
Skrifter utgivna av 

NÄMNDEN FÖR SVENSK SPRÅKVÅRD 

nvo 
LÄROME D E LS FÖR LAG EN 

SVENSKA BOK FÖRLAG ET 





Skrifter utgivna av 

NÄMNDEN FÖRSVENSKSpRÅKVARD 

36 

Nils Hänninger 

Nämnden för 
svensk språkvård 1944-1969 

I I LÄROMEDELSFÖRLAGEN 

____ SVENSKA BOKFÖRLAGET 



Tryckningen av denna skrift har bekostats av Magn. Bergvalls Stiftelse. 

© Nämnden för svensk språkvård 1969 

Enligt lagen om upphovsrätt av den 30 december 1960 
är det förbjudet att utan tillstånd av copyrightinnehavaren 
helt eller delvis mångfaldiga detta arbete. 

Stockholm 1969. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner 



Innehåll 

Hur det började . 	 .1 

Ekonomiska förhållanden 	 .9 

Språklig rådgivning 	 • 16 

Föredrag, kurser och konferenser 	 • 30 

Nordiskt samarbete 	 • 34 

Skrifter 	 43 

Slutord 
	

46 

Bilagor 	 49 

Stadgar för Nämnden för svensk språkvård 51 
Nämndens stiftande ledamöter 54 
Nämndens ledamöter 1944-1969 55 
Arbetsutskottets sammansättning 58 
Ordförande och vice ordförande 58 
Sekreterare och fr. o. m. 1954 chef för Institutet för svensk 

språkvård 59 

Kassaförvaltare, revisorer, assistenter och vetenskapliga 
medarbetare på Institutet för svensk språkvård 59 

Skrivbiträden 60 
Föredrag vid nämndens årsmöten 61 
Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård 63 
Efterskrift 65 



27 maj 1887-3 1 juli 1968 



Förord 

Ett jubileum ger anledning att se tillbaka, att erinra sig hur bör-

jan gestaltade sig och med vilka föresatser tidsepoken inleddes. 

Men man ställer också gärna frågan: vad har det blivit av före-

satser och löften, har något väsentligt uträttats, vilket är resultatet 
av epokens verksamhet? 

Svaret kan vara mer eller mindre svårt att ge. Lättast går det, 
om det gäller så mätbara va•rden som penningförvärv eller annat 

väridsligt styckegods. Svårare däremot när fråga är om så oväg-

bara företeelser som vård av ett språk, dess uttal, ordförråd, sats-
bildning, fraseologi m. m. 

Det är emellertid min förhoppning, att den redogörelse som här 

i fortsättningen lämnas skall kunna ge någon vägledning vid be-

dömandet av det eventuella värdet av ett arbete för språkvård. 

Nils Hän nin ger 





Hur det började 

Sprnaren 19±ii2  anordnade svenska Föreningen Norden i sam-
arbete med Modersmålslärarnas förening en lärarkurs i Sigtuna. 
På denna kurs förekom bl. a. ett föredrag av professor Elias Wes-
sén om den nordiska språkgemenskapen samt en överläggning om 
de uppgifter, som omvårdnaden om denna språkgemenskap på-
lade det nordiska samarbetet. Det hela utmynnade i en hemstäl-
ian till Föreningen Nordens styrelse att vidtaga de åtgärder som 
kunde befinnas påkallade i denna angelägenhet. Närmast hade 
man i tankarna en gemensam nordisk språknämnd med represen-
tanter för Nordens olika länder. Då emellertid förslaget ställdes 
under brinnande världskrig, vari Nordens stater med undantag för 
Sverige var mer eller mindre hårdhänt inblandade, var man för 
tillfället nödsakad att begränsa sitt förslag till en svensk nämnd 
för nordisk språkvård, som alltså skulle förbereda ett kommande 
gemensamt arbete på området. 

Arbetsutskottet i Föreningen Nordens styrelse behandlade ären-
det vid sitt sammanträde den 11 september 1942 och beslöt an-
moda professor Wessén att utarbeta en plan för kommitténs bil-
dande och uppgifter tillika med en beräkning av de kostnader som 
kommitténs verksamhet skulle åsamka Föreningen Norden. 

Det är ingalunda någon tillfällighet, att det var professor Wes-
sén som tog initiativet till en nordisk språknämnd vid modersmåls-
lärarkursen i Sigtuna. Han hade redan tidigare intresserat sig för 
och sysslat med nordiskt språksamarbete. Ett dylikt samarbete är i 
och för sig inte gammalt i Norden, så närliggande man eljest kan 
tycka det vara. På 1930-talet hade, under föreningarna Nordens 
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medverkan, bildats kommittéer i Nordens länder för nordiskt aka-

demiskt samarbete. Det gällde t. ex. utbyte av lärare vid de nor-

diska universiteten, stipendier under studier vid universitet i annat 

nordiskt land än det egna, nordisk giltighet av tentamina och ge-

nomgångna kurser. Därjämte intresserade sig de akademiska kom-

mittéerna i Danmark, Norge och Sverige för den nordiska språk-

gemenskapens bevarande. De bildade ett skandinaviskt språkut-

skott med tre representanter för varje land. Från Sverige deltog i 

detta utskott professorerna Bengt Hesselman, Erik Wellander och 

Elias Wessén. Utskottet framlade vissa förslag och förberedde åt-

gärder med hänsyn till nordisk språkvård, bl. a. för utarbetande av 

en gemensam nordisk terminologi inom vissa fackliga områden. 

Dess verksamhet avbröts tämligen snart och abrupt genom det 

andra världskrigets utbrott 1939. 

Den 28 december 1942 lämnade professor Wessén det av För-

eningen Nordens arbetsutskott önskade förslaget till en organisa-

tion av en svensk kommitté för nordisk språkvård. Det borde, för-

klarade Wessén, tills vidare tillsättas en svensk kommitté av sak-

kunniga, som skulle få till uppgift att förbereda framtida nordiskt 

samarbete på språkvårdens område. Han erinrade om de initiativ 

som tagits i Danmark av Dansk forening til nordisk sprogrogt och 

som syftade till att leda det danska språkets utveckling i nordisk 

riktning. Den föreslagna kommitténs verksamhet borde dels ha till 

syfte att motverka att de skandinaviska språken i framtiden, t. ex. 

genom ensidiga stavningsreformer eller genom att upptaga olika 
ord för nya begrepp och företeelser, alltmera fjärniade sig från 

varandra, dels positivt främja ett närmande av de nordiska språken 

till varandra ifråga om ordförråd, skriftbild och uttal. 

Wessén förordade vidare att några organisationer, Modersmåls-

lärarnas förening, Publicistklubben, Sveriges Författareförening och 

Tekniska Nomenklaturcentralen, borde inbjudas att medverka vid 

kommitténs bildande och nämnde även ett antal personer, som 
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lämpligen borde ingå i kommittén. Det löpande arbetet borde om-

händerhas av ett arbetsutskott med förslagsvis tre ledamöter jämte 

en avlönad sekreterare. Kostnaderna för det första arbetsåret be-

räknades till 2 000 kronor. 
Föreningen Nordens arbetsutskott greps uppenbarligen inte av 

någon större hänförelse för det framställda förslaget. Man borde 

gå fram försiktigt, väl borde något göras, men det var inte angelä-

get att under dåvarande förhållanden tillsätta en kommitté på fö-

reslaget sätt. Utskottets tvekan är lätt att förstå. Det var en tid av 
största oro, av sorg och undergångsstämning i Norden: man visste 

inte ena dagen vilka omvälvningar som kunde inträffa den andra. 
Det gav problem och bekymmer, som vida överskuggade oron för 

språklig splittring i Norden. 
Arbetsutskottet begränsade sig alltså till att anslå ett belopp att 

användas för att anordna en konferens av ett antal i ämnet sak-

kunniga och intresserade personer för diskussion i frågan. 
Konferensen ägde rum den 19 april 1943 i Stockholms högskola, 

Drottninggatan 116. Inbjudna var representanter för universitet 

och högskolor, Svenska Akademien, Sveriges Författareförening, 

Tekniska Nomenklaturcentralen, undervisningsväsendet och pres-
sen. Följande personer deltog: professor Nils Ahnlund, lektor Göta 

ergman, fil, lic. Ivar Harrie, f. d. undervisningsrådet Nils Hän-

ninger, fil. lic. Sven B. F. Jansson, lektor Carl Larsson, professorer-
na Hjalmar Lindroth, K. G. Ljunggren och Erik Noreen, docent 

Hans Reutercrona, författaren Fredrik Ström, undervisningsrådet 

Ruben Wagnsson, professor Erik Wellander, tekn. dr J. Wenner-

berg och professor Elias Wessén. Såsom ordförande fungerade le-
damoten av Föreningen Nordens styrelse Nils Hänninger. 

Programmet för konferensens förhandlingar upptog inledande 

föredrag och diskussion rörande de nordiska språkens stavning, 

ordförråd och uttal samt därjämte överläggning om eventuell 

framtida verksamhet för en nordisk språkvård. 
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Vid konferensen framfördes många förslag till undersökningar, 
utredningar och praktiska åtgärder i syfte att bevara och stärka 
den nordiska språkgemenskapen. Såsom särskilt betydelsefulla och 
i första rummet förtjänta att upptagas till behandling nämndes 
följande uppgifter: 

Utredning av stavningsfrågan från nordisk synpunkt. 
Utarbetande av principiella riktlinjer för nyskapandet av ord 
inom teknik, handel, kommunikationsväsen osv, samt för be-
handling av främmande ord. 
Listor på »utbytesord» och »förrädiska» ord. 
Anvisningar rörande svensk uttalsvård. 
Rådgivande och upplysande verksamhet. 

Emellertid framkom under den dagslånga diskussionen en syn-
punkt, som gav en helt ny aspekt åt problemet språkvårdsnämnd. 
På tal om riksspråket som grundval för språkvårdande verksamhet, 
även vid behandling av gemensamt nordiska språkfrågor, framhöll 
professor Erik Noreen bl. a. att vi faktiskt inte kunde exakt fast-
ställa vad som i förekommande fall var riksspråk eller inte. Vi be-
hövde utreda denna rent svenska angelägenhet först. Det blev en 
gnista som tände. Den ene deltagaren efter den andre fann att 
många uppgifter av varierande slag väntade på svensk språkvård 
och att sålunda omvårdnaden om den nordiska språksamhörighe-
ten samtidigt i hög grad måste avse vården av det svenska språket. 

Konferensen slutade sålunda med att uttala, att det behövdes 
ett institut för svensk språkvård med uppgift att verka för att det 
svenska språket utvecklades i sund och naturlig riktning under 
ständigt hänsynstagande till de andra nordiska språken. Efter att 
ha skisserat några konturer till ett sådant instituts organisation och 
verksamhet beslöt konferensen hemställa till Föreningen Norden 
att vidtaga åtgärder i sålunda angivet syfte. 
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Föreningen Nordens styrelse ställde sig välvillig till förslaget - 
om också någon kunde tycka att tanken spårat ur genom att det 

föreslogs en svensk nämnd och icke en nordisk - och beslöt den 

10 juni 1943 uppdraga åt styrelsens vice ordförande Anders Örne 
att jämte Hänninger, Wellander och Wessén söka förverkliga det 
framställda förslaget. Denna kommitté utsåg Hänninger till sin 

ordförande. 
Kommittén hänvände sig till en rad myndigheter, institutioner 

och organisationer, som sysslade med eller eljest hade intresse för 
svensk språkvård, och hemställde att de måtte utse vardera en el-
ler i något fall två eller flera ledamöter i den planerade nämn-

den. 
Hänvändelsen mottogs välvilligt på alla håll, och de utsedda le-

damöterna kallades till ett konstituerande sammanträde på Stock-
holms högskola fredagen den 3 mars 1944. Vid detta sammanträ-
de förklarades alltså Nämnden för svensk språkvård inrättad, och 
ett av kommitterade utarbetat förslag till stadgar antogs. 1 enlig-
het med dessa stadgar valdes funktionärer i nämnden; till ordfö-
rande utsågs Nils Hänninger, till vice ordförande Nils Ahnlund 
och till sekreterare och kassaförvaltare att tjänstgöra tills vidare 
Sven B. F. Jansson. Han avlöstes redan i april 1944 såsom sekre-
terare av Gösta Bergman och i april 1945 såsom kassaförvaltare av 
bankdirektör P. Brundell. Nuvarande riksantikvarien Sven B. F. 
Jansson är alltjämt ledamot av nämnden och revisor av samma 
kassa som han var den förste att förvalta. Professor Bergman kvar-
stod såsom sekreterare och chef för nämndens Institut för svensk 
språkvård till år 1961, då han efterträddes av docent Bertil Molde. 
Efter bankdirektör Brundells död 1952 är direktör Kjell Hägglöf 
nämndens kassaförvaltare. 

Då nämndens verksamhet under åren fått allt större omfatt-
ning, har i den mån nämndens ekonomiska situation mcdgivit an-

ställts en vetenskaplig medarbetare (se s. 13). 
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Vid det konstituerande sammanträdet valdes till medlemmar i 

arbetsutskottet, av vilket ordföranden var självskriven medlem, fil. 

dr, sedermera riksarkivarien Ingvar Andersson, Gösta Bergman, 

Erik Wellander, tillika verkställande ledamot, och Elias Wessén. 

Revisorer blev byråchefen Torsten Wallgren och lektor Carl Lars-
son. 

Måhända är det av ett visst intresse att förteckna deltagarna i 

detta nämndens första möte. Inom parentes anges den myndighet, 

institution eller organisation som ingått i nämnden såsom stiftare: 

Professor Nils Ahnlund (Svenska Akademien) 

Fil, dr Ingvar Andersson (AB Radiotjänst) 

Rektor Birger Bjerre (Skolöverstyrelsen) 

Fil, lic. Carita Hassler-Göransson (Skolöverstyrelsen) 

F. d. undervisningsrådet Nils Hänninger (Föreningen Norden) 

Professor K. G. Ljunggren (Kanslern för rikets universitet) 

Docent Melker Johnsson (Sveriges Författareförening) 
Professor Erik Noreen (Kanslern för rikets universitet) 
Fil, dr Knut Peterson (Publicistklubben) 

Undervisningsrådet Ruben Wagnsson (Föreningen Norden) 

Professor Erik Wellander (Kungl. Vitterhets Historie och Anti-
kvitets Akademien) 

Tekn, dr John Wennerberg (Tekniska Nomenklaturcentralen) 
Professor Elias Wessén (Kanslern för rikets universitet) 

Utsedda men vid sammanträdet ej närvarande ledamöter: 
Lektor Gösta Bergman (Föreningen Norden) 

Studierektor Gunnar Hirdman (Samverkande Bildningsförbun-
den) 

Professor Hjalmar Lindroth (Kanslern för rikets universitet) 

Nämndens ursprungliga stiftare framgår av förteckningen härovan. 

Under de följande åren har såsom nya stiftare tillkommit: Folk- 
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universitetsföreningen (1945), Svenska språkvårdsnämnden i Fin-
land (1945), Svenska Akademiens ordboksrcdaktion (1946, 1953), 
Kungl. Vetenskapsakademien (1952), Kungl. Dramatiska tea-
tern (1953), Modersmålslärarnas förening (1953), Stockholms 
högskola (1954), Svenska Översättarförbundet (1959) och Svens-
ka Försäljnings- och Reklamförbundet, namnet senare ändrat till 
Sveriges Marknadsförbund (1965). 

1 de stadgar som antogs vid det konstituerande mötet 1944 	och 
som i stort sett bibehållits oförändrade under nämndens fortsatta 
tillvaro - angavs nämndens uppgifter på följande sätt i första pa-

ragrafen: 
»Nämnden för svensk språkvård har till uppgift att följa det 

svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en språkvår-
dande verksamhet. Nämnden skall tillika söka åvägabringa nor-
diskt 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 verksam-
het i övrigt. För den nordiska språkgemenskapens främjande skall 
nämnden söka samarbete med organisationer för samma ändamål 
i övriga nordiska länder.» 

Ehuru nämndens syfte var uppenbarligen vällovligt och i allmän-
het gillades, uteblev dock inte helt missijud. Från något håll klaga-
des över att man ej fått inbjudan till den förberedande överlägg-
ningen. Av lättförståeliga skäl hade det tyvärr inte varit möjligt att 
inbjuda alla som i och för sig genom sin verksamhet och sina in-
tressen varit väl skickade att deltaga i förberedelsearbetet. Från 
ett annat håll sökte man misstänkliggöra hela syftet med nämn-
dens tillkomst. Vid tiden för de förberedande överläggningarna ha-
de framlagts ett förslag till en radikal reform av det svenska stav- 
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sättet, ett förslag som väckt livlig offentlig diskussion för och emot, 
vari även några av initiativtagarna till nämnden tagit del. Detta 
föranledde företrädare för stavningsreformen att göra gällande, 
att nämnden helt enkelt tillkommit som ett reaktionärt motdrag för 
att motverka en stavningsreform. Det är riktigt att stavningsfrågan 
rätt utförligt diskuterats vid de förberedande överläggningarna - 
frågan var ju onekligen aktuell - men det hade i första hand gällt 
gemensamt nordiska synpunkter på rättstavningen, och i varje fall 
hade icke nämndens tillkomst något som helst samband med det 
framlagda förslaget till en svensk stavningsreform. 

Den uppgift som enligt stadgarna nämnden och dess arbetsut-
skott ställdes inför var både vittomfattande och arbetskrävande. 
Den stod, kan man säga, i omvänd proportion till nämndens eko-
nomiska resurser, och dessa var alltså ytterligt blygsamma. 
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Ekonomiska förhållanden 

Språkvårdsnämndens bokslut för första arbetsåret, den 3 mars-3 1 
december 1944, visar såsom inkomst en summa av 6 818: 33 kr., 
för följande år, 1945, ett ännu mindre belopp, 3 713: 89 kr. En in-
komstkälla hade nämnden försäkrat sig om redan från början. 1 
stadgarna hade intagits en bestämmelse, att nämnden kunde kalla 
institutioner, företag och enskilda personer, som önskade främja 
nämndens syften, att inträda såsom stödjare av nämndens verk-
samhet. 

De första stödjarna blev Svenska Bokförlaget, AB Sveriges Lito-
grafiska Tryckerier och Hermods korrespondensinstitut. Till dessa, 
som alltjämt kvarstår såsom stödjare, har under årens lopp kom-
mit en lång rad andra - nämnden skulle gärna se dem ännu flera 
- vilka funnit sig ha anledning att stödja nämnden: 

AB Alfort & Cronholm 
Allmärma Annonsbyrån AB 
Annons-Krantz AB 
Stig Arbman AB 
AB Magn. Bergvall 
CIBA Produkter AB 
AB Ervaco 
Focus Uppslagsböcker 
AB S. Gum2elius Annonsbyrå 
Hersson & Andersson AB 
Kooperativa Förbundet 
Bokförlaget Natur och Kultur 
Bokförlaget Prisma AB 
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Språkförlaget Skriptor 

Svenska Bankföreningcn 

AB Svenska Telegrambyrån 

Sveriges Radio 

Tidningarnas Telegrambyrå AB 

Föreningen Norden och Svenska Akademien bidrog genom lika 

stora penningbelopp till organiserandet av nämndens verksamhet 

under det första året, Föreningen Norden även under det följande 

året. Föreningen Norden har också i fortsättningen lämnat bidrag 

vid åtskilliga tillfällen, särskilt för främjandet av det nordiska 

språkliga samarbetet. Svenska Akademien har välvilligt och frikos-

tigt lämnat nämnden sitt stöd dels genom ett årligt anslag från och 

med år 1946, ett anslag som till beloppet ökats i den mån som 

nämndens verksamhet fått större omfattning, dels genom bidrag 

till skilda arbeten, som nämnden planerat och igångsatt, bl. a. för 

tryckning av en skrift i nämndens skriftserie, Vägledning till 

Svenska Akademiens ordbok av Sven Ekbo och Bengt Loman, och 

för anordnande av ett språkvårdssymposium tillsammans med 

Språkvårdssamfundet i Uppsala år 1967. 

Kungl. Maj:t understödde nämndens verksamhet genom att 
medgiva sekreteraren, professor Gösta Bergman, partiell ledighet 

från hans lektorstjänst med B-avdrag under åren 1949-1953. 

Därefter har ett årligt statsanslag beviljats nämnden (för budget-

året 1968/69 55000 kr.). 
Från Statens humanistiska forskningsråd (tidigare Humanistiska 

fonden) har nämnden erhållit bidrag vid olika tillfällen för sär-

skilda ändamål samt dessutom från år 1959 ett årligt anslag till 

nämndens verksamhet (för budgetåret 1968/69 25 000 kr.). 

1 nämndens stadgar intogs från början en paragraf, enligt vilken 

nämnden hade att för det språkvårdande arbetet upprätta en byrå, 
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avsedd att när förutsättningar därför gavs utvecklas till ett institut 
för svensk språkvård. Med sin uppenbart svaga ekonomi hade 

nämnden inte några större förhoppningar att inom en nära fram-

tid kunna förverkliga önskemålet om ett dylikt institut. Någon egen 

lokal disponerade nämnden till en början icke över. Arbetsutskot-

tet sammanträdde på ett enskilt företags kontor, och byrån fick in-

hysas i sekreterarens privata bostad jämte den korrespondens och 

de övriga arkivalier som efter hand samlades. Efter en tid fick 

nämnden dela rum med en annan institution, knuten till Stock-

holms högskola, men det var naturligtvis en provisorisk och inte 

helt tillfredsställande lösning. Så inträffade en händelse, som helt 
förändrade situationen. 

Konung Gustaf VI Adolf hade vid ett tillfälle åhört en redogö-

relse för språkvårdsnämnden och dess syften och uttryckt sitt in-
tresse för dess verksamhet. Resultatet blev att nämnden år 1953 

tilldelades ett anslag ur Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond på 

32 000 kronor för inrättande av ett institut för svensk språkvård. 
Härtill fogades som ett villkor, att nämnden skulle vara utrustad 

med lämpliga lokaler för ändamålet. Genom dåvarande rektorn 

vid Stockholms högskola professor Sven Tunbergs välvilliga för-

medling blev detta villkor uppfyllt. Nämnden erhöll förträffliga 

lokaler i den fastighet, Birger Jarlsgatan 20, som fröken Ebba Da-

nelius ställt till högskolans förfogande. Institutet började där sin 

verksamhet den 1 januari 1954 med sekreteraren i nämnden pro-

fessor Gösta Bergman som chef. Professor Erik Wellander utsågs 

att ha närmaste överinseende över institutets verksamhet såsom 
dess prefekt. 

Det nya institutet fick sin högtidliga invigning vid nämndens 

årsmöte i mars 1954. Invigningen skedde i närvaro av H. M. Ko-
nungen samt ett antal inbjudna gäster, bl. a. representanter för 
språkvårdsarbetet i våra grannländer, professorerna L. L. Ham-

merich och P. Skautrup, Danmark, och professor D. A. Seip och 
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lektor I. Torvik, Norge. Ordföranden höll ett hälsningsanförande, 
vari han i korthet redogjorde för de uppgifter som påvilade Nämn-
den för svensk språkvård och som nu kom att centraliseras till In-
stitutet för svensk språkvård. Han uttalade nämndens tacksamhet 
till alla som under de gångna åren främjat och stött dess verk-
samhet och främst till H. M. Konungen, som genom sin frikostiga 
gåva satt nämnden i stånd att grunda det länge planerade institutet. 
Vid tillfället höll professor Wellander ett föredrag om Svenska 
språkets tillstånd och behov. 

Årsmötet 1954 markerade också nämndens tioåriga tillvaro, och 
med anledning härav hade nämnden i sin skriftserie utgivit en 
jubileumsskrift, Språkvård. 

Även i fortsättningen visade Konungen sitt intresse för Institutet 
och dess utveckling. Under tre år anslogs ur Kungafonden samma 
belopp som första gången till Institutets utrustning och verksam-
het. Institutet har sålunda tack vare detta understöd kunnat ut-
vecklas till en effektiv institution med ett välförsett specialbibliotek 
för språkvårdsfrågor. 

1 augusti 1954 fastställde arbetsutskottet arbetsordning för Insti-
tutet och instruktion för dess chef. Såsom biträde till denne an-
ställdes t. v. en amanuens. 

Nämnden stannade kvar i sina lokaler vid Birger Jarlsgatan till år 
1966, då genom de förändrade förhållanden som inträtt efter frö-
ken Ebba Danelius död nämnden såg sig nödsakad söka utrymmen 
för sin verksamhet på annat håll. Genom Svenska Akademiens 
medverkan har nämnden kunnat hyra sina iuvarande lokaler i 
den förnämliga fastigheten Salvii gränd 1 och hoppas att där ha 
funnit ett varaktigt hemvist. 

Genom testamentariska förordnanden hade fröken Ebba Dane-
ljus, som avled den 30 november 1962, bestämt att huvuddelen av 
hennes kvarlåtenskap skulle omhändertagas och förvaltas av en 
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stiftelse. Denna skulle ha till uppgift att främja vissa sociala ända-
mål saint därjämte vetenskaplig undervisning eller forskning i 
svenska språket. 1 stiftelsens styrelse skulle ingå bl. a. »förestånda-
ren för Nämnden för svensk språkvård». Testamentet bär oförtyd-
bart vittnesbörd om Ebba Danelius omfattande sociala hjälpverk-
samhet under hennes levnad och likaså om hennes vid flera tillfäl-
len ådagalagda intresse för språkvårdsnämnden och dess syfte. 
Tack vare stiftelsen har nämnden kunnat få bidrag till flera av de 
utredningar och språkvetenskapliga arbeten, som den tagit initia-
tiv till. 

De mera regelbundna årliga bidrag som utgått till nämnden och 
för vilka i det föregående har redogjorts, har väsentligen åtgått till 
att bestrida kostnaderna för nämndens löpande arbetsuppgifter, in-
nefattande även utgifterna för lokaler. Den avlönade personalen 
på nämndens institut består av chefen för institutet, en vetenskap-
lig medarbetare, en timanställd amanuens och ett skrivbiträde. Till 
medlemmarna av arbetsutskottet, som i regel sammanträder en 
gång i månaden, utgår ingen ersättning. 

För den språkvårdande verksamheten i form av föredragsserier 
och konferenser, mera omfattande vetenskapliga undersökningar 
och utredningar, utarbetande av språkvetenskapliga publikationer, 
ordböcker o. d. är sålunda nämnden i stort sett hänvisad att söka 
ekonomiskt bistånd från institutioner, fonder och stiftelser, vilkas 
syftemål kan anses äga samband med nämndens uppgifter. För-
utom bidragsgivare som omtalats i det föregående må här nämnas 
följande: 

Clara Lachmans fond 
Sällskapet för folkundervisningens befrämjande 
Magnus Bergvalls stiftelse 
Nordiska kulturkommissionen 
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Letterstedtska föreningen 
Martina Lundgrens fond 
Svensk-norska samarbetsfonden 

Längmanska fonden 
J. C. Kempes stiftelse 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
Stockholms universitet 

Råd och upplysningar i språkriktighets- och språkvårdsfrågor, som 
kunnat besvaras utan tidskrävande utredning, har av institutet gi-
vits kostnadsfritt. Däremot har ersättning utgått för större under-
sökningar och utredningar. Så t. ex. har statsrådsberedningen till-
erkänt nämnden en ersättning på 28 500 kronor för konsultativ 
verksamhet under 1966, och försäkringsbolaget Folksam ersatt 
nämnden med 4 500 kronor för språklig granskning av ett stort 

antal brev under 1967. 

Till slut bör väl, i samband med denna redogörelse för ekonomiska 
förhållanden, också erinras om en stiftelse, som är innesluten i 
nämnden, även om nämnden själv icke disponerar över dess till-

gångar. 
För att hedra Erik Wellander, den moderna svenska språkvår-

dens nestor, på hans sjuttioårsdag den 16 juni 1954 anordnade 
nämnden tillsammans med Svenska Dagbladet 	den tidning vari 

Wellander under en lång följd av år varit medarbetare 	en riks- 

omfattande insamling. De insamlade medlen var avsedda att bil-
da en fond, som skulle bära Erik Wellanders namn och tjäna de 
språkvårdande syften vilka han själv i så hög grad företrätt. 1 de-

cember 1954 konstituerades »Stiftelsen Erik Wellanders fond». En-
ligt stiftelsens stadgar skall professor Wellander under sin livstid 
vara ledamot och ordförande i dess styrelse, som dessutom skall 
bestå av ytterligare två ledamöter, utsedda av Nämnden för svensk 
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språkvård. Stiftelsen har till ändamål att »främja svensk språkve-

tenskaplig forskning på språkvårdens område». Detta ändamål 

skall tillgodoses genom utdelning av stipendier och bidrag till så-

dan forskning ävensom genom utdelning av premier för särskilt 

förtjänstfull vetenskaplig insats på samma område. 

Premier och bidrag har under åren utdelats till följande perso-

ner: docent Bertil Molde för arbetet Dansk-svensk ordbok, pro-

fessor Olav Ahibäck för hans undersökningar av finlandssvenskan 

och hans insatser för dess utveckling, professor Gösta Bergman för 

hans insatser såsom sekreterare i Nämnden för svensk språkvård 

och chef för dess institut, professor Olof Gjerdman för banbrytan-

de insats för svensk uttalsvård och för grundläggande undersök-

ningar av talat riksspråk i Sverige och Finland, docent Bengt 

Holmberg för hans insatser för svensk talvård, professorerna Ture 

Johannisson och K. G. Ljunggren för deras arbete med Svensk 

handordbok, docent Åke Åkermalm för hans bok Modern svens-

ka. De utdelade beloppen har under senare år uppgått till 1 000 

kronor. 
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Språklig rådgivning 

Nämndens för svensk språkvård uppgift att vara en språklig rådgi-
vare vann tydligen från början god anklang. De frågande har va-
rit statliga och kommunala myndigheter, ämbets- och tjänstemän, 
enskilda företag, organisationer och institutioner samt språkligt in-
tresserade privatpersoner. Frågorna har gällt ordval och ordbild-
ning, stavning och avstavning, uttal, främmande ord och deras 
svenska utbytesord, fraseologi och mycket annat. Det är inte möj-
ligt att redogöra för de många tusen frågor som ställts och de svar 
som nämnden och dess institut gett. Endast några exempel må 
nämnas. 

Vilket genus har cement? - Neutrum är historiskt riktigt, men i 
allmänt språkbruk har ordet numera n-genus utom i vissa fack-
språk, t. ex. cementet ofta bland tandläkare. 1 danskan och norskan 
n-genus, i tyskan maskulinum eller neutrum. 

Bör det heta frös in, frusit in (en vara) eller fryste in, fryst in? 

- Liksom nämnden tidigare rekommenderat djupfryst (vara) 

tillrådes det senare alternativet (med svag verbböjning). 
En maskin som staplar korgar med mjölkflaskor och tetrapak 

kallas internt »korgstaplingsmaskin». En annan maskin tar bort 
korgar ur stapel, den kallas internt »korgnedstaplingsmaskin». Är 
dessa benämningar lämpliga? - Korgstaplingsmaskin är en fullt 

godtagbar term; ett kortare och mera hanterligt ord är dock korg-

staplare. Ordet »korgnedstaplingsmaskin» är mindre lämpligt 
(man kan ju inte »stapla ned» något); i stället rekommenderas 

korgnedtagare. 
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Är Älvdalenoinrådet eller Älvdalensområdet den lämpligaste for-

men? - Lämpligare än båda dessa former är Älvdalsområdet. 

Svenskt ord för designer? - Formgivare är ett gott svenskt ord; 

jfr Dictionary of Advertising and Distribution (1954). 

Finns det något svenskt ord för bank holiday? - Ja, bank fridag, 

upptaget bl. a. i Svenska Akademiens ordlista. 

Är ingredienser eller innehåll det lämpligaste rubrikordet på vant-

deklarationer på konserver o. d.? 

Orden ingrediens och innehåll är i vissa fall liktydiga, men i andra fall 
finns det en viss betydelseskillnad. Ingrediens kan sägas vara ett mera 
speciellt ord än innehåll. 

Ingrediens definieras i Svenska Akademiens ordbok som »i ett ämne 
1. en anrättning o. d. ingående 1. för framställandet av ett ämne 1. till-
redandet av en anrättning o. d. behövlig beståndsdel; i sht i pl.» (SAOB, 
1 501). Innehåll definieras i samma källa i här avsedd innebörd som 
»det som innehålles 1. inneslutes 1. finnes i ngt» (SAOB, 1 685). Dessa 
definitioner är visserligen tryckta redan 1933, men de torde fortfarande 
kunna betraktas som helt adekvata med hänsyn till nutida, allmänt 
språkbruk. 

Med ingredienser i en maträtt o. d. torde man framför allt avse själva 
råvaran (kött, fisk, grönsaker etc.) jämte kryddor, mjöl etc. 1 en kon-
serv bestående av t. ex. gurka torde man till ingredienserna räkna själva 
gurkan (gurkorna) och kryddorna o. d., däremot skulle man knappast i 
vanligt språkbruk anse att det vatten som spadet väsentligen består av är 
en »ingrediens», och på samma sätt är det i likartade fall. 1 det all-
männa språkbruket skulle vattnet i ett sådant fall snarast anges som en 
del av innehållet. 

Om en maträtt, en konserv e. d. som enbart består av en helt eller 
nästan helt obearbetad råvara (t. ex. djupfryst fisk) skulle man i vanligt 
språkbruk knappast kunna använda ordet ingrediens för att beskriva vad 
förpackningen innehåller - i stället skulle ordet innehåll användas. 

Det finns säkerligen många fall som ligger emellan den rena råvaran 
och den färdigtillagade rätten o. d., och det förefaller sannolikt att man 
i flera av dessa fall kan tveka om huruvida ingrediens är det mest lämp-
liga eller adekvata ordet. Någon tvekan om att ordet innehåll alltid kan 
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användas torde däremot inte förekomma. Därför synes det oss lämpli-
gast att man, om inte särskilda skäl talar emot detta, alltid använder 
ordet innehåll vid varudeklaration. Det ordet har utom sin mera all-
männa betydelse också den fördelen att det är omedelbart begripligt 
för alla svenskar, medan det främmande ordet ingrediens kan tänkas 
vålla svårigheter för dem som är mindre vana vid olika främmande ord. 
Ingrediens kan i här avsedda sammanhang te sig som ett onödigt fack-
språkligt främmande ord. 

Kan det vara en ur språklig synpunkt lämplig utveckling att ordet 
»päls» numera har erhållit en utvidgad användning och begagnas 
om plagg av pälsimitation? Nämndens svar lydde: 

1 den till Edert brev bifogade skrivelsen från Svenska pälsvarubranschens 
centralkommitté anförs olika exempel på enligt kommittén olämpligt 
bruk av ordet päls. Anmärkning riktas sålunda mot Orlonpäls och Orlon-
pälskappa, vilka anses vilseledande. Dessa vanliga beteckningar kan dock 
icke gärna genom sin språkliga konstruktion missuppfattas. Förleden 
anger det material varav efterleden är tillverkad. På samma sätt är 
kaivkyckling och kalvjärpe, stålpenna m. fl. språkligt konstruerade. Ma-
terialet redovisas i förledcn. Dylika sammansättningar med en efterled, 
vars betydelse utvidgats, är vanliga i alla språk och är resultatet av en 
helt naturlig språkverksamhet. 

Av annat slag är de av kommittén likaledes kritiserade Lottapäls och 
Polarpäls. Av själva ordbildningen framgår icke om pälsen i fråga är 
tillverkad av syntetiskt material eller av naturpäls. För att klarhet i det 
avseendet skall uppstå krävs förklarande tillägg, t. ex. Lotta päls av orlon. 

Det femte exemplet som kommittén anför är Polarmink. Här ingår 
visserligen icke ordet päls, men man får betrakta mink som ellips av 
minkpäls. Själva ordbildningen antyder att det är fråga om en mink-
päls. Allmänheten kan suggereras att tro att det är en päls gjord av nå-
got djur som kallas »polarmink». 

På Eder fråga får vi alltså svara att betydelseutvecklingen hos ordet 
päls till att omfatta även plagg av pälsimitation är exempel på en i 
språklivet naturlig och mycket vanlig företeelse. 1 den mån missförstånd 
på grund härav kan uppstå, står för en lojal språkets brukare många 
medel till buds att göra innebörden fullt entydig och klar. 
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Kan man använda ordet mundusch om en sådan aerosolanordning 

som i reklam även kallas munspray? 

Ordet dusch har enligt Svenska Akademiens ordbok använts i svenskan 
sedan slutet av 1700-talet. Det äldsta belägget på det av detta ord av-
ledda verbet duscha är från 1831. Dusch används företrädesvis dels om 
»(badform bestående i) under mer 1. mindre starkt tryck skeende be-
spolning eller besprutning af (viss dcl af) kroppen antingen medelst en 
tjockare vattenstråle 1. medelst en grupp af finare strålar» (SAOB, 
D 2394, tr. 1923), dels konkret om vattenstråle eller vattenstrålar, dels 
om duschapparat eller duschrum (ibidem). Vidare används ordet i 
svenskan liksom i andra språk i utvidgad användning, dels om över-
sköljning eller besprutning som liknar en dusch i ovan anförd betydelse, 
dels om anordning eller apparat varmed dylik översköljning eller be-
sprutning åstadkommes. Man kan t. ex. ge  växter en dusch (eller duscha 
växter) med ett besprutningsmedcl. 

Ordet spray har enligt meddelande från Svenska Akademiens ordboks 
arkiv använts i svenskan i varje fall sedan slutet av 1880-talet. 1 synner-
het förr skrevs ordet stundom sprä (äldsta belägg på denna form är 
från 1895), men numera förekommer i stället ofta den försvenskade 
och med hänsyn till grundordets uttal lämpligare formen sprej (vilken 
t. ex. används som uppslagsform i Illustrerad svensk ordbok, 3 uppl. 
1964). Till spray (sprej) används verbet spraya (spreja), vilket tidigast 
(1900) är belagt i formen spräa, en form som f. ö. återfinnes i Svenska 
Akademiens ordlistas nionde upplaga (1950) men som nu torde vara 
ytterligt sällsynt i praktiskt bruk. Spray är lånat från engelskan och or-
det synes ha kommit i mera allmänt bruk först under de senaste decen-
nierna. Det används dels (och i engelskan tidigast) om stråle eller strå-
lar av finfördelad vätska som sprutas ut med en särskild anordning, 
dels om denna anordning eller apparat. Spray används nu ofta om finför-
delad vätska som sprutas med s. k. aerosol eller om aerosol, men ordet 
används (i svenskan och i andra språk) också om vätska som sprutas 
ut icke med hjälp av gas e. d. utan t. ex. genom att man trycker eller 
klämmer på en plastflaska med ett mycket fint munstycke, och ordet 
används också stundom om en sådan flaska. 

Ordet dusch i den utvidgade användningen och ordet spray har enligt 
vad som framgår av ovanstående redogörelse mycket närstående bety-
delser och användningsområden, så närstående att det enligt vår uppfatt- 
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ning är berättigat att anse de båda orden som partiella synonymer. Be-
tydelserna »anordning eller apparat varmed finfördelad vätska utspru-
tas» och »med dylik anordning utsprutad finfördelad vätska» är gemen-
samma för de båda orden; däremot kan endast dusch användas i fråga 
om viss badform. 

Ordet spray vållar i denna engelska form såväl uttals- som stavnings-
svårigheter för svenskar. Därför har bl. a. Nämnden för svensk språk-
vård vid skilda tillfällen rekommenderat den försvenskade formen sprej. 
Därjämte har Nämnden rekommenderat att ordet, då så är möjligt, er-
sättes med det sedan gammalt mera vanliga och allmänt kända ordet 
dusch; motsvarande rekommendation har f. ö. också Norsk språknemnd 
givit för norskans del. 

Betydelserna hos orden dusch och spray ändras icke om de ingår så-
som slutleder i sammansättningar som mundusch och munspray. Mun-
dusch betyder rent språkligt dels »finfördelad vätska som sprutas in i 
munnen», dels »anordning varmed sådan vätska sprutas in i munnen»; 
samma betydelse har också ordet munspray. Ingetdera ordet utsäger nå-
got om vilken typ av anordning eller vätska som användes eller hur ut-
sprutningen sker. Vill man klargöra detta får det av de båda orden man 
väljer kompletteras med en adjektivisk bestämning eller med ännu en 
sammansättningsled e. d. 

Vad innebär uttrycket »på köpet» i nutida svenskt språkbruk? 

Uttrycket på köpet har använts i svenskan sedan 1500-talet i betydelsen 
»utöver vad som ingår i eller överenskommits vid köpet» (Svenska Aka-
demiens ordbok, K 3806). Uttryckets egentliga betydelse definieras i 
SAOB på följande sätt: »för att beteckna att köparen erhåller något ut-
över det som ingår i köpet (gratis) av säljaren». Utom i denna egent-
liga betydelse har på köpet använts bildligt åtminstone sedan 1600-talet. 
De bildliga användningarna redovisas i SAOB i två särskilda betydelse-
moment. Först anges en användning »i förb. med verb med bet.: giva, 
få o. d. för att beteckna att ngn erhåller ngt ss. tillägg till ngt annat gra-
tis 1. utan att ha gjort skäl för det 1. dyl.», t. ex. »Ordning går in, och 
skatten går ut,/och på köpet fås christelig tro» (Tegnér 1816). Därpå 
redovisar SAOB en användning »med starkt avbleknande av den urspr. 
bet., dels i allmännare anv.: därutöver, dessutom, tillika, också, dels för 
att beteckna stegring: till råga på allt, vad bättre resp. värre är (var) 
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o. d.», t. ex. »Polismästare Malmros... (var) en förbannat hygglig karl 
och en duktig karl på köpet» (G. Hellström 1931) och »Du tror, att 
jag vill förolämpa dig, och till på köpet i en engels närvaro, sådan som 
din hustru» (John 1863). Det kan nämnas att man i fall som det sista 
oftast torde använda formen »till på köpet». 

När uttrycket på köpet används egentligt, dvs, då det är fråga om 
verkliga köp, torde det normalt och sedan århundraden användas på 
det sätt som anges i SAOB, för att ange att något tillkommer utöver 
vad som ingår i eller har överenskommits vid köpet. För att det som 
tillkommer »på köpet» skall tillfalla köparen, måste ett köp först kom-
ma till stånd - det kan sägas ingå i uttrycket. Uttrycket på köpet har 
därigenom en innebörd som klart avviker från innebörden hos ordet gra-

tis. Om man säger att någon får något »gratis», innebär det i normalt 
språkbruk att vederbörande inte behöver göra någon motprestation för 
att komma i åtnjutande av gratiserbjudandet. Om man däremot säger 
att en viss förmån fås »på köpet», betyder det att ett köp måste ske för 
att vederbörande skall komma i åtnjutande av förmånen i fråga. 

Uttrycket på köpet kan jämföras med uttrycket (med) råge; i det 
allmänna språkbruket torde dessa bägge uttryck uppfattas på ett likartat 
sätt, dvs, såsom angivande att något tillkommer utöver vad köparen har 
rätt att kräva eller vänta. 

Är uttryck av typen »epautbildning» förenliga med krav och önske-
mål om vårdnad om gott språkbruk? 

Förleden epa- har använts i svenskan i varje fall sedan 1930-talet (som 
firmanamn har Epa brukats sedan 1930). Det äldsta exemplet i Svenska 
Akademiens ordboks samlingar är från 1935 (»Ett s. k. Epa-tåg förde 
mig till den lilla idylliska staden», Orkesterjournalen 1935, nr 8, s. 2). 
Från de senaste trettio åren har både Svenska Akademiens ordboksre-
daktion och vi en rad belägg på liknande användningar av förleden epa-. 
1 andra upplagan av Svensk Uppslagsbok har Epa- tagits med som sär-
skilt uppslagsord med förklaringen »i sms.: billighets-» (artikeln tryckt 
1948). 1 nionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista finns ordet 
epatraktor medtaget, förklarat som »slags enklare traktor»; detta ord 
synes ha varit ganska utbrett under 1940-talet såsom benämning på en 
lastbil e. d. ombyggd till ett traktorliknande fordon. 

1 alla de sammansättningar av här omtalad typ, där förleden epa- 
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förekommer, synes denna förled användas för att markera att något är 
av billigare, enklare eller sämre slag. Förleden epa- synes därför ha en 
klart nedsättande innebörd. Denna nedsättande innebörd kan - på ett 
säkerligen i regel icke avsett sätt - påverka uppfattningen av firma-
namnet Epa. Ehuru sammansättningar med förleden epa- sedan ganska 
länge är vanliga i allmänt språkbruk, kan de med hänsyn till den ned-
sättande karaktären icke anses förenliga med krav på ett objektivt ut-
tryckssätt. 

1 vår nuvarande upphovsrättslag finns efter mönster från tidigare 

dagar bestämmelsen: »Av offentliggjort verk må enstaka exemplar 

framställas för enskilt bruk. Vad sålunda framställts må ej utnytt-

jas för annat ändamål». Har uttrycket »för enskilt bruk» med åren 

fått en sådan innebörd att denna bestämmelse skulle kunna anses 

ge tillstånd för framställning av en uppsättning kopior av litterära 

verk för utdelning till eleverna i en klass? 

Enligt Svenska Akademiens ordbok och andra ordböcker har enskild 
betydelserna: »som tillkommer någon ensam», »som försiggår i enrum», 
»individuell», »som inte angår hela folket el. staten el. kommunen», 
»som rör någon utanför hans ämbete el. tjänst». Ex.: Hustruns enskilda 
förmögenhet. Skaffa sig enskilda fördelar. 1 enskild ägo. Enskild ägan-
derätt. 

Enskild används således om sådant som rör någon utanför hans äm-
bete eller tjänst, i fraser som »meddela enskild undervisning», »tjänst-
ledig för enskilda angelägenheter». Det förefaller då språkligt sett oegent-
ligt att en lärares användning av material när han är i tjänst, dvs. i 
klassrummet, betecknas som enskilt bruk. 

1 lagen synes enskilt bruk vara fattat som rriotsats snarare till »all-
mänt bruk» än till »offentligt bruk», då ju litterära verk mestadels inte 
används offentligt men väl allmänt. Enskilt bruk synes alltså närmast 
vara att tolka som »privat bruk», »personligt bruk». 

Uppenbart är att saken kommit i ett nytt läge sedan den citerade be-
stämnielsen ursprungligen formulerades. Då fanns icke de möjligheter 
att mångfaldiga tryckt material som numera står till buds. 

Nämnden vill också betona att uttrycket enstaka (exemplar) är vä-
sentligt för tolkningen, då ju själva sammanställningen »enstaka exem- 
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plar för enskilt bruk» synes vittna om a t formuleringen a'sctts syfta på 
»privat bruk». 

1 allmänhet har, förefaller det, nämndens råd mottagits välvilligt 

och länt till efterföljd. Det kan också vara till visst behag, att om 

man ger sig på en språklig nybildning eller i varje fall något ut-

över det vanliga bruket, nämnden får bära ansvaret för den kritik 

som så lätt framkommer. Däremot är nämnden utan ansvar för 

'blommografera'; om en språknämnd hade rådfrågats, då det or-

det föddes, hade det nog inte släppts ut i världen. - På något håll 

har det hänt att nämndens råd har ogillats. Det skedde egendom-

ligt nog då rådet egentligen endast var ett bekräftande av språkets 

tidigare spontana utveckling - eller förändring, om man så vill. 

År 1945, alltså i början av språknämndens verksamhet, hade 

Tidningarnas Telegrambyrå från några av sina större abonnenter 

blivit anmodad att överge de särskilda pluralformerna av det finita 

verbet i TT-materialet. Telegrambyrån vände sig till språkvårds-

nämnden med anhållan om ett uttalande i frågan. Det gällde allt-

så helt enkelt, om TT vid utsändning av nyhetsmaterial till tid-

ningspressen kunde - och borde - använda predikatsverbets sin-
gularform vid pluralt subjekt. Nämndens arbetsutskott gick från 

denna synpunkt igenom en del dylikt nyhetsmaterial och avgav i 

juli 1945 ett rätt utförligt utlåtande. Man konstaterade att i grann-

länderna Danmark och Norge de särskilda pluralformerna av det 

finita verbet hade försvunnit ur skriftspråket redan i början av 

1900-talet. 1 Sverige hade de sedan länge varit bortlagda i det bil-

dade talspråket men tillhörde däremot alltjämt skriftspråket. Un-

der 1900-talet hade en tendens framträtt att avskaffa numerusböj-

ningen även i skriftspråket med resultat att det stora flertalet 

skönlitterära författare använde endast verbets singularformer. En 

undersökning som några år tidigare gjorts av Modersmålslärarnas 

förening visade att skrivsättet inom skolvärlden på denna punkt 
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var på gud, även om osäkerhet och villrådighet gjorde sig gällan-
de. 1 vetenskapliga publikationer, i offentliga handlingar och af- 

färsskrivclser iakttogs i stort sett alltjämt kongruensregeln. En un-
dersökning av bruket inom tidningspressen hade visat en rätt stor 
olikformighet. Vissa tidningar använde enbart singularformer, and-
ra följde kongruensregeln, och en tredje grupp varierade skrivsät-
tet i olika slag av material. 

1 det hela fann arbetsutskottet att det svenska skriftspråket, 
bortsett från kanslispråket, befann sig i ett övergångsskede i fråga 
om tillämpningen av kongruensregeln vid det finita verbet, men 
att utvecklingen i vårt land otvivelaktigt gick mot ett slopande av 
de särskilda pluralforinerna, liksom fallet varit i Danmark och 
Norge. Vad nu särskilt tidningspressen beträffade, framhöll ar-
betsutskottet att den språkform torde för den vanliga tidningsläsa-
ren vara bäst, som naturligast och enklast ger 'nyheterna'. Ur den 
synpunkten var enligt utskottets mening singularformen för flerta-
let svenskar att föredraga. 

Arbetsutskottet redogjorde därefter för sin granskning av TT-
materialet och fann att det från stilistisk synpunkt var av skiftande 
slag. 1 vissa fall vore bibehållandet av pluralformen berättigat. 

Det hela utmynnade i följande rekommendation. »1 material, 
som icke är av strängt officiell natur, användes i regel den förenk- 
lade verbböjningen, utan särskilda pluralformer av predikatet. 1 
officiella meddelanden och liknande material, som återges i direkt 
anföring, bibehållas pluralformerna. De böra även bibehållas, då 
en författare särskilt begärt detta.» (Man finner, kanske med nå-
gon förundran, att nämnden själv vid den tiden nyttjade verbets 
pluralfonner.) 

Uttalandet fick sitt efterspel. Professor Nils Ahnlund, som var 
vice ordförande i nämnden och av Svenska Akademien utsedd le-
damot men däremot icke tillhörde arbetsutskottet, ogillade starkt 
det utlåtande, som detta utskott å nämndens vägnar givit, och 
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ogillade än mera att han inte blivit underrättad om vad utskottet 
i detta hänseende förehade. Han avgick följaktligen från sitt le-
damotskap i språkvårdsnämnden, vilket var beklagligt, och än mer 
beklagligt var att det dröjde ända till år 1953, innan Svenska Aka-
demien utsåg en efterträdare. Från och med 1954 insätter Akade-
mien två representanter i nämnden. Emellertid hade redan år 
1946 chefen för Svenska Akademiens ordboksredaktion professor 
Pelle Holm inbjudits att inträda såsom ledamot av nämnden. 

Nämndens rekommendation i fråga om predikatsverbets nume-
rusböjning fick tämligen omedelbar verkan både i pressen och 
inom skolvärlden. Senare har även kanslispråket och lagspråket 
övergått till att använda verbets singularformer vid pluralt sub-
jekt. 

Vid åtskilliga tillfällen har nämnden av statliga myndigheter an-
modats avgiva yttranden i frågor där språkliga intressen varit be-
rörda. Ett mera begränsat dylikt spörsmål förekom i en riksdags-
motion med yrkande att ordet glass i livsmedelsstadgan skulle för-
behållas sådan glass, vid vars tillverkning såsom fettämne använts 
endast mjölkfett. Med anledning av remiss från vederbörande lag-
utskott uttalade nämnden, att det med hänsyn till ordets ursprung 
och det nuvarande språkbruket icke syntes tilltalande att reservera 
själva grundordet glass för sådan glass som av fett innehåller ute-
slutande viss art. Om det från andra än språkliga synpunkter, t. ex. 
från hygienisk synpunkt, ansågs önskvärt att i livsmedelsstadgan 
införa särskilda benämningar för sådan glass, som innehåller 
mindre än 12 % mjölkfett eller innehåller annat än mjölkfett, 
kunde detta ske genom tillägg av olika förleder. 

En riksdagsmotion av större räckvidd gällde ett förslag om in-
rättandet av ett språkvårdsråd att ur språklig synpunkt biträda vid 
utformningen av förslag till lagar och förordningar. Nämnden som 
beretts tillfälle att yttra sig över motionen, uttalade i sitt remissvar 
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sin anslutning till de synpunkter som anfo•'rdes i motionen, men 
kunde naturligtvis inte underlåta att erinra om sin existens och sin 
beredvillighet att inom ramen av sina möjligheter tillhandagå med 
den språkliga expertis som kunde befinnas erforderlig. 1 sin rätt 
utförliga skrivelse framhöll nämnden bl. a. som ett önskemål att 
allt som avser den allmänna språkvården borde samlas i en för all 
officiell skriftlig framställning gemensam handbok, medan olika 
verksamhetsområdens speciella behov kunde tillgodoses genom sär-
skilda promemorior. Ännu är detta önskemål inte förverkligat men 
kvarstår som en angelägen framtidsuppgift. 1 sitt utlåtande re-
kommenderade riksdagens allmänna beredningsutskott myndighe-
ter och kommittéer att anlita nämnden för språklig rådgivning och 
granskning. 

Nämnden har vid flera tillfällen anlitats för språklig granskning 
och rådgivning i fråga om lagtexter och officiella skrivelser. Sär- 
skilt må nämnas det betydande - och betydelsefulla 	samarbete 
som ägt rum mellan statliga myndigheter, närmast statsrådsbered-
ningen, och nämnden, i första hand chefen för dess institut, docen-
ten Molde, och som resulterat i den år 1967 utgivna skriften Språ-
ket i lagar och andra författningar. Denna skrift kan sägas ut-
göra en första början till den önskade handboken i officiellt skrift-
språk. Frågan om en dylik handbok aktualiserades åter genom en 
motion till 1967 års riksdag. 1 sitt yttrande över motionen uttalade 
allmänna beredningsutskottet, efter att ha hänvisat till promemo-
rian om Språket i lagar och andra författningar, bl. a.: »Ytterliga-
re åtgärder torde emellertid krävas om det i promemorian uppställ-
da målet skall kunna nås. Det pågående arbetet bör fullföljas med 
sikte även på andra områden för officiellt språk än författnings-
skrivandet. Med hänsyn till det intresse Kungl. Maj :t visat för des-
sa frågor kan det förutsättas att så kommer att ske i den mån be-
rörda organ, främst nämnden för svensk språkvård, erhåller resur-
ser för dylika arbetsuppgifter. Utskottet vill även framhålla önsk- 
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värdheten av att frågan om att vid universitet och högskolor or-
ganisera undervisning i svensk språkvård för exempelvis jurister, 
tekniker, läkare m. fl. uppmärksammas. Mycket torde kunna vin-
nas om dessa yrkesutövare redan före sitt inträde i förvärvslivet är 
orienterade om ett för kontakterna med den stora allmänheten 
ändamålsenligt språkbruk.» 

En annan sida av officiellt skriftspråk fick nämnden anledning 
att överväga på grund av en skrivelse år 1953 från dåvarande pre-
sidenten i Göta hovrätt Joel Laurin. Frågan gällde formen för 
återgivning i domstolsprotokoll av vittnesmål. Av ålder hade vitt-
nesutsagor återgivits i indirekt anföring med iakttagande av de 
klassiska regler som bl. a. krävde ändring av verbets modus och 
tempus. Detta äldre skrivsätt förutsatte alltså att verbens konjunk-
tivformer användes: vore, gåve, finge, såge (vittnet uppgav att 
han vore född år -), likaså att det direkta talets imperfekt, per-
fekt och pluskvamperfekt i den indirekta anföringen motsvarades 
av pluskvamperfekt. Förslagsställaren menade nu, att det var enk-
lare, naturligare och mera begripligt att vid återgivning av vittnes-
utsagan bibehålla de av vittnet använda modus och tempus. Nämn-
dens arbetsutskott fann att förslaget från rent språklig synpunkt 
hade vissa företräden, särskilt då det var fråga om längre vittnes-
utsagor. 

Nämnden bereddes tillfälle att yttra sig över 1952 års släkt-
namnskommittés promemoria angående principer för godkännande 
av släktnamn. 1 sitt utlåtande yttrade nämnden bl. a.: »Det är up-
penbart av stor praktisk betydelse, att den namnbok som kommit-
tn förbereder, ger ett rikhaltigt och varierande förråd av namn. 
Släktnamn bildade med utgångspunkt i svenska ortnamn torde av 
naturliga skäl alltjämt komma att utgöra huvuddelen av namnbo-
ken. Bland de många möjligheter som härvidlag erbjuda sig vill 
nämnden peka på sjönamn på -en (Aspen), ortnamn på -a (Falla) 
och de särskilt i norska släktnamn vanliga formerna med gårds- 
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namn i bestämd form på -en (Björnsveden, Ekbacken, Ljunghagen, 

Rasjön, Värmon). Alen även namntyper utan samband med ort-

namn äro förtjänta av uppmärksamhet, såsom enkla substantiv på 

-a (Gädda, Spira), -are (Gjutare, Lindare), obetonat -e (Alme) 

och substantiviska sammansättningar (Ankarsmed) .» 
Det bör tilläggas att, efter remiss från Kungl. Maj :t, nämnden 

även yttrade sig över förslaget till namnlag år 1960. Professorerna 

Bergman och Ståhle var ledamöter av 1962 års släktnamnskom-

mitté och docent Molde sekreterare i kommittén. Den sistnämnde 

är därjämte språklig rådgivare i namnärenden hos Patent- och 

registreringsverket. 
Nämndens råd har inhämtats rörande viss terminologi inom 

Statens naturvårdsverk. Det gällde närmast benämningen på en av 

dess byråer, som preliminärt kallats naturvårdsbyrå. Nämnden fö-

reslog alternativt i denna trängre betydelse av naturvård termerna 

»landskapsvård» eller »bygdevård». 
Med anledning av en i riksdagen väckt motion år 1961 om en 

ny svensk översättning av bibeln avgav nämnden begärt yttrande 

till riksdagens allmänna beredningsutskott. Nämnden begränsade 

sig väsentligen till den språkliga sidan av frågan om behovet av 
en ny bibelöversättning. Den framhöll att med hänsyn till den 

svenska språkformen det icke syntes motiverat att redan nu kräva 

en helt ny översättning. Däremot skulle det vara av största värde 

att såsom en förberedande åtgärd företaga provöversättningar av 

valda bibelpartier. 	1 en kommitté som senare tillsatts för att 

närmare utreda frågan om en ny bibelöversättning ingår bl. a. 

nämndens nuvarande ordförande professor C. 1. Ståhle. 

Av andra ärenden i språkfrågor, där nämndens råd inhämtats, kan 
nämnas följande. En broschyr »Blankettspråk», utarbetad av Es-

selte Blankettjänst, har granskats av arbetsutskottet, och ett par 
av dess ledamöter deltog i en överläggning med representanter för 
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näringsliv, förvaltning och folkliga organisationer angående prak-

tiska språkvårdsfrågor på grundval av en undersökning som För-

säkringsföreningen gjort om hur allmänheten uppfattar ord och ut-

tryck inom föreningens publikationsområde. Bl. a. föreslogs inrät-

tande av språkspalter i allmänna och fackliga tidningar och tid-

skrifter, kurser i praktisk språkvård m. m. Dylika språkspalter fö-

rekommer f. n. i Svenska Dagbladet (professor E. Wellander), Da-
gens Nyheter och Vårt modersmål (professor G. Bergman), och 

nämnden utger sedan 1965 en tidskrift »Språkvård», i vilken olika 
språkfrågor upptas till behandling (jfr s. 45). -- Inom Sveriges 

Radio har man sedan gammalt varit angelägen att i programmet 

inlägga serier av språkvårdande slag. Såsom föredragshållare har 
framträtt Erik Wellander, Gösta Bergman och Bertil Molde. År 

1945 ställde nämnden till Radiotjänsts förfogande en förteckning 
med uppgift om uttalet av vissa ortnamn, en förteckning som ut-

vidgats och korrigerats under de följande åren. Nämnden och dess 

institut samarbetar sedan länge kontinuerligt med Sveriges Radio 

och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, t. cx. när 
det gäller uttal av namn av olika slag. 

Under de senaste åren har nämnden påbörjat en granskning och 

bearbetning från språklig synpunkt av standardbrev och annat 

material som används av försäkringskassorna. 
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Föredrag, kurser och 
konferenser 

Under årens lopp har av nämndens ledamöter hållits ett betydan-
de antal föredrag, kurser och konferenser för olika kategorier av 
yrkesutövare och företrädare för skilda slag av samhällelig verk-
samhet. Detta kan här belysas endast genom några spridda exem-
pel på organisationer och sammanslutningar som önskat föredrag 
om språkvård: Stockholms stifts prästsällskap, Göteborgs jurist-
klubb, Statens järnvägars befälsförening, Södermaims och Uppsa-
la arbetarinstitut, Skolan för bokhantverk, lärarorganisationer, 
Krigshögskolan, Stockholms reklamförening, Sportjournalisternas 
klubb, Statistiska föreningen i Stockholm, Sveriges kontoristför-
ening, Svenska teknologföreningen, Stockholms dekoratörsklubb, 
Juridiska föreningen i Lund, Sveriges advokatsamfund, Bankjuris-
ternas förening, Dagens Nyheters redaktionsklubb. Tidningarnas 
telegrambyrå, Publicistklubben, Föreningen Teknisk information, 
Nordiska administrativa förbundet, Sällskapet Riksdagsmän och 
Forskare, Patentverket, Statens personalutbildningsnämrid, Stats-
kontoret. Uppräkningen torde ge ett vittnesbörd om det språkliga 
intresse som faktiskt föreligger inom stora kretsar av vårt folk. 

Här må även erinras om de föredrag som förekommit i sam-
band med nämndens årsmöten. De har berört många skiftande si-
dor av språkets liv och utveckling och behandlat sådana problem 
som en modern språkvård har att beakta och ta ställning till. Fö-
redragshållare har varit dels ledamöter av nämnden, dels inbjudna 
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gästföreläsare. En del av föredragen har, i utvidgad form, tryckts 

i nämndens skriftserie, andra har publicerats i nämndens tidskrift 

Språkvård. 

Nämnden har vid åtskilliga tillfällen, antingen ensam eller i 

samarbete med annan institution eller organisation, anordnat kon-

ferenser och kurser i språkliga angelägenheter. 

År 1946 tog nämnden i samarbete med Modersmålslärarnas för-

ening upp frågan om vården av modersmålet i dess muntliga form. 

1 en enkät till modersmålskonferensen vid de högre skolorna i lan-

det hemställdes om en redogörelse för de gängse uttaisvanorna på 

respektive orter, vilka egenheter i uttalet som borde respekteras och 

vilka som borde motarbetas, ävensom om uppgifter i övrigt röran-
de elevernas uttal.1  

Ett gott resultat av skolornas undervisning i modersmålets uttal 
förutsatte att själva lärarutbildningen omfattade en ändamålsenlig 

skolning i talvård. Med tanke härpå föranstaltade nämnden en 

konferens i ämnet, till vilken inbjöds universitetslektorerna i svenska 

språket och motsvarande lärare vid högskolorna, professorerna i 

svenska språket samt representanter för Skolöverstyrelsen och Mo-

dersmålslärarnas förening. Konferensen, som möjliggjordes genom 

bidrag av statsmedel, ägde rum den 16 och 17januari 1949 på 

Stockholms högskola. Under överläggningarna gavs många upp-
slag för utbildningen i modersmålets muntliga behandling. Man 

enades om behovet av en förstärkning av denna utbildning bl. a. 

genom anskaffande av lämplig apparatur, bandspelare o. d., vid 

universiteten och högskolorna. Man underströk också att det ve-

tenskapliga utforskandet av det bildade svenska talspråket var en 

angelägenhet av vikt. Detta önskemål har nämnden i fortsättning- 

1 En redogörelse för denna enkät finns i Modersmålslärarnas förenings 
årsskrift 1947. 
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en sökt tillgodose genom sina undersökningar av det talade riks-
språket. 

Till ämnet röst- och talvård i skolan återkom nämnden, i sam-
arbete med Sällskapet för röst- och talvård, Modersmålslärarnas 
förening och Stockholms språklärarförening, med en serie föreläs-
ningar och demonstrationer i oktober 1954. Föreläsare vid detta 
tillfälle var dr Jan Bratt, docent Bengt Holmberg, musikdirektör 
Åke Nygren och tekn. lic. Gunnar Fant. 

Nämnden har upprepade gånger biträtt vid planläggningen av 
en språkvårdskurs för Statens järnvägars sörtrycksredaktörer. 

1 samarbete med Stockholms Borgarskola anordnades år 1956 
en serie föreläsningar för allmänheten om Språkriktighet och språk-
vård. Där talade professor Wellander om Programstyrd eller fri 
språkutveckling, professor Johannisson om Tendenser i nusvensk 
ordbildning, professor Wessén om Språkriktighet och stil, professor 
Frank Behre om Nutida tendenser i engelsk språkutveckling och 
slutligen professor Bergman om Främmande ord. 

1 samverkan med Föreningen Norden och Modersmålslärarnas 
förening uppgjorde nämnden 1957 ett program för en kurs, av-
sedd för nordiska lärare, på Bohusgården i ämnet Att tala. Med-
verkande där var bl. a. nämndens ordförande såsom kursledare 
samt rektor Hillman och professor Bergman. Vidare deltog nämn-
den i planläggningen och utförandet av en kurs i brevskrivning för 
Thulebolagens personal. Kursen pågick hösten 1958 och upprepa-
des ett par gånger under år 1959. 

Sistnämnda år anordnade nämnden i samarbete med Skytteanska 
samfundet en akademisk föreläsningsserie i Umeå över en rad 
språkliga ämnen. Professor Bergman gav år 1961 en föreläsnings-
kurs över ämnet Svenska språket i Dramatiska Teaterns elevskola, 
och samma år ledde docent Molde språkvårdsseminarier för ny-
hetsuppläsare m. fl. från TT och Sveriges Radio-TV. 

Sedan 1962 har professor Bergman årligen givit en kurs i Språk- 
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analys och språkvård på Grafiska institutet, och docent Molde gav 
under åren 1962-1964 en kurs i Språkbehandling och semantik 
på Institutet för högre reklamutbildning. Under åren 1964---1968 
har docent Molde undervisat i språkvård vid Statens scenskola i 
Stockholm. 

1 samarbete med Språkvårdssamfundet i Uppsala och med eko-
nomiskt stöd av Svenska Akademien, Studentföreningen Verdandi 
och Bokförlaget Prisma anordnades år 1967 ett språkvårdssympo-
sium i Uppsala, som behandlade ämnet Språket och samhället. 
Ett åttiotal språkforskare och språkvårdare från hela landet och 
från Finland, Island och Norge deltog, och föredragen vid sym-
posiet har utgivits i en bok »Språk, språkvård och kommunika-
tion». 
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Nordiskt samarbete 

En huvuduppgift för den svenska språkvårdsnämnden är, såsom 
redan förut omtalats, att bedriva nordiskt samarbete på språkvår-
dens område. Betydelsen av den nordiska språksamhörigheten är 
allmänt erkänd. Danskar, norrmän och svenskar kan råkas och ta-
la med varandra på var sitt språk, utbyta tankar och erfarenheter 
och därigenom stå i nära kontakt med varandra. De kan läsa var-
andras litteratur, och de kan med behållning ta del av den drama-
tiska konsten i Nordens olika länder. Den inbördes språkliga för-
ståelsen verkar befrämjande från kulturell synpunkt. Men även i 
övrigt är kontakten betydelsefull. Inom näringslivet kan företaga-
re, tjänstemän och arbetare i nordiska konferenser och samman-
slutningar utan språkliga svårigheter dryfta gemensamma angelä-
genheter och problem, liksom inom administrationen representan-
ter för statliga och kommunala myndigheter har möjligheter till 
ingående överläggningar och nära samarbete. Med fog kan det 
hävdas att språksamhörigheten utgör en av förutsättningarna för 
det nordiska samarbetet i stort. Liksom detta har det språkliga 
samarbetet av naturliga skäl kommit att omfatta även det finska 
Finland och Island. 

Språkgemenskapen är alltså betydelsefull, och därför bör den 
också bevaras och främjas. Det har nämligen visat sig att under 
tidernas gång danskan, norskan och svenskan utvecklat sig i skilda 
riktningar. Det gäller väl framför allt ordförrådet och i viss mån 
uttalet. Om olikheterna blir för många, blir också den inbördes 
förståelsen försvårad. 

Tanken på en nordisk språkvård för bevarande av den nordiska 
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språkgemenskapen är ingalunda ny i Norden. Språkvårdsnämn-
dens närmaste föregångare, de akademiska språkkonferenserna un-
der 1930-talet, har redan omnämnts i det föregående. 

Naturligtvis var ämnet aktuellt under skandinavismens tid. Dan-
marks store vetenskapsman H. C. Örsted menade att vi nordbor 
skulle komma att stå tillbaka för andra folk, om vi försummade att 
samverka och gemensamt utveckla våra språk. Om vi däremot så 
gjorde, skulle vi kunna bli en stormakt i språkvärlden. Det är ock-
så skäl att erinra om C. J. L. Almquist, vars föredrag om skandi-
navismens utförbarhet i Det Skandinaviske Selskab i Köpenhamn 
på sin tid väckte stor uppmärksamhet och livligt debatterades. Han 
behandlade bl. a. språket i Norden och framlade praktiska förslag 
att vidga och fördjupa den nordiska gemenskapen i språkligt hän-
seende. Mycket annat vore att nämna, ej minst det nordiska rätt-
skrivningsmötet 1869, som verkade för en enhetligare stavning av 

de nordiska språken. 

Den svenska språknämnden var från sin första början angelägen 
att upprätta förbindelse och hålla samråd med representanter för 
språkforskning och språkligt reformarbete i övriga nordiska länder. 
Redan vid sitt konstituerande sammanträde i april 1944 beslöt ar-
betsutskottet att skriva till Föreningen Norden och anhålla att 
denna ville meddela föreningarna Norden i Danmark, Finland och 
Norge, att en nämnd för svensk språkvård bildats och att nämn-
den önskade samarbeta med de organisationer av liknande art, 
som redan funnes eller kunde komma till stånd i de andra nor-
diska länderna. Likaledes beslöts att underrätta Dansk forening til 
nordisk sprogrøgt om nämndens tillkomst och dess intresse för ett 

fruktbringande samarbete. 
Denna danska förening förtjänar ett särskilt omnämnande. Den 

föddes, säger en känd dansk språkforskare (L. L. Hammerich), av 
det behov som vi under andra världskrigets ockupationstid kände 
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av nordiskt stöd för vårt andliga liv. Föreningen fick under flera 
år sin prägel av en märklig och framstående kulturpersonlighet, 
Sven Clausen, senare professor i juridik vid Köpenhamns univer-
sitet. 

Dansk forening til nordisk sprogrøgt bildades år 1941. Dess än-
damål var att på vetenskaplig grundval verka för att bevara och 
främja det danska språkets nordiska karaktär. Den ville alltså 
motarbeta sådana ändringar i rättstavningen, som var ägnade att 
fjärma danskt skriftspråk från de andra nordiska skriftspråken, och 
fastmer verka för rättskrivningsreformer, som gav likartade ordbil-
der i de nordiska språken. Den ville bevara gemensamma nordiska 
ord - även sådana som fanns i dialekterna -, återuppliva bort-
glömda gemensamma ord som levde i de andra nordiska språken, 
skapa likartade ord för nya företeelser och begrepp och främja 
lån från de andra nordiska språken. Som synes var det ett i hög 
grad nationellt nordiskt program. 

Föreningen föreslog t. ex., att de stora begynnelsebokstäverna 
hos substantiven skulle avskaffas (utom i egennamn) och att d 

skulle användas i stället för aa. Båda dessa ändringar blev påbjud-
na såsom officiellt danskt skrivsätt genom en ministeriell kungörel-
se år 1948. Reformen väckte betydlig opposition inom vissa kret-
sar i Danmark.' 

Foreningen til nordisk sprogrogt verkade bl. a. genom ett ganska 
stort antal publikationer. Den intog i dessa fortlöpande ett antal 
»nordiska» ord som borde ersätta gängse danska, ofta från tyskan 

' Ännu så sent som 1968 kunde man i en recension, tryckt i Nordisk tid-
skrift, författad av en dansk vetenskapsman, läsa följande: »Bogens Sprog 
er nobelt og klart, og for Forstaaelsen maa det kaldes et afgjort Plus, at 
den har bevaret den gamle Retskrivning, der lader Navneordene be- 
gynde med stort Bogstav, 	- - og ikke kender det skandinaviske 
Bolle-A, der passer lige saa daarligt i Dansk som i Telefonbøger og 
Bibliothekskartotheker.» 
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inlånade ord, t. ex. vrang i st. f. forkert, klandra i st. f. dadle, fin-

smed i st. f. kleinsmeci. 

Nämnden för svensk språkvård skulle, enligt första paragrafen i 

dess stadgar, för den nordiska språkgemenskapens främjande söka 

samarbete med organisationer för samma ändamål i övriga nor-

diska länder. Uppgiften låg inte så lätt till, då det var mycket tunn-
sått med dylika organisationer. Dansk forening til nordisk sprog-

røgt fanns, och år 1942 hade Svenska språkvårdsnämnden i Fin-

land inrättats på initiativ av Svenska Finlands folktingsfullmäktige. 

Denna nämnd har att uttala sig om normerna för finlandssvenskt 

skrift- och talspråk och även att i lämplig form vägleda allmänhe-

ten i språkvårdsfrågor. Ekonomiskt stödes den av Svenska Fin-
lands folktingsfullmäktige och åtnjuter sedan ett antal år tillbaka 

även ett årligt statsunderstöd. 
Då Nämnden för svensk språkvård höll sitt årsmöte i april 1945, 

beslöt den att till stiftare kalla Svenska språkvårdsnämnden i Fin-
land. Till detta årsmöte hade nämnden f. ö. såsom gäster inbjudit 

representanter från Danmark, Finland och Norge. 
1 november samma år anordnade nämndens arbetsutskott ett 

möte i Stockholm med företrädare för språkforskning och språk-

vård i våra nordiska grannländer för överläggning om det planera-

de samarbetets organisation och syfte. Därjämte diskuterades vid 

detta tillfälle en del språkvårdsfrågor av gemensamt intresse, rö-
rande rättstavningen, talvården och ordförrådet. Till tanken på 

ett språkligt samarbete ställde man sig över huvud taget positiv. 

Det dröjde emellertid, innan de erforderliga samarbetsorganen 

kom till stånd. År 1949 inrättades Finlands Akademis språkbyrå, 

Suomen Akatemian kielitoimisto, som är ett statligt ämbetsverk 
och står under överinseende av en ledamot av Finlands akademi. 

Dess ledande och rådgivande organ är Finlands Akademis språk-

nämnd. 
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En rent statlig institution blev också Norsk språknemnd, som 
upprättades genom beslut av Stortinget i december 1951 och träd-
de i verksamhet i april 1952. Dess medlemmar utses av Konungen 
efter förslag av ett antal institutioner, såsom universiteten, lärar-
organisationer, författarföreningen, pressen, radion. På grund av 
den språkliga situationen i Norge har den norska nämnden fått en 
speciell och betydelsefull uppgift, nämligen att »på norsk folkemåls 
grunn» främja närmandet mellan de två språkformerna i Norge, 
bokmål och nynorsk. Den skall samarbeta med institutioner av 
liknande slag i övriga nordiska länder. 

1 Danmark röjdes en viss tveksamhet och meningarna var dela-
de om behovet av en språknämnd och dess uppgifter. Emellertid 
föreslog en av undervisningsministeriet tillsatt redaktionskommitté 
med uppdrag att utge en reviderad upplaga av den danska rätt-
skrivningsordboken, att en dansk språknämnd måtte upprättas. 
Förslaget vann ministeriets godkännande, och Dansk Sprogn2evn 
kom till stånd i mars 1955. Den fick i stort sett en sammansättning 
av liknande slag som de norska och svenska nämnderna och ena-
handa uppgifter; i dessa ingår dock även att redigera och utgiva 
Dansk Retskrivningsordbog (motsvarigheten till Svenska Akade-
miens ordlