågor noterades dock på annat håll, som väl var.)
Registerföringen hörde inte till någons favoritsysslor, och ibland kunde
inskrivningen släpa efter rätt många månader. Då gällde det att man
kunde tyda anteckningarna. (Tydbarhetsproblemet flyttades sen över
till de olika handstilarna i frågeboken.) 1 praktiken fungerade registret
bara för statistikföringen. Det blev alltmer uppenbart att systemet var
helt ohållbart, för att inte säga oseriöst, särskilt i ljuset av den fortskridande datorutvecklingen.
Vi insåg att vi behövde ett ordentligt datornätverk och en elektronisk
databas för att kunna hantera frågerådgivningen på ett mer effektivt
sätt. Vi hade förstås inte råd att anställa några datorexperter. 1 stället
blev det - som vanligt på en så liten arbetsplats - medarbetarna som fick
engagera sig i frågan och försöka sätta sig in vad vi behövde skaffa. Man
kan fråga sig om det egentligen ens ekonomiskt är det mest försvarbara systemet. Datoriseringsprojektet tog mycket tid och engagemang i
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anspråk, främst för Birgitta Lindgren, Claes Garlén och mig, som reste
runt och talade med diverse datakonsulter och även fick påhälsning av
desamma. Mycket språkarbete fick läggas åt sidan. Det visade sig svårt
att navigera genom datordjungeln, men också intressant att få inblickar
i denna exotiska värld. Alla konsulter visade sig inte riktigt mogna sitt
uppdrag, och jag minns särskilt en som reagerade mycket förnärmat
och tårfyllt över att vi slutligen inte valde hans lösning, trots att han ju
hade lagt ned så mycket tid och pengar på oss (vilket naturligtvis alla
konkurrerande konsulter också hade gjort).
Internet började växa fram som ett allt mer självklart redskap, men
i början mycket långsamt. Kenneth Larsson på Statsrådsberedningen
lånade ut ett modern till nämnden, så vi skulle kunna börja surfa lite
smått och åtminstone nå Språkbanken vid Språkdata i Göteborg. Från
början fanns deras material främst tillgängligt på mikrokort. 1 början
var det nog mest jag som experimenterade med nätet, men mycket fumligt. Det var heller ingalunda webben som gällde på den tiden, utan
betydligt mindre användarvänliga gränssnitt och protokoll som sköttes
av program som Gopher och Telnet. De byggde på att man kunde de
kommandon som behövdes. Mus fungerade inte. Vid ett tidigt surftillfälle hamnade jag plötsligt i någon australisk databas utan att ha
förstått hur det gick till. Jag blev nervös för att nämnden kanske skulle
få betala en massa pengar för mitt "utnyttjande" av databasen. Vi hade
ingen aning om hur sånt fungerade. Men det kom det aldrig någon
faktura från Australien, som väl var.
Datorverksamheten tog för min egen del över allt mer av tiden och
engagemanget. Det var dessutom så pass lustfyllt att jag började tro att
min egen utveckling pekade mot datorbranschen snarare än mot språkvetenskapen. Jag var nära att bli en ren datornörd. Utvecklingen kom
dock av sig, men dessa tidiga erfarenheter från nämnden - där man ofta
var tvungen att klara sig själv medelst trial-and-error-teknik, eftersom
ingen annan visste så mycket mer - kom säkert att prägla mitt val att
senare gripa mig an metaforforskning med datorlingvistiska metoder.
När jag slutade vid nämnden 2004 hade mycket förändrats jämfört
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med slutet av 1980-talet: verksamheten var nu genomdatoriserad, så
till den grad att det mesta stannade upp när det blev fel på servrarna.
Det fanns ett nytt fräscht fungerande nätverk och en rejäl databas som
grund för frågebesvarandet. Mycket av kommunikationen med omvärlden skedde via webben (där det finns en elektronisk frågelåda) och epost. Ergo-ord kändes nu långt borta.

Skrivregeissiriden
Språkvården har i flera avseenden demokratiserats under senare delen
av 1900-talet. Det har märkts även på Språknämnden, och ett konkret
uttryck för detta var nog den interna strid som utbröt om några rekommendationer i skrivreglerna. Språknämndens skrivregelsamling behövde
ses över i slutet av 8o-talet, och resultatet blev den rejält utökade version
som fick namnet Svenska skrivregler och som kom ut med första upplagan 5995. Att just jag enrollerades för detta - tillsammans med Margareta VVestman och Birgitta - berodde nog på mina erfarenheter från
Dagens Nyheters korrektur, där vi ständigt fick tampas med en mängd
val och principer på skrivregelsnivå. Inte minst förde vi ändlösa diskussioner om valet mellan stor och liten begynnelsebokstav i en mängd
sammanhang, och jag visste därmed en hel del om vilka problemfrågor
som kunde dyka upp. Just detta avsnitt blev också ett av de längre, och
man kan diskutera om detta verkligen var motiverat. Trots omfånget
kunde avsnittet inte vägleda brukarna i alla potentiella val. Ju mer man
försöker detaljreglera ett visst fenomen, desto mer följdfrågor tenderar det att generera. Så blev det också till stor del med versalfrågorna.
Det finns också en tendens att kvantitet, här i antalet sidor, tolkas som
tecken på frågans vikt, men även det kan det vara svårt att argumentera
för i detta fall.
Nåväl, det var inte versalfrågan som kom att splittra redaktionen.
Schismen gällde i stället främst datumskrivning (statusen hos den s.k.
baklängesdateringen, 2006-12-31), avstavning (statusen hos den s.k.
orddelsprincipen) och ska/skall. För en gångs skull lyckades vi inte bli
helt ense inom redaktionen. 1 äldre tider hade diskussionen utan tvivel
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avgjorts av chefen, som helt sonika skulle ha spikat Språknämndens
linje. Men trots att dåvarande chefen Margareta Westman också ingick
i skrivregeisredaktionen använde hon ingalunda sin chefsstatus till att
fatta de avgörande besluten i de här frågorna. 1 stället förpassades de
till styrelsen, vilket var unikt, åtminstone under min tid på nämnden.
Styrelsen verkade också uppenbart livad av att - äntligen - få diskutera
några konkreta språkfrågor mitt bland alla administrativa ärenden, och
det blev en hel del diskussion även under styrelsemötet.
Stämningen har annars under mina sejourer på nämnden nästan alltid varit mycket god. Det är förstås viktigt på en så liten arbetsplats, där
långvarig missämja och spänningar skulle göra det svåruthärdligt att
arbeta. Det hari alla fall jag sluppit, och det faktum att så många arbetat
där så länge talar för att de spänningar som naturligtvis ändå har funnits
mestadels har upplevts som uthärdliga.
Till Språknämndskulturen hör (givetvis) en mängd historier, som
ständigt återberättas vid köksbordet under luncher och kaffepauser.
Många av historierna har berättats rätt många gånger bara under mina
år - som den om när Catharina inte lät sig avbrytas i sin berättelse fast
tårtan gled ned på golvet och den om Lars Gyllenstens eleganta sätt att
blixtsnabbt doppa bakverk i kaffet utan att spilla, för att nu bara antyda
två exempel där de bakomliggande händelserna utspelade sig före min
tid. Vid åtskilliga tillfallen har det slagit mig att samtliga närvarande
måste ha hört historien ett otal gånger, om de inte rent av var med redan
när den utspelade sig! Det visar tydligt på den rituella funktionen i den
här typen av historieberättande. Det visar också att nyare trender som
"storytelling" kanske inte är så nya.
Det är ingen slump att många av historierna även utspelar sig vid
köksbordet. Språknämndens medarbetare har alltid haft ett välförtjänt
rykte som firningsftmndamentalister. Linjen har varit att det mesta går
att fira, och bör så göras! Och firar man ska det helst ätas tårta, eller
åtminstone bullar eller kakor. Och är det styrelsemöte ska det naturligtvis bjudas på extra fina och mastiga kakor o.s.v. Någon tyckte att vi
skulle döpa om nämnden till Svenska tårtnämnden.
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Språkriktighetsboken
Närjag 2001 återvände till nämnden efter 6 års tjänstiedighet för avhandlingsskrivande blev huvuduppgiften att leda det projekt som sedermera
blev Språkriktighetsboken (vid sidan av det allmänna frågebesvarandet
och medredaktörskapet för tidskriften Språkvård). Boken kom ut 2005,
men startskottet gick långt tidigare. Det kunde höras på det nordiska
språkmötet i Sigtuna 1989, som behandlade antibarbarusskrifter, och det
gav eko i en Språkvårdsartikel av dåvarande ordföranden Ulf Teleman
1991. Där skissade han sin vision av en språkriktighetsbok med huvudsaklig inriktning på syntaktiska frågor. Han menade att det fanns ett
tomrum efter Erik Wellanders Riktig svenska, och om inte Språknämnden agerade, fanns det risk att detta i stället &lldes av charlataner som
skulle torgföra de vanligaste fördomarna om språk och språkriktighet.
Jag tror att det i princip var en riktig analys, även om språkboksmarknaden de kommande åren faktiskt kom att präglas av ytterst vettiga
språkriktighetsböcker författade av enskilda professionella språkvårdare
eller språkvetare. Men det hade ändå blivit konstigt om Språknämnden
hade hållit sig borta från språkriktighetsdiskussionen.
Boken fick arbetsnamnet "Handbok i språkriktighet", eller kort och
gott HIS. Så hette den inofficiellt i närmare 15 år, men när boktiteln
Språkriktighetsboken spikades i ett sent skede blev det oväntat enkelt att
byta beteckning. Jag kan inte påminna mig att jag därefter någonsin
sagt "fel" och använt det gamla arbetsnamnet. Det tyder på att namnet
fungerar bra - åtminstone för oss som arbetat med boken!
Redan från början fick jag fungera som en sammanhållande spindel
i HIS-nätet. Ganska snart efter Ulfs artikel började vi skriva provartiklar allihop. Trevande försökte vi följa den mali som Ulf föreslagit.
Den utgick från en fyrdelad artikeldisposition, och i stora drag överlevde den till den färdiga boken, men nu i tredelad form. Varje artikel
inleds med en kort problemformulering och avslutas med en rekommendation. Däremot fann vi det efter hand svårt att separera faktaoch bruksredovisningarna från argumentationen och diskussionen om
hur väl uttrycken fungerar kommunikativt. Därför kallas det i dubbel
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bemärkelse centrala avsnittet i Språkriktighetsbokens artiklar för "Fakta
och diskussion".
1 början gick arbetet mycket långsamt, eftersom alla hade detta
som en liten biuppgift vid sidan av allt annat. När vi 13 hade lyckats
sätta ihop ett antal artikelförsök kallade vi till ett brett upplagt seminarium med ett antal etablerade språkvetare och språkvårdare samt en
stackars författargisslan i form av Gun-Britt Sundström, som då satt i
Språknämndens styrelse. Där diskuterades ämnesurvalet livligt, liksom
gränsdragningarna gentemot bl.a. rent lexikala frågor, retoriska frågor
och stilfrågor. Flera deltagare pläderade för en bred syn på vad som ska
behandlas i en språkriktighetsbok, och jag minns att Stefan Lundin på
Sveriges Radio klokt framhöll att om vi språkvetare har svårt att avgöra
inom vilket fält en fråga hör hemma så är det förstås ännu svårare för
den genomsnittlige språkbrukaren.
En av de hetare diskussionsfrågorna vid seminariet - aktualiserad
med jämna mellanrum även senare - gällde var rekommendationen
skulle placeras, och hur den skulle framhävas grafiskt. Några propagerade för att många läsare bara vill ha reda på själva rekommendationen
och de borde då kunna få den direkt efter problemet eller framhävd i
en egen ruta. Jag fick då, och även fortsatt, kämpa för linjen att på alla
sätt uppmuntra läsaren att ta del av hela resonemanget som leder fram
till rådet. 1 många fall var diskussionen och faktaredovisningen i själva
verket betydligt mer centrala än själva rekommendationen. För mig blev
det oerhört viktigt att inte sätta krokben för den fullständiga läsarten.
Den läsare som ändå prompt vill gå direkt till rekommendationen kan
enkelt göra det, eftersom den fasta strukturen gör att denna alltid kommer sist.
kr 1995 blev jag så tjänstledig för att doktorera och återvände igen
aoor.Till min förvåning hade just ingenting hänt med HIS under tiden.
Hela projektet hade legat i träda i brist på resurser. Nu ville nytillträdde
chefen 011e Josephson göra en kombinerad om- och rivstart och föra
projektet i hamn så snabbt som möjligt. Vi började med att skicka ut
propåer till höger och vänster, dels för att göra känt att projektet på
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nytt var i rullning, dels för att få in förslag till ämnen att behandla.
Vi fick in en hel del bra f6rslag. Ändå gick det fortsatt alltför långsamt med artikelskrivandet, eftersom jag var den enda som hade någon
egentlig tid till detta. Inte förrän vi kunde hyra in några goda externa
medarbetare från Göteborg, Benjamin Lyngfelt och Maia Andréasson,
blev det ordentlig fart på produktionen. Redaktionsarbetet blev genom
detta också än mer stimulerande, och vi hade hela tiden ett mycket gott
samarbete.
Jag blev nu inte kvar på nämnden ända tills boken var helt flirdig,
men när jag vid halvårsskiftet 2004 än en gång återvände till Stockholms universitet, denna gång på en fast tjänst, var ändå det mesta klart,
och projektet rullade med mycket god fart. Det blev Claes Garlén som
styrde det in i mål. För mig personligen kändes det lite märkligt att
så att säga få sitta oombytt på läktaren och inte längre kunna påverka
målgången annat än som hejaklack, om idrottsmetaforiken tillåts. Samtidigt var det delvis också befriande att slippa alla detaljbeslut som med
nödvändighet måste fattas på slutet.

Men vad är egentligen språkriktighet?
Människors språksyn och dynamiken bakom språknormer har nog alltid fascinerat och intresserat språkvårdare; hur normuppfattningar skiftar över tid och mellan människor. Många lekmän, och för all del även
en och annan språkvetare, verkar hysa uppfattningen att det egentligen
är trivialt att fastslå vad som är rätt och fel. Sedan kan olika språkvårdare möjligen välja att vara mer eller mindre "liberala" i förhållande till
det oeftergivligt korrekta. Detta leder gärna till en sorts essentialistisk
språksyn, där korrektheten (eller bristen på sådan) anses inneboende i
uttryckens essens på ett nästan metafysiskt sätt.
Själv har jag tvärtom alltid menat att det är långtifrån banalt att
ringa in vad som är rätt eller fel eller hur uttryckssätt bör bedömas. Det
är till och med svårt att slå fast vad begreppet "språkriktighet" egentligen står för. Jag kan sympatisera med den allmänna breddningen av
begreppet "språkvård" (se 011e Josephsons kapitel s. 130) och ambitionen
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att inte likställa detta med språkriktighet. Samtidigt finns det då en risk
att språkriktighetsbegreppet parallellt smalnar av till rena etikettsfrågor,
vilket vore olyckligt.
Jag hade föresatt mig att när Språkriktighetsboken var klar, om
inte fiirr, skulle jag en gång för alla ha klart för mig vad språkriktighet
innerst inne handlar om.Jag föreställde mig storslaget att jag skulle resa
land och rike runt med ett föredrag betitlat "Käpphästens anatomi",
vilket jag ett tag tyckte var lite f,rndigt. Och jag ägnade mycket tid åt
inledningskapitlet i Språkriktighetsboken, det som skulle ringa in just
språkriktighetsbegreppet. Det skedde mot slutet i nära och som vanligt
mycket gott samarbete med 011e. jag tycker nog att vi kom en bit på
väg, men om det hördes nåt "heureka" när vi var klara var det nog mer
som en frågande viskning än som ett segervisst rop. Det beror förstås
delvis på frågans svårighetsgrad och att synen på språkriktighetens
väsen hänger intimt samman med synen på språkets väsen. Även det
senare är förvisso fortfarande högst omtvistat.
1 Språkriktighetsboken har vi definierat korrekthet i relation till
social acceptans. Språk och språknormer är på ett sjalvklart sätt sociala
fenomen, och accepterandet eller förkastandet av uttryckssätt har därmed alltid en social dimension. Men det finns också en acceptansnivå
som inte är social i samma bemärkelse, och som är mer kopplad till vars
och ens privata, inre grammatik. Det handlar mest om språkkänsla som
ett utslag av mönsterminnen, som Lars-Gunnar Andersson beskrivit i
artikeln "Språkkänsla som mönsterminnen" (2005). Med det avses att
vissa uttryckssätt gnisslar för att de inte stämmer med de mönster som
ens hjärna har abstraherat och generaliserat utifrån de yttranden man
mött. Det knepiga är att utröna hur den här privata inre grammatiken
förhåller sig till de mer sociala språknormerna. Knepigheten beror delvis på att vi vet så lite om hur det går till när grammatiken "kommer in
i huvudet". Kopplingen mellan olika mentala och sociala processer är
ännu alltför outredd.
En fråga man alltid kan ställa sig - och som jag också återkommande brottats med - är vilken effekt en bok som Språkriktighetsboken
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egentligen har genom sin blotta existens, eller för den delen ett organ
som Språknämnden eller Språkrådet. Hur stor är risken att böcker och
organ av detta slag förstärker en förenklad språksyn, och mest används
för att destruktivt slå andra människor i skallen med? Hur stor är risken
att det språkliga intresset kanaliseras mot fel slags fenomen?
Mitt svar har alltid, slutligen, blivit att det behövs en vetenskapligt informerad röst som kontinuerligt deltar i den normdiskussion
som ändå alltid uppkommer. Språknormsarenan bör inte överlåtas
till självutnämnda språkpoliser, som skulle använda betydligt hårdare
batonger än Sprakriktighetsboken att slå folk i skallen med. Men visst
har det stundtals funnits tvivel, och det tror jag är sunt. Det är nog viktigt att alla som sysslar med språkvård då och då ger sig tid att stanna
upp och tänka igenom vad verksamheten går ut på. För mig har språkvårdsarbetet mest handlat om att uppmuntra människor att handskas
med de språkliga uttrycksmedlen mer medvetet och eftertänksamt, att
noggrannare överväga vilka effekter olika språkliga val har för budskapet och för mottagaren. Det handlar då också mer om att torgföra en
attityd till språklig kommunikation än att detaljreglera inventariet av
uttrycksmedel.
Det stimulerande med modern språkvård är annars att det så
utpräglat handlar om lagarbete, mycket mer så än exempelvis akademisk språkforskning. Nämndarbetet har alltid präglats av mycket nära
kontakter med kollegerna. Det har alltid varit naturligt att gå in i rummet bredvid och slänga ur sig en språkfråga som genast lett till en ofta
givande diskussion.

Tillbaka till universitetet
Ar 2004 fick jag så ett lektorat vid Stockholms universitet, en eftertraktad tjänst som det knappast gick att säga nej till. Till en början fick jag
dock åter förmånen att vara tjänstledig från nämnden. Men efter drygt
ett år tyckte 011e att det nog ändå var dags att jag sade upp mig, om
jag inte tänkte återvända den närmaste tiden. Efter en lång hoppjerkakarriär, där jag i olika omgångar varvat Språknämnden med arbete
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på Dagens Nyheter respektive Stockholms universitet, skickade jag så
in min uppsägning. Det kändes påfallande vemodigt att gå stegen mot
brevlådan och lägga i kuvertet. Förmodligen säger det någonting om
min relation till Språknämnden.
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Bilaga 1
Stadgar
Här visas stadgarna som de säg ut vid inrättandet av Nämnden för svensk
språkvård 1944 respektive Svenska språknämnden 1974.
Flera stadgeändringar har gjorts. Viktiga innehållsmässiga ändringar gjordes 1954
när Institutet för svensk språkvård inrättades, 1956 när medlemsförsamlingen
fick rätt att utse ett antal ledamöter, 1999 när en representant för personalen fick
rätt att delta i styrelsemötena.
Andra stadgeändringar har inneburit utpekande av flera organisationer med
rätt att utse ledamöter, ökning av antalet ledamöter som varje organisation eller
medlemsförsamlingen fick utse. Därutöver har redaktionella ändringar gjorts.

Stadgarfdr Nämnden för svensk språkvård
'944
§ i. Nämnden för svensk språkvård har till uppgift att följa det svenska
språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet. Nämnden skall tillika söka åvägabringa nordiskt samarbete på
språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska
språkgemenskapen.
Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrifter
av såväl populär som vetenskaplig art, genom föredrag och tidningsartiklar samt genom upplysande och rådgivande verksamhet i övrigt.
För den nordiska spräkgemenskapens främjande skall nämnden söka
samarbete med organisationer för samma ändamål i övriga nordiska
länder.
§ z. Nämndens ledamöter utses för en tid av tre år av de myndigheter,
institutioner och organisationer, vilka äro nämndens stiftare. Sålunda
utser den svenska föreningen Norden tre ledamöter, Svenska Akademien, K. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Publicistklubben, Sveriges Författareförening, Tekniska Nomenklaturcentralen,
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AB Radiotjänst och Samverkande Bildningsförbunden vardera en ledamot, K. Skolöverstyrelsen två ledamöter, företrädande undervisningen
på lägre och högre skolstadium, samt Kanslern för rikets universitet fyra
ledamöter, representerande den nordiska språkvetenskapen vid vartdera
av rikets universitet och vid Stockholms och Göteborgs högskolor.
Nämnden må kunna besluta, att jämväl andra myndigheter, institutioner och organisationer, vilka ha intresse för nämndens uppgifter, må
inträda såsom stiftare med rätt att låta sig representeras genom ledamot
i nämnden.
Tillika må nämnden äga rätt att kalla institutioner, företag och
enskilda personer, som på ett eller annat sätt önska främja de syften, för
vilka nämnden arbetar, att inträda såsom stödj are av nämndens verksamhet.
Nämnden utser inom sig för en tid av tre år ordförande och vice ordförande. Därjämte utses, likaledes för en tid av tre år, inom eller utom
nämnden sekreterare och kassaförvaltare.
Bland sina ledamöter tillsätter nämnden ett arbetsutskott. Dett
består utom av nämndens ordförande av fyra medlemmar.
För det språkvårdande arbetet upprättas av nämnden en byrå, vilken
i den mån förutsättningar därför föreligga, bör utvecklas till ett institut
för svensk språkvård.
Nämnden åligger:
att angiva riktlinjer och uppgöra plan för den i § i nämnda verksamheten,
att anskaffa medel för nämndens verksamhet och besluta röranden
tillgängliga medels användning,
att välja revisorer,
att efter varje räkenskapsårs slut taga del av arbetsutskottets och revisorernas berättelser samt besluta angående ansvarsfrihet för arbetsutskottet. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
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Nämnden sammanträder, på kallelse av ordföranden minst en gång
årligen samt eljest, då ordföranden eller arbetsutskottet finner det
påkallat.
Arbetsutskottet åligger:
att utöva ledningen av det språkvårdande arbetet,
att tillsätta filreståndare för den av nämnden upprättade byrån jämte
andra tjänstemän samt fastställa instruktion för dessa,
att uppgöra arbetsordning för byråns verksamhet,
att till nämnden årligen avgiva berättelse över verksamheten.
Inom sig utser arbetsutskottet en verkställande ledamot att utöva
den närmaste ledningen av byråns verksamhet.
Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.
Nämnden och arbetsutskottet äro beslutföra, då minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Stadgar/dr Svenska språknämnden
'974
i § Svenska språknämnden har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en språkvårdande verksamhet.
Nämnden skall verka för nordiskt samarbete på språkvårdens område i
syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen.
Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrifter
av såväl populär som vetenskaplig art, genom föredrag och tidningsartildar samt genom upplysande och rådgivande verksamhet i övrigt. För
att främja den nordiska verksamheten skall nämnden söka samarbete
med organisationer för samma ändamål i övriga nordiska länder.
z § 1 nämnden ingår företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer: Svenska Akademien, Vitterhets-, Historie- och
Antikvitetsakademien, Vetenskapsakademien,universitetskanslersämbe-
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tet, skolöverstyrelsen, Dramatiska teatern, Föreningen Norden, Sveriges
Författarförbund, Publicistklubben, Svensklärarföreningen, Folkbildningsförbundet, Folkuniversitetsföreningen, Sveriges Radio AB, Tekniska Nomenidaturcentralen, Svenska Akademiens ordboksredaktion,
Svenska språkvårdsnämnden i Finland och Sveriges Marknadsförbund.
Nämnden får kalla institution, företag eller enskild person, som önskar
främja de syften för vilka nämnden arbetar, att inträda som stödjare av
nämndens verksamhet.
3 § Inom nämnden finns medlemsförsamling, styrelse och sekretariat.
4 § Ledamöter i medlemsförsamlingen utses av de i 2 § nämnda
myndigheterna, institutionerna och organisationerna. Av ledamöterna
utses fem av universitetskanslersämbetet, tre av Föreningen Norden, två
av vardera av skolöverstyrelsen, Svenska Akademien, Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien och Sveriges Författarförbund samt en
av envar av övriga institutioner och organisationer. Dessutom får medlemsförsamlingen själv utse högst fyra ledamöter som gjort sig särskilt
förtjänta om svensk språkvård.
De fem ledamöter som utses av universitetskanslersämbetet skall representera den nordiska språkvetenskapen vid vartdera av landets universitet.
Ledamöterna utses för en gemensam mandatperiod om tre år räknat
från och med den i juli. Avgår ledamot före mandatperiodens slut får
en ny ledamot utses för den återstående tiden. Den som fyllt 70 år får
ej utses till ledamot.
§ Kungl. Maj:t utser ordförande i medlemsförsamlingen bland dess
ledamöter.
Medlemsförsamlingen utser inom sig två vice ordförande.
Medlemsförsamlingen utser för en tid av tre år inom eller utom sig
en sekreterare.
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6 § Styrelsen består av medlemsförsamlingens ordförande, chefen för
sekretariatet samt fem ledamöter som medlemsförsamlingen utser inom
sig.
Ordföranden i medlemsförsamlingen är även ordförande i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
7 § För det språkvårdande arbetet och därmed sammanhängande uppgifter svarar i första hand sekretariatet.
Tjänsten som föreståndare för sekretariatet tillsättes av Kungl. Maj:t
efter anmälan av styrelsen.
8 § 1 fråga om vissa tjänster hos nämnden gäller bestämmelser som
meddelas av Kungl. Maj:t.
9 § Medlemsförsamlingen åligger
att ange riktlinjer för den verksamhet som nämns i i
att anskaffa medel för nämndens verksamhet och besluta om tillgängliga medels användning,
att välja revisorer,
att efter varje räkenskapsårs slut ta del av styrelsens och revisorernas
berättelser samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlemsförsamlingen sammanträder, på kallelse av ordföranden,
minst en gång årligen samt eljest när ordföranden eller styrelsen finner
det påkallat.
io § Styrelsen åligger
att utöva ledningen av nämndens verksamhet,
att, i den mån ej annat följer av bestämmelser som avses i 8 §, anställa
personal samt fastställa instruktion för denna,
att uppgöra arbetsordning för sekretariatets verksamhet,
att till medlemsförsamlingen årligen avge berättelse över verksamheten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen sammanträder, på kallelse av ordföranden.
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§ Medlemsförsamlingen och styrelsen är beslutföra när minst hälften
av ledamöterna är närvarande. Som nämndens eller styrelsens beslut
gäller den mening varom de flesta förenar sig eller, vid lika röstetal, den
mening som ordföranden biträder.
ii

§ Nämndens räkenskapsår omfattar tiden från och med den i juli till
och med den 30juni påfölj ande år.

12

13 § Ändring av dessa stadgar beslutas av medlemsförsamlingen. Förslag
till ändring far behandlas vid sammanträde endast om förslaget avsänts
med posten till samtliga ledamöter senast 6o dagar före sammanträdet.
Beslut om ändring av i , § första stycket, 6 § andra stycket, 7 § andra
stycket och 8 § skall underställas Kungl. Maj:t.

186

Bilaga2
Organisationer med rätt att utse ledamöter
Ordnade i alfabetisk ordning med det namn organisationen hade då den första
gången utsåg ledamot. (Namnbyten anges inom parentes.)
Alla organisationer utsåg en ledamot med följande undantag: Föreningen Norden
(), Svenska Akademien (2 sedan 1954), Skolöverstyrelsen/Sko/verket (2), Sveriges
Författarforbund (2), Vitterhetsakademien (z fr.o.m. 1974). Dessutom skall noteras
att Kanslern för rikets universitet/Universitetskanslersämbetet/Universitets- och
högskoleämbetet t.o.m. 1995 utsåg representanterna för rikets universitet och

högskolor. Om Stockholms högskolaluniversitet se s. 12.
Folkuniversitetsföreningen 2945
Föreningen Auktoriserade Translatorer/Sveriges Facköversättarförening
'999

Föreningen Norden 1944
Göteborgs högskola 1944 (namnändring 1954: Göteborgs universitet;
via Kanslern för rikets universitet t.o.m. 1995)
Kanslern för rikets universitet 1944-1995 (namnändring 1974: Universitetskanslersämbetet; namnändring 1977/78 Universitets- och högskoleämbetet; utsåg representanterna för universitet och högskolor
t.o.m. 1995)
Kungliga Dramatiska teatern 1953
Linköpings universitet 1981 (via Universitets- och högskoleämbetet
t.o.m. 1995)
Lunds universitet 2944 (via Kanslern för rikets universitet t.o.m. 1995)
Modersmålslärarnas förening 1953 (namnändring 1969: Svensklärarföreningen)
Publicistklubben 1944
Radiotjänst 2944 (namnändring 1957: Sveriges Radio; namnändring
1982/83

Sveriges Riksradio; namnändring 2992/93: Sveriges Radio)

Samspråk - Samarbetsorganet för språkvårdare inom offentlig förvaltning 1987
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Samverkande Bildningsförbunden 1944 (namnändring 2968: Folkbildningsförbundet)
STS— Swedish Standard Institute 1987
Skolöverstyrelsen 1944 (ersattes av Skolverket 1991)
Stockholms högskola 1954-1974 (namnändring 1960: Stockholms universitet)
Stockholms högskola 1944 (namnändring 1960: Stockholms universitet;
via Kanslern f6r rikets universitet t.o.m. 1995)
Svenska Akademien 1944
Svenska Akademiens ordboksredaktion 1946
Svenska förläggareföreningen 2977
Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet 1965 (namnändring 1968:
Sveriges Marknadsförbund)
Svenska spräk(vårds)nämnden i Finland 1945
Svenska Översättarförbundet 1959 (ersätts 1974 av Sveriges Författarförbund)
Sveriges Författareftirening 1944 (ersätts 1974 av Sveriges Författarförbund)
Tekniska nomenldaturcentralen,TNC 1944 (ersätts av Terminologicentrum TNC 2000)
Umeå universitet 1968 (via Kanslern för rikets universitet t.o.m. 1995)
Vetenskapsakademien 1953
Vitterhetsakademien 1944
Folkbildningsförbundet (se Samverkande bildningJ?5rbunden)
Skolverket (se Skolöverstyrelsen)
Svensklärarföreningen (se Modersmålslörarnas förening)
Sveriges Facköversättarförening (se Föreningen Auktoriserade Translatorer)
Sveriges Författarförbund (se Sveriges Författarefören ing och Svenska
Översättarforbundet)
Sveriges Marknadsförbund (se Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet)
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Sveriges Radio, Sveriges Riksradio (se Radiotjänst)
Universitets- och högskoleämbetet, Universitetskanslersämbetet (se
Kanslern för rikets universitet)
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Ledamöter
Mandatperioderna för såväl Nämnden för svensk språkvård som Svenska
språknämnden var 3 år. Ar 1974 var Nämnden för svensk språkvård verksam
första halvåret, och därefter inleddes verksamheten för Svenska språknämnden.
Då övergick man också till delat verksamhetsår. Fr.o.m. 1997 var verksamhetsåret
åter lika med kalenderåret.
Fram till och med 1995 var ledamot som representerade en högskola eller ett
universitet med ett undantag utsedda av Kanslern för rikets universitet (eller
efterföljare). Undantaget var Stockholms högskolaluniversitet som 1964-1974
därutöver fick utse egen ledamot. Se vidare S. iz.
De som satt under båda perioderna har markerats med*

Nämnden för svensk språkvård 1944-1974
Professor Olav Ahlbäck: Svenska språkvårdsnämnden i Finland
1953-1967

Professor Nils Ahnlund: Svenska Akademien 1944-1945
Professor Sture Allén*: Göteborgs universitet 1974
Skolkonsulent Gunnar Andersson: Skolöverstyrelsen 1971
Fil.dr Ingvar Andersson: Radiotjänst 1944-1945
Lektor/professor Gösta Bergman: Föreningen Norden 1944-1974
Rektor Birger Bjerre: Skolöverstyrelsen 1944-1946
Lektor/folkskoleinspektör Bertil Björseth: Skolöverstyrelsen 1956-1964
Docent Erik Bhrendtz: Publicistklubben 1965-1967
Journalisten Sonja Carlberg: Publicistklubben 1972-1974
Skolkonsulent Karin Dahl*: Skolöverstyrelsen 1972-1974
Professor Karl-Hampus Dahlstedt*: Föreningen Norden 1968-1974
Skolkonsulent Margareta Ek: Skolöverstyrelsen 1965-1970
Ordbokschefen docent Sven Ekbo*: Svenska Akademiens ordboks
redaktion 1957-1974
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Programdirektör Nils-Olof Franzén*: Radiotjänst/Sveriges Radio
1950-1974
Professor Sigurd Fries*: Umeå universitet 1969-1974
Direktör Hans Gehlin*: Sveriges Marknadsförbund 1971-1974
Teaterchefen Karl-Ragnar Gierow: Dramatiska teatern 1953-1955
Rektor Ingegerd Granlund: Svenska Översättarförbundet 1959-1974
Programdirektör Henrik Hahr: Publicistklubben 1957-1964
FiLlic. Ivar Harrie: Publicistklubben 1946-1955
Lektor Carita Hassler-Göransson: Skolöverstyrelsen 1944-1955
Rektor Rolf Hillman: Modersmålslärarnas förening 1953-1974
Studierektor Gunnar Hirdman: Samverkande bi1dningsfrbunden
1944-1961
Rektor Ragnar Hollmerus: Svenska språkvårdsnämnden i Finland
1947-1952
Professor Gösta Holm*: Lunds universitet 1967-1974
Fitdr/professor Pelle Holm: Svenska Akademiens ordbok 1946-1956
Undervisningsrådet Nils Hänninger: Föreningen Norden 1944-1967
Professor Sven B.F. Jansson*: Föreningen Norden 1950-1974
Professor Valter Jansson: Uppsala universitet 1948-1973
Professor Ture Johannisson: Göteborgs högskolaluniversitet 1945-1970,
utsedd av medlemsförsamlingen 1971-1974
Docenten Melker Johnsson: Sveriges författareförening 1944-1974
Professor Bernhard Karlgren: Vetenskapsakademien 1953-1970
Fil.kand. Per-Uno Karpebäck: Svenska Försäljnings- och Reklamförbundet/Sveriges Marknadsförbund 1965-1970
Professor Gustav Korlén*: Stockholms högskolaluniversitet 1954-1974
Undervisningsrådet/rektor Eskil Källquist: Skolöverstyrelsen 1947-1961
Docent/professor Örjan Lindberger*: Folkuniversitetsföreningen
1960-1974
Fil.dr Erik Hjalmar Linder: Radiotjänst 1946-1949
Professor Axel Lindqvist: Folkuniversitetsföreningen 1945-1959
Professor Hjalmar Lindroth: Göteborgs högskola 1944
Professor Karl Gustav Ljunggren: Lunds universitet 1944-1967
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Professor Sten Malmström*: Stockholms universitet 1974
Fil.dr. Harry Martinson: Svenska Akademien 1958-1974
Docent/professor Bertil Molde*: utsedd av medlemsförsamlingen
1961-1974
Professor Dag Norberg*: Vetenskapsakademien 1971-1974
Professor Erik Noreen: Uppsala universitet 1944-1946
Studiesekreterare/rektor Åke N orén*: Samverkande BildningsförbundenlFolkbildningsförbundet 1962-1974
Professor H. S. Nyberg: Svenska Akademien 1953-1974
Fil.dr Olav Panelius: Svenska språkvårdsnämnden i Finland 1945-1946
Fil.dr Knut Petersson: Publicistklubben 1944-1945
Bibliotekarien/direktör Einar Selander*: Tekniska Nomenidaturcentralen, TNC 19 60-1974
Fil.dr Sten Selander: Svenska Akademien 1954-1957
Chefredaktör Manne Ståhi: Publicistklubben 1956
Professor Carl Ivar Ståhle*: Stockholms högskolaluniversitet 1956-1974
Professor Carl-Erik Thors*: Svenska språkvårdsnämnden i Finland
1968-1974
Direktör Stig H:son Tideström: Tekniska nomenidaturcentralen,
TNCi959
Fil.dr. Stig Torssiow: Dramatiska teatern 1956-1964
Undervisningsrådet Evert Ullstad*: Skolöverstyrelsen 1962-1974
Programdirektör Håkan Unsgaard: Publicistklubben 1968-1972
Undervisningsrådet Ruben Wagnsson: Föreningen Norden 1944-1949
Professor Erik Wellander: Vitterhetsakademien 1944-1974
Tekn.dr John Wennerberg: Tekniska nomenklaturcentralen, TNC
1944-1958
Professor Elias Wessén: Stockholms högskola 1944-1955, utsedd av
medlemsförsamlingen 1956-1974
Skådespelaren Olof Widgren*: Dramatiska teatern 1964-1974
Professor Gun Widmark*: Göteborgs universitet 1972-1973, Uppsala
universitet 1974
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Svenska språknämnden 1974-2007
Direktör Lars Algotsson: Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC
1977-1985
Professor Sture Allén*: Göteborgs universitet 1974; utsedd av medlemsförsamlingen 1974-1985, Svenska Akademien 1986-1998
Direktör Arne Andersson: Föreningen Norden 1974-1980
Professor Lars-Gunnar Andersson: Göteborgs universitet 1995-2007
Professor Thorsten Andersson: Vitterhetsakademien 1992-1998
Professor Jan Anward: Linköpings universitet 2005-2007
Professor Sven Benson: Göteborgs universitet 1974-1985
Språkexperten Gertrud Berglund: Samspråk 1997-2000
Förlagsredaktör Lennart Berglund: Svenska Bokf'örläggareföreningen
1977-1992, utsedd av medlemsförsamlingen 1992
Skådespelare Anita Björk: Dramatiska teatern 1986-1986
Hovrättspresident Birgitta Blom: utsedd av medlemsförsamlingen
1992-1997
Redaktör Joachim Bowin: STS 2002-2007
Journalisten Pia Brandelius: Publicistklubben 1989-1995
Docent Ulla Börestam: Föreningen Norden 2005-2007
Överingenjör Carl Johan Carlberg: SIS 1987-1990
Journalisten Sonja Carlberg*: Publicistklubben 1974-1980
Professor Carl-Johan Clemedson: Vetenskapsakademien 1980-1986
Skolkonsulent Karin Dahl*: Skolöverstyrelsen 1974-1987
Professor Östen Dahl: Vetenskapsakademien 1999-2007
Professor KarI-Hampus Dahlstedt*: Föreningen Norden 1974-1986
Professor Lars-Erik Edlund: Föreningen Norden 1992-2007
Ordbokschefen docent Sven Ekbo*: Svenska Akademiens ordboksredaktion 1974-1980
Professor Claes Christian Elert: Föreningen Norden 1986-1992
Professor Lennart Elmevik: Vitterhetsakademien 2005-2007
Författaren Horace Engdahi: Svenska Akademien 1999-2007
Professor Kjell Espmark: Svenska Akademien 1986-1998
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Dramaturgen Magnus Florin: Kungliga Dramatiska teatern 1995-1998
Informationschef Suss Forssman Thullberg: Skolutvecklingsmyndigheten 2005-2007
Programdirektör Nils-Olof Franzén*: Sveriges Radio 1974-1981
Professor Sigurd Fries*: Umeå universitet 1974-1989
Universitetslektor Birgitta Garme: Svensklärarföreningen 1999-2007
Direktör Hans Gehlin*: Sveriges Marknadsförbund 1974-1977
Direktör Lars Gullberg: Sveriges Marknadsfhrbund 1977-1986
Författaren Lars Gyllensten: Svenska Akademien 1974-1986
Professor Staffan Hellberg: Stockholms universitet 1988-2007
Direktör Tomas Henriksson: Föreningen Norden 1990
Professor Gösta Holm*: Lunds universitet 1974-1981
Terminologen Åsa Holmér: Tekniska nomenklaturcentralen, TNC/
Terminologicentrum TNC 1988-2007
Översättaren Margaretha Holmqvist: Sveriges Författarförbund
1989-1998
Professor Tor G. Huitman: utsedd av medlemsförsamlingen 1986-1998
Professor Sven B.F. Jansson*: Föreningen Norden 1974-1977
Professor Kurt Johannesson: Vitterhetsakademien 1999-2007
Författaren Olov Jonasson: Svenska Författarförbund 1974-1986
Ordbokschefen Hans Jonsson: Svenska Akademiens ordboksredaktion
1980-1992
Professor Inge Jonsson: Vetenskapsakademien 1986-1998
Universitetslektor Åke Jonsson: Sveriges Radio 1981-1992, Umeå universitet 1995-2007
Docent 011e Josephson: utsedd av medlemsförsamlingen 1999-2007
Direktör Mats Jönsson: Föreningen Norden 1990-2000
Redaktör Kaj Karlholm: Publicistklubben 1980-1992
Generalsekreterare Jan-Sture Karlsson: Folkbildningsförbundet
1989-2007
Översättaren Inge Knutsson: Sveriges Författarförbund 1999-2007
Professor Gustav Korlén*: Vitterhetsakademien 1974-1986
Fil.dr Dag Kronlund: Dramatiska teatern 1999-2007
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Professor Edvin Lagman: Linköpings universitet 1980-1989
Direktör Åke Landqvist: Föreningen Norden 1980-1990
Undervisningsrådet Mona Lansfjord: Skolverket 1992-2007
Språksamordnaren i EU-kommissionen Kenneth Larsson: Samspråk
1988-1997, utsedd av medlemsförsamlingen 2001-2007
Professor Kent Larsson: Umeå universitet 1989-1995
Professor Christer Laurén: Svenska språknämnden i Finland
1986-1995

Förlagschef Erik Liedberg: Svenska Förläggareföreningen 2004
Professor Inger Lindberg: utsedd av medlemsförsamlingen 2001-2007
Professor Örjan Lindberger*: Folkuniversitetsföreningen 1974-1983
Författaren Torgny Lindgren: Svenska Akademien 1999-2001
Undervisningsrådet Elisabeth Lindmark: Skolöverstyrelsen/Skolverket
1990-1999

Direktör Anders Ljunggren: Föreningen Norden 2000-2007
Avdelningsdirektör/kanslichef Leif Lundberg: SJS 19 91-2001
Språkvårdaren Stefan Lundin: Sveriges Radio 1992-2007
Språkexperten Stina Malmberg: Samspråk 2001-2007
Professor Sten Malmström*: Stockholms universitet 1974-1979
Ordbokschefen Anki Mattisson: Svenska Akademiens ordboksredaktiofl 2002-2007
Professor Björn Melander: Uppsala universitet 2005-2007
Avdelningsdirektör Ingemar Moberg: Skolöverstyrelsen 1988-1990
Professor Lennart Moberg: Vitterhetsakademien 1974-1986
Professor Bertil Molde*: utsedd av medlemsförsamlingen 1974-1989
Högskolelektor Ingrid Nettervik: Svensklärarföreningen 1989-1998
Rektor Bertil Norbelie: Folkuniversitetsföreningen 1986-1989
Professor Dag Norberg*: Vetenskapsakademien 1974-1980
Professor Bengt Nordberg: Uppsala universitet 1980-2004
Rektor Åke Norén*: Folkbildningsförbundet 1974-1986
Redaktionschef Håkan Nygren: Svenska Förläggareföreningen
2005-2007
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Auktoriserade translatorn Heidemarie Nyrén-Höhn: Föreningen Auktoriserade Translatorer och Föreningen Sveriges facköversättare
1999-2007

FiLkand. Ove Oskarsson: Tekniska nomenklaturcentralen, TNC
1985-1988

Gymnasieinspektör Evald Paimlund: Skolöverststyrelsen 1977-1982
President Sture Petrén: Svenska Akademien 1974-1976
Docent Gertrud Pettersson: Lunds universitet 1981-1983
Universitetslektor Per A. Pettersson: Linköpings universitet 1989-2004
Professor Bo Ralph: Göteborgs universitet 1985-1995, Svenska Akademien 2002-2007
Justitierådet Göran Regner: utsedd av medlemsförsamlingen
19 97-2007

Vd Marianne Reuterskiöld: Sveriges Marknadsförbund 1986-2007
President Sten Rudholm: Svenska Akademien 1977-1986
Förlagschef Eva Rudman: Svenska Förläggareföreningen 1992-2003
Skådespelerskan Sif Ruud: Dramatiska teatern 1977-1983
Universitetslektor Carin Sandqvist: Lunds universitet 1999-2004
Bibliotekarien/direktör Einar Selander*: Tekniska Nomenklaturcentralen, TNC 1974-1977
Avdelningsdirektör Per Settergren: Skolöverstyrelsen 1987-1991
Professor Bengt Sigurd: Vitterhetsakademien 1986-1998
Huvudredaktör Peter A. Sjögren: utsedd av medlemsförsamlingen
1995-2007

Lektor Stig Starrsjö: Svensklärarföreningen 1974-1989
Skådespelaren Jan Olof Strandberg: Dramatiska teatern 1986-1995
Tidningsmannen Bo Strömstedt: Publicistklubben 1992-1995
Professor Carl Ivar Ståhle*: utsedd av medlemsförsamlingen 1974-1980
Författaren Per Olof Sundman: Föreningen Norden 1977-1992
Författaren Gun-Britt Sundström: utsedd av medlemsförsamlingen
1987-1992, Sveriges Författarförbund 1992-2007
Professor Kristina Svartholm: Stockholms universitet 2002-2007
Professor Jan Svensson: Lunds universitet 2005-2007
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Ordbokschefen Lars Svensson: Svenska Akademiens ordboksredaktion
1992-2001

Docent Barbro Söderberg: Stockholms universitet 1986-1988
Journalisten Karen Söderberg: Publicistklubben 1995-2007
Professor Marika Tandefelt: Svenska språknämnden i Finland

1-

2007

Professor Ulf Teleman: Lunds universitet 1983-1998, Vitterhetsakademien 1999-2004
Professor Mats Thelander: utsedd av medlemsförsamlingen 1999-2007
Professor Carl-Erik Thors*: Svenska språkvårdsnämnden i Finland
1974-1986

Avdelningsdirektör Kjell Tollin: Folkuniversitetsföreningen 1983-2001
Författaren Tomas Tranströmer: Svenska författarförbundet 1980-1992
Undervisningsrådet Evert Ullstad*: Skolöverstyrelsen 1974-1977
Rektor Arne Vannevik: Föreningen Norden 1992-2004
Författaren Karl Vennberg: Svenska Författarförbundet 1974-1980
Doc./professor Margareta Westman: Stockholms universitet 1980-1985,
utsedd av medlemsförsamlingen 1985-2000
Skådespelaren Olof Widgren*: Dramatiska teatern 1974-1977
Professor Gun Widmark*: Uppsala universitet 1974-1986, Vitterhetsakademien 1986-1992
Avdelningsdirektör Britt Wilson Lohse: Skolöverstyrelsen 1982-1988
Undervisningsrådet Gudrun Wirmark: Skolverket 2000-2004
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Arbetsutskottet/styrelsen
De som satt både i arbetsutskottet och i styrelsen har markerats med*

Arbetsutskottet i Nämnden fir svensk språkvård 1944-1974
Ingvar Andersson 1944-1945
Gösta Bergman 1944-1974, sekr. 1944-1961
Kari-Hampus Dahlstedt* 1968-1974
Nils-Olof Franzén 1950-1952
Rolf Hillman 1953-1974
Nils Hänninger 1944-1967, ordf. 1944-1967
Valter Jansson 195 1-1974, V. ordf. 19 67-1973
Erik Hjalmar Linder 1945-1949
Bertil Molde* 1961-1974, sekr.
Carl Ivar Ståhle* 1956-1974, ordf. 1967-1974
Erik Wellander 1944-1974, verkst. ledamot
Elias Wessén 1944-1974
Gun Widmark* 1974, V. ordf. 1974

Styrelsen fdr Svenska språknämnden 1974-2007
Sture Allén 1974-1998, V. ordf. 1978-1998
Lennart Berglund 1986-1992
Birgitta Blom 1992-1997
Pia Brandelius 1989-1995
Sonja Carlberg 1974-1980
KarI-Hampus Dahlstedt* 1974-1983, v. ordf. 1974
Horace Engdahi 1999-2007, V. ordf.
Lars Gyllensten 1975-1986
Tor G. Hultman, 1986-1998 v. ordf. 1987-1998
011e Josephson 2000-2007, sekr.
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Inger Lindberg 2002-2007
Sten Malmström 197-1975
Bertil Molde* 1974-1989, sekr. 1974-1985, V. ordf. 1986
Göran Regner 2997-2007
Sten Rudholm 1980-1986
Peter A. Sjögren 2995-2007, V. ordf. 2999-2007
Carl Ivar Ståhle* 1974-1978, ordf.
Gun-Britt Sundström 1987- 2002
Karen Söderberg 2002-2007
Ulf Teleman 1983-2001, ordf. 1987-1998
Mats Thelander 1999-2007, ordf.
Margareta Westman 1980-2000, sekr. 2985-2000
Gun Widmark* 1974-1987, v.ordf. 1974-1978, ordf. 1978-1987
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Stödjare
Förutom det ekonomiska bistånd som givits av staten har följande organisationer, fonder m.m. under olika tider givit ekonomiskt stöd.

Stödjande ledamöter/stödjande vänner
Alfort och Cronholm AB 1961-1970
Allmänna Annonsbyrån 1961-1970
Almqvist & Wiksell Förlag/Almqvist & Wiksell LäromedellLiber
1990-1997

Annons-Krantz 1963-1984
CIBA Produkter AB! Hässle-Ciba-Geigy! Hässle! Hässle-CibaGeigyHässle,Ciba-Geigy 1955-1997
Dagens Industri 2003-2006
Ervaco AB 1952-1970, 1972-1984
Esselte Studium/Norstedts Förlag/Norstedts Ordbok/Norstedts
Akademiska Förlag 1973— 2003, 2005-2006
Expressen 2002-2004
Focus Uppslagsböcker 1964-1986
S. Gumlius Annonsbyrå 1962-1973
Göteborgsposten 1998, 2002-2006
Hermods korrespondensinstitut 1944-1979
Herssons Annonsbyrå AB/Herssons & Anderssons Annonsbyrå AB
1962-1968

Ica-Kuriren 1998-2006
Kooperativa Förbundet 1961-1971
Kristianstadsbladet 2003-2006
Magnus Bergvalls Förlag 1956-1969
Bokförlaget Natur och Kultur 1957-1985

STÖDJARE

Nordiska Korrespondensinstitutet NKT-skolan 1946-1964
Nya Wermiands-tidningen 2003-2006
Posten Prima VistalPrima Vista—Företagsuniversitetet 1998-2006
Bokfiirlaget Prisma AB 1964-1990
AB Radiotjänst /Sveriges Radio/Sveriges riksradio 1947-1984
Sparfrämjandets Förlag 1974-1991
Språkförlaget Skriptor/Scriptor Juris 1966-1970, 1972, 1974-1986
Stig Arbmans AB 1959-1986
Svenska Bankfcireningen 1947-1997
Svenska Bokförlaget/Läromedelsförlagen 1944-1964, 1966-1972
Svenska Telegrambyrån AB 1962-1970, 1972
Svenska Ångpanneföreningen 1998-1999, 2002-2003
Sveriges Litografiska Tryckerier (Esselte) AB 1944-1969
Sveriges Television AB 1985-2006
Sydsvenska Dagbladet 1998-2006
Ted Bates AB 1971-1983
Tidningarnas Telegrambyrå 1945-1997
Trelleborgs Allehanda 2006
Upsala Nya Tidning 19 99-2006
WM-data 1999
Ystads Allehanda 2003-2006
Östgöta-Correspondenten 2002-2003

Ekonomiskt understöd
Anna Ahrenbergs fond 1976
Anonym donator 1965,1975
Birgit och Gad Rausings stiftelse 1999
Bokförlaget Prisma 1967
Clara Lachmanns fond 1946-1949
Delegationen för social forskning 1975
Ebba Danelius Stiftelse 1965-2006
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Erik Wellanders fond 2003-2005
Folkuniversitetsföreningen 1974
Fondet for dansk-svenskt samarbejde 1978-1980, 1983
Föreningen Norden 1944-1945, 1961-1968, 1970-1976, 1978-1982, 1984,
1987, 1989, 1992-1993, 1997-1999
Gunvor och Josef Anérs Stiftelse 1969-1972, 1975, 1977, 2003
Humanistiska fonden 1947-1951
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1997
J.C. Kempes Minne 1961
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 1964
Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond 1954-1959
Konung Gustaf VI Adolfs 8o-årsfond 1966
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 2003
Letterstedtska föreningen 1959-1972, 1974, 1976-1984, 1987, 1989-1990,
1992-1994, 1998
Längmanska fonden 1960, 1993, 1995, 2003
Magnus Bergvalls Stiftelse 1951, 1962, 1969, 1998
Nordiska kulturfonden 1976, 1980, 1988
Nordiska kulturkommissionen 1958-1960
Nordiska kultursekretariatet 1974
Statens humanistiska forskningsråd 1959-1974
Statsrådsberedningen 1966
Stiftelsen Marcus och Alice Wallenbergs minnesfond 2002
Stig Holmgrens donation 1989
Studentf?ireningen Verdandi 1966
Svenska Akademien 1944, 1946-200 6
Svenska institutet 1988, 1989
Svenska Litteratursällskapet i Finland 1998
Svensk-danska kulturfonden 1984
Svensk-norska samarbetsfonden 1958, 1966, 1974, 1977
Sällskapet för folkundervisning 1950
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Utbildningsdepai-tementet 1978, 1989
Wenner-Grenska Samfundet 1978
Vitterhetsakademien

2000
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Personal
Personer markerade med * arbetade både på Institutet för svensk språkvård och
Svenska språknämndens sekretariat.
Endast årtal har satts ut, även om det inte har varit hela kalenderår. Endast
tjänstiedighet över ett år har angetts.

Institutetför svensk språkvård 1954-1974
Fast personal
Gösta Bergman, chef 1954-19 6i
Gunni Dahiberg, skrivbiträde 1966-1969
Elisabet Ericsson, skrivbiträde 1969
Catharina Gr inbaum*, vetenskaplig medarbetare 1971-1974 (fast 1973)
B. Gullander, skrivbiträde 1955-1957
Gun-Britt Johansson, skrivbiträde 1970
Elisabeth Lindmark, assistent/vetenskaplig medarbetare 1964-1965
Bertil Moldet, vetenskaplig medarbetare 1960-1961, chef 1961-1974
Margot Nordgren*, skrivbiträde 1970-1974
Vera Sköld, skrivbiträde 1958-1965
Barbro Söderberg, assistent/vetenskaplig medarbetare 1962-1965
Ragnhild Söderbergh, vetenskaplig medarbetare 1957-1960, 1966
Margareta Westman*, vetenskaplig medarbetare 1966-1974
Lena Österlöf (Magdalena Hellquist), vetenskaplig medarbetare 1954

Timsanställda/projektanställda
Viveka Bratt, proj. Skolordlistan 1972
Eva Raam-Inghult, assistent nyordsundersökningen 1966-1968
Bo Thörnqvist, assistent 1969
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Svenska språknäm ndens sekretariat 1974-2006
Fast personal
Birgitta Bergström (tidigare Pettersson), kontorist/byråassistent
1975-2006

Robert Bjurskog, ekonomi- och informationsansvarig 2003-2006
Fredrik Bryttmar, byråassistent 1991-1996
Ulla Clausén, forskningsassistent 1977-2005
Rickard Domeij, forskningsassistent 2004-2006 (fast zoo6)
Claes Garlén, forskningsassistent 1982-2006 (fast 1983)
Catharina Griinbaum*, forskningsassistent 1974-1989
011e Josephson, föreståndare 2000-2006
Ola Karlsson, forskningsassistent 1995-2006 (fast 2001)
Anita Karlsson, byråassistent 1995-2003 (fast zooi)
Birgitta Lindgren, forskningsassistent 1974-2006 (fast 1979)
Erika Lyly, forskningsassistent 1977-1979, 1986-2006 (fast 1999)
Lena Moberg (tidigare Witt), forskningsassistent 1981-2001 (fast 1985)
Bertil Molde, föreståndare 1974-1985
Bengt Nordberg, forskningsassistent 1974-1978 (tj.ledig 1976-1978)
Margot Nordgren*, kontorist/byråsekreterare 1974-1995
Per A. Pettersson, forskningsassistent 1975-1983 (fast 1979) (tj.ledig
1981-1983)

Helena Pettersson, ekonomi- och informationsansvarig 2001-2006 (tj.
ledig 2004-2006)
Jan Svanlund, forskningsassistent 1985-2005 (fast 1989) (tj.ledig
1995-2000, 2004-2005)

Margareta Westman*, forskningsassistent 1974-1985 (tj.ledig 1977-1985),
föreståndare 1985-2000
Yvonne Vilén (tidigare Lindqvist), byråsekreterare 1996-2006

Vikarier/extra/timsanställda/projektanställda m. m.
Maia Andréasson, proj. Språkriktighetsboken 2004
Eva Aniansson, forskningsassistent 1976
Maria Arnstad, timanställd för rådgivning M.M. 1999-2000
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Elisabeth Björck-Orvehed, proj. Svenskt språkbruk 2005-2003
Maria Bylin, timanställd för rådgivning M.M. 2003-2005
Elisabet Carleson, informatör, arbetsträning 2004-2005
Gunnel Carlsson, forskningsassistent, omplaceringstjänst 5982
Synnöve Hederberg, proj. registerhantering 2003-2006
Unn Hellsten, forskningsassistent 1979-1982, 1986
Ulrika Kvist Darnell, proj. Svenskt språkbruk 2001
Ove Lind, forskningsassistent 1980-1981
Benjamin Lyngfelt, proj. Språkriktighetsboken 2003-2004
Christer Magnusson, proj. nyordsundersökning 2004-2005
Sofia Malmgård, timanställd för rådgivning M.M. 2004-2006
Christina Melin, forskningsassistent 1982
Catharina Nyström Höög, projektanställd Nordiska importord
2003-2004

Ingrid Primander, bibliotekarie, praktik 2005
Martin Ransgart, timanställd för rådgivning M.M. 2001-2002, 2004
Lisa Rudebeck, proj. Svenskt språkbruk! proj. Svensk skolordlista
2001-2004

Gunlög Sundberg, proj. handbok i andraspråkssvenska 2005-2006
Mats Wallnerström, administrativ medarbetare 2000-2001
Ruth Solweig Ångström, forskningsassistent 1976
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Frågor
Utdrag ur den frågestatistik som redovisats i årsberättelser eller i loggböcker.

år
945
1954

telefon

brev

s:a

50*

drygt ioo

150

331

60

981

1961

390

400

790

1965

1 697

2051

1972

3 385
4 861

354
3 61

19985/86
1998

10 240

2002

7500

2003
2004

3 900
6 700

2005

6 500

webbplatsbesök

-

7 000
7991

3 130
2 530

12 770

4 000
6 900

II 500

6o 000

10800

180 000

3 500

10 200

250 000

3800

10 300

410 000

* skattad uppgift

1 årsberättelsen från 1964 redovisas följande statistik uppdelat på fråge
typer

Ersättningsord f. främ. ord
Översättn. (mest fr. eng.)
Terminologifrågor
Ordformer
Stavning
Uttal
Böjning, genus
Betydelse

tfn

brev

s:a

17

7
2

24

26
9

1

10

78

12

90

54
64

17

Si

73

II

84

55

35

90

28
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Formuleringar
Konstruktioner, fraseologi
Stil
Språkriktighet i aiim.
Kommatering
Avstavning
Stor el. liten begynnelsebokstav
Särskrivning, hopskrivning
Förkortningar
Skrivregler i övrigt
Etymologi
Namn
Diverse
Summa

brev

s:a

80

41

121

46

36

82

22

5
iS

rrz

1

14

94
13

27

32

20

52

26

0

26

ii

o

ii

24

3

27

28

1

29

19

9

28

12

0

12

io8

25

533

x oo6

275

1281

Under en period 1997-1998 fördes noggrann statistik över telefonjouren:
Rapport från jour 6/9 1997: 27 samtal - 16 kvinnor, ii män -40 frågor
- sammanlagt 63 minuter - 4,8 frågor/samtal - 2,3 min/samtal - 5
krävde sökning i olika källor - 6 förtjänade att noteras i vår databas.
Dessa gällde:
i) titulärbefolkning som benämning på urbefolkning? Svar:
Hänvisning till antropologisk expertis
2) preposition till expert (Svaret ej noterat)
) vad betyder langoljär hos Stephen King Svar: kan ej hitta det
4) plural av camper 'släpvagn' Svar: camp rar äv. camper
f eller tf för tillforordna& Svar: Båda förekommer, men tf
ges i första hand (eller enbart) i ordb.
6) plural av DJ? Svar: DJ:ar
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Exempel på frågor
1944 - Den första telefonfrågan (26/8) som det finns notering för:

Fr. Johansson (översättarinna) Fråga om älv kan sägas om ett isländskt vattendrag.
Svar: Ja, om det har ett stritt lopp, eljes icke.
1945 - En av de första skriftliga frågorna (26/4, frän Calcium Svenska

Kalkfiirsäljningsaktiebolaget) visar att Gösta Bergman förstod att reklamens språk har sina krav.
Vi tillåta oss härmed att förelägga Eder nedanstående fråga.
Vi hava för avsikt att göra en viss reklam för kalk, förpackad
i säckar och fat. Förpackad kalk är något relativt nytt, kalk säljes i
regel i lös vikt. Det slagord vi tänkte använda är "Använd packad
kalk".
Egentligen borde det väl heta "Använd förpackad kalk", men
detta förefaller oss tyngre än "Använd packad kalk".
Vår fråga är nu, huruvida man enligt Eder åsikt kan låtafir bortfalla.
Svar den 28/4 1945:
Ang. uttrycket Använd packad kalk.
Med anledning av Eder fråga den 26 ds få vi meddela följande.
Den av Eder åsyftade betydelsen är 'emballerad, försedd med
omslag'. Packa har emellertid två betydelser, dels nyss angivna, dels
också 'pressa ihop, sammantränga' (jfr uttrycket vi stodo packade som
sillar). Förpacka har däremot endast den första betydelsen och är sålunda det tydligare ordet.
A andra sidan är uttrycket Använd förpackad kalk såsom slagord utan tvivel icke så tillfredsställande, av rytmiska skäl. Språkligt
och rytmiskt tilltalande vore däremot Kalk iförpackning (rytmiskt
schema: daktyl och troké).
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30/4 1945 Svar från Calcium Svenska Kalkförsäljningsaktiebolaget:
Tack för Eder skrivelse av den 28 ds. Vi äro tilltalade av Edert förslag
att som slagord använda uttrycket Kalk iförpackning och beslutat
använda detsamma.
1948 - Bakom följande lakoniska svar (23/4) anar man att Gösta Bergman är trött på frågan:
Almqvist & Wiksell: När kommer det da-sv lexikonet? Svar: Inte i
år och inte heller nästa år.
1948 - Här erbjuder en viss person (18/9) helt ofarlig information:
Överstetlöjtn. Wennerström medd. att ry. har en viss motsvarighet
till sv. lagom, nämligen KaK pa
1950 - 1 ett manus till radioprogrammet "Hörde Ni?" behandlar Gösta
Bergman klassikernfire_innan:
1 signaturmelodin till [ ... ] programmet "Lördagskväll fröjdar sig en
av de yngre deltagarna över att "ra vara uppe än en stund innan mötet med Jon Blund", alltså icke - som sig bör —före mötet etc. Detta
fel tutas regelbundet i svenska folket så där en gång i månaden. Det
skär i mina öron och säkert i många andras därjämte. Felix
Svar: Jag skulle tro att författaren i författaren till melodin är sydsvensk. Söderut är det gott språkbruk att betrakta innan som preposition och säga ooh skriva innan avresan och innan jul. Danskarna
säger också inden jul [ ... ] Nog bör man kunna respektera ett vida
spritt språkbruk som detta, även om man själv inte uttrycker sig så.
2955 - Här gissade Gösta Bergman fel i ett brev (1412) till Terminolo-

gicentralen, Danmark:

[ ... ] Vi diskuterar vissa termer inom televisionen, som har [...]
intresse för allmänheten, främst 9C 61 fernskuer, fiernseer. Ni har
mycket riktigt icke angivit någon svensk term därför. Vid diskus210
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sion med TNC har vi nämnt ordet åskådare, eventuellt skådare, alternativt med förleden tele-. 1 pressen har man också börjat använda
detta ord (åskådare) men också det vardagligare tittare, som dock
icke torde ha utsikt att slå igenom.
1965 - Redan i det första numret av Språkvård (1965/1) fanns en avdelning Frågor och svar. Där behandlades bl.a. denna fråga:
På en blankett har man en ruta med texten Handlåggare, och man
har föreslagit att ordet Godkännare skulle användas parallellt med
Handläggare. Ar det lämpligt att använda Godkännare så?
Svar: Ja, det är mycket lämpligt att använda svenskans ordbildningsmöjligheter när man behöver nya ord. Ordet godkännare är
en god parallell till hand/äggare, och det är ett ord som är omedelbart
förståeligt för envar.
Ordet godkännare används också i dag, men saknas i de vanliga ordböckerna.
5979 - Många skolelever har bett om hjälp. Några från klass 7B, Fridhemsskolan, Arvidsjaur, skrev (27/II) till "Professor Molde" och undrade
om GUD är ett konkret eller ett abstrakt substantiv:
Bertil Molde svarade:
Det är inte så lätt att svara på Er fråga om GUD. Att GUD är ett
substantiv är ju alldeles klart, men om man vill anse det som ett
abstrakt eller konkret substantiv beror på vilken uppfattning man
har om Gud.
Uppfattar man Gud som en existerande varelse som man kan
se och ta på, om man har tillfälle till det, då är GUD ett konkret
substantiv. Men om man uppfattar Gud som något som man bara
tänker sig men som inte är något som man någonsin kan se eller ta
på, där är GUD ett abstrakt substantiv.
Er fråga har alltså mera med religion än med språk att göra. Det
enklaste, och det som alla kan enas om, det är nog att helt enkelt
nöja sig med att konstatera att ordet GUD är ett substantiv och inte
försöka bestämma sig för något annat om det ordet.
Det är förresten så att man kan säga att alla förnamn [...] kan
sägas vara abstrakta substantiv. Men när man talar om en viss person
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som har det namnet, så blir namnet benämning på personen och då
kan namnet och personen bilda en enhet som gör att man kan säga
att i det fallet kan namnet betraktas som ett konkret substantiv.
Det är för resten inte alls nödvändigt att försöka dela in alla
substantiv i abstrakta och konkreta.
1987— 1

den första texten skrevs för Text-TV (1987) togs dialektord upp.

Det som står i den högra kolumnen visade sig först när man tryckte på
"dold text".

Mygla, strul och tjorvig är dialektord som nu spridit sig i hela landet.
Vet du vad följande dialektord betyder? Svar i dold text
f1säv
dum, enfaldig; oskicklig
skvätten lättskrämd
hialös
rastlös, nervös
liten pojke
knoe

tya
visping
1989

orka; räcka till
geting

- Ibland var det Svenska språknämnden som tog kontakt. Det

gällde t.ex. då Claes Garlén på sekretariatet läste en artikel 1989, där
en representant för Innebandyförbundet framförde att man borde byta
namn på sporten till floorboll. Hans skrev ett brev där han bl.a. skriver:
Idén med att införa benämningenfloorboll i stället innebandy verkar
vara dåligt genomtänkt [...] Av artikeln att döma anser man tydligen inom Ert förbund att likheten med "riktig" bandy inte skulle
vara särskilt påfallande. För den stora allmänheten är nog den åsikten inte så lätt att förstå [.] De två sporterna har [...] lika mycket
gemensamt som exempelvis tennis och bordtennis, vattenpolo och
hästpolo, ishockey och landhockey eller golf och bangolf [.1 Om
förbundet ändå anser att innebandy måste bytas ut så förefaller det
besynnerligt att byta ut det mot ett engelskt (eller halvengelskt)
ord.
Förbundet heter fortfarande Innebandyforbundet och de kallar fortfarande sporten för innebandy. Det kan tilläggas att det är en sport som
uppfanns i Sverige.
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2003 - Så här såg en post ut i den databas, Frågelådan, som låg på
nämndens webbplats (och som nu finns på Språkrådets webbplats):
fråga

Hur vet man om ett uttryck ska skrivas som ett ord eller flera?
svar

Det bästa är att läsa texten högt i långsam takt. Då brukar man
höra om ett ord har sammanfattningsaccent och skall skrivas som
ett ord, eller om det är en flerordig fras.Jämför:
femton —fem ton
lättstött - lätt stött
en storman - en stor man
en grönsak —en grön sak
rökfritt - rökfritt
extraknäck - extra knäck.
Man ska akta sig för att skriva isär ord bara för att de är långa. De
kan få en helt annan betydelse. Kassaterminalsystem behöver till
exempel inte vara kassa term inalsystem.
2006 - Det här är den sista bokförda frågan (3o/6) till Svenska språknämnden
Hej
Jag är tekniker och utvecklar elektroniska system. Ofta är jag tvungen att använda det engelska ordet mode för att beskriva hur en teknisk apparat fungerar beroende på hur apparaten är "inställd". Har
ni ett förslag på ett mer heltäckande svenskt ord annat än inställning
eller läge som jag kan använda?
Med vänlig hälsning
P-O Bergström
Svar:
Det finns mig veterligen inget ord som helt täcker betydelsen för det
engelska ordet mode. Man får välja den svenska motsvarighet som
passar bäst i sammanhanget, t.ex. inställning, läge, arbetssätt m.m.
Med vänliga hälsningar
Rickard Domeij
Svenska språknämnden
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Utgivning
Svenska språknämndens skriftserie
(Nr 1-50 Nämnden för svensk språkvård, därefter Svenska språknämnden)
,. Lindstam, Carl Sigfrid: Nordisk rättstavning. 1946
Bergman, Gösta: Särsvenskt och samnordiskt. 1946
Wellander, Erik: Vi gå eller vi går. 1947
Skrivregler. 1947; 2 uppl. 1952,3 uppl. 1958, 4 uppl. 1963,5 uppl. 1965,
6 Uppl. 1971

Bergman, Gösta: Aktuella språkvårdsfrågor. 1948
Uttalsordlista. 1950; 2 uppl. 1956,3 uppl 1965
Irigers, Ingemar: Sydsvenskt riksspråk. 1950
Holm, Pelle: Nytt och gammalt i Svenska Akademiens ordlista.
'95'

Wennerberg, John: Teknikens språkvårdsfrågor. 1952
'Wessén, Elias: Tradition och förnyelse inom språket. 1953
ii. Språkvård. Redogörelser och studier utgivna till språkvårdsnämndens tioårsdag 1954. 1954
Wessén, Elias: Om det tyska inflytandet på svenskt språk under
medeltiden. 1954
Lindblom, Johannes: Om språket i den svenska bibelöversättningen
av 1917. 1955
Sahlgren,Jöran och Gösta Bergman : Svenska ortnamn med uttalsuppgifter. 1955; 2 uppl. 1968
,. Ahlbäck, Olav: Svenskan i Finland. 1956; 2 uppl. 1971
Nordiska språkfrågor 1955. 1956
Ingers, Ingemar: Språket i Lund. 1957
'Wessén, Elias: Språkriktighet och stil. 1957; 2 uppl. 1970
Björseth, Bertil: Göteborgsspråket. (Svenskt riksspråk i regionala
skiftningar skiftningar 2.) 1958
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Nordiska språkfrågor 1956. 1957
Nordiska språkfrågor 1957 och 1958. 1959
Kjellin, Björn: Kan våra myndigheters språk moderniseras? 1960
Hillman, Rolf: Språkvården och skolan. 1961
Nordiska språkfrågor 1959 och 1960. 1961
Bucht, Torsten: Språket i Härnösand. (Svenskt riksspråk i regionala
skiftningar 3.) 1962
Bergman, Gösta: Rätt och fel i språket 1962
Markusevangeliet. Ny översättning med anmärkningar av Joh.
Lindbiom. 1963
Nordiska språkfrågor 1961 och 1962. 1963
Otterbjörk, Roland: Svenska förnamn. 1964; 2 uppl. 1970
Wellander, Erik: Språk och språkvård. 1964
Profeten Jesaja. Ny översättning med anmärkningar av Joh. Lindblom. 1965
Ekbo, Sven och Bengt Loman: Vägledning till Svenska Akademiens
ordbok. 1965; 2 uppl. 1971
Nordiska språkfrågor 1963-1965. 1966
Söderbergh, Ragnhild: Svensk ordbildning. 1967; 2 uppl. 1971
Nordiska språkfrågor 1966 och 1967. 1968
Hänninger, Nils: Nämnden för svensk språkvård 1944-1969. 1969
Molde, Bertil och Carl Ivar Ståhle: I9oo-talssvenska. 1970
Ryska namn. Samnordiska stavningsregler. Namnlista. 1970
Turistord i Norden. 1970
Ståhle, Carl Ivar: Svenskt bibelspråk från ioo-tal till I9oo-tal.
1970
Dahlstedt, Kari-Hampus: Massmedierna och språket. 1970
Hillman, Rolf: Svensk prosastil under 1700-talet. 1970
Språk i Norden 1970. 1970
Studier i dagens svenska. En antologi. 1970
Språk i Norden 1971- 1971
Lönnerholm, Erik: Språket i Jönköping. (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 4.) 1972
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Språk i Norden 1972. 1972
Svenska studier från runtid till nutid, tillägnade Carl Ivar Ståhle.
'973
Språk i Norden 1973. 1973
5o. Wellander, Erik: Kommittésvenska. 1974
Si. Hasselmo, Nils: Arnerikasvenska. 1974
z. Språk i Norden 1974. 1974
Språkvårdsstudier. Red. Bertil Molde. 1974
Molde, Bertil och Margareta Westman: Offentlig svenska. 1974
Johannisson, Ture: Svenska Akademiens ordlista under ioo år. 1975
6. Språk i Norden 1975. 1975
57. Fackspråk. En antologi. 1976
8. Språk i Norden 1976. 1976
59. Holmberg, Bengt: Språket i Göteborg. (Svenskt riksspräk i regionala skiftningar .) 1976
6o. Släktnamn i Norden. 1977
De nordiska språkens framtid. Bidrag vid en konferens. 1977
Språk i Norden 1977- 1977
Pettersson, Per A.: Sjukvårdsspråk. 1978
Magnusson, Bo: Språket i Kalmar. (Svenskt riksspråk i regionala
skiftningar 6.) 1978
6. Språk i Norden 1978. 1978
Språk i Norden 1979. 1979
Språkform och språknorm. En bok till Bertil Molde på 6o-årsdagen
den 16.9.1979. 1979
Språk i Norden 1980. 1980
Språk i Norden 1981. 1981
Tankar om språket. Språkvårdsstudier. 1982
Språk i Norden 1982. 1982
Alfvegren, Lars: Vi gingo och vi gick. Från pluralis till singularis i
verbböjningen. 1984
Grammatik på villovägar. Red. Ulf Teleman. 1987
Chrystal, Judith-Ann: Engelskan i svensk dagspress. 1991
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Teleman, Ulf: Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning. 1991
Språket i bibeln - bibeln i språket. Red. Christer Åsberg. ici
Svenska skrivregler. 1991
Kotsinas, Ulla-Britt: Vrålbedåriskt. En bok om flickslang. 1994
Westman, Margareta: Språkets lustgård och djungel. 1995
Språket lever! Festskrift till Margareta Westman. 1996
Svenska i tusen år. En antologi. Red. Lena Moberg och Margareta
Westman. 1998
Svenska skrivregler. z000
Namnlängdsboken. Historien bakom namnen i almanackan. a000
Westman, Margareta: Språkets myller. 2001
Teleman, Ulf: Ära, rikedom och reda. 2002
Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, samiska, jiddisch och teckenspråk. En kort presentation. Småskrift. 2003
Teleman, Ulf: Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik
efter 1800. 2003
Brylla, Eva: Förnamn i Sverige. 2004
Engelskan i Sverige. Språkval i utbildning, arbete och kulturliv.
Småskrift. 2004
Hansson, Roger m.fl. : Språk och skrift i Europa. Liten bok om
Europas stater och språk. 2004
Josephson, 011e: Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige 2004
Domeij, Rickard: Datorn som språkgranskare. Småskrift. 2005
Språkriktighetsboken 2005
Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Småskrift. 2006.
Nämnd, inte glömd. Historik över Nämnden för svensk språkvård
och Svenska språknämnden 1974-2007. 2007

Ordböcker utgivna av Svenska språknämnden
Dansk-svensk ordbok. Red. Bertil Molde under medverkan av Niels
Ferlov. 1958; 2 uppl. 1970,3 uppl. 1980
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Våra ord, deras uttal och ursprung. Kortfattad etymologisk ordbok. Red.
Elias Wessén. 1960; 2 uppl. 1973
Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Red. Ture Johannisson och K. G. Ljunggren. 1966
Skolordlista. 1973
Nyord i svenskan från 40-tal till 8o-tal. 1986
Från rondell till gräddfil. Nya ord i svenskan från 40-tal till 8o-tal.
1988
Svensk skolordlista. 1988
Norstedts norsk-svenska ordbok. Red. Birgitta Fowler och Kjell Ivar
Vannebo i samarbete med Lena Moberg. 1992
Norstedts skandinaviska ordbok. Red. Birgitta Lindgren m.fl. Utg. i
samarbete med Nordiska språkrådet. 1994; 2 uppl. 2002.
Nyordsboken. Med 2 000 nya ord in i 2000-talet Red. Lena Moberg.
2000
Svenska ortnamn. Uttal och stavning. Red. Claes Garlén m.fl.Utgiven
av Lantmäteriet och Svenska språknämnden. 1991
Svenska språknämnderis uttalsordbok. Red. Claes Garlén. 2003
Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Red. Ulla
Clausén. 2003
Skolordlistan. Red. Lisa Rudebeck 2004

Övriga skrifter
Punkt, komma, frågetecken. Skrivregler för skolan. Utarb. av Catharina
Grunbaum. 1979; 2 uppl. 1993
Språk i Norden. Årsskrift för de nordiska språknämnderna har utkommit utanför Svenska språknämndens skriftserie årligen sedan 1983.
Statsnavne og nationalitetsord. Nordisk språksekretariats skriftserie nr
17. 1987
Att skriva bättre offentlig svenska. Margareta Westman. 1977, 2 uppl.
1985
Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. 1995
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Wellanderpristagare
Stiftelsen Erik Wellanders fond delar sedan 1958 ut ett pris till en eller
flera personer som gjort en särskilt förtjänstfull insats inom språkvårdens område.
1958 Bertil Molde
1959 Olav Ahibeck
1960 Inget pris delades ut
1961 Inget pris delades ut
1962 Gösta Bergman
1963 Olof Gjerdman
1964 Inget pris delades ut
1965 Bengt Holmberg
1966 Ture Johannisson och K.G. Ljunggren
1967 Åke Åkermalm
1968 Inget pris delades ut
1969 Elias Wessén
1970 Gun Widmark
1971 Gösta Holm
1972 Kari-Hampus Dahlstedt
1973 Björn Collinder
1974 Ture Johannisson
1975 Carl-Eric Thors och Margareta Westman
1976 Catharina Gninbaum
1977 Sven B.F.Jansson
1978 Ulf Teleman
1979 Bengt Sigurd
1980 Sture Allén
1981 Olov Jonasson och Karl Vennberg
1982 Bengt Loman och Mikael Reuter
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1983 Britt-Louise Gunnarsson
1984 Stig Nilsson
1985 Claes-Christian Elert
1986 Bertil Molde
1987 Staffan Hellberg
1988 Gertrud Pettersson
1989 011e Josephson och Sven-Göran Malmgren
1990 Per Lundahl och Kenneth Larsson
1991 Tor Huitman
1992 Peter Cassirer, Martin Gellerstam och Ulla Kotsinas
1993 Lars-Gunnar Andersson, Åke Jonsson, Ulla Clausén, Claes Gar-

lén, Birgitta Lindgren, Lena Moberg och Jan Svanlund
1994 Ebba Lindberg
1995 Siv Strömquist och Jan Svensson
1996 Bengt Nordberg
1997 Bo Bergman, Barbro Ehrenberg-Sundin och Hans Nyman
1998 Carin Sandqvist och Barbro Söderberg
1999 Ulla Börestam Uhimann, Lars-Johan Ekerot och Mats Thelan-

der
z000 Kenneth Hyltenstam, Björn Melander, Marketta Sundman och
Margareta Westman
2001 Lars Melin och Marika Tandefelt
2002 Birgitta Hene
2003 Birgitta Garme
2004 Philip Holmes och Ian Hinchliffe
2005 Sture Berg
2006 Catharina Nyström Höög
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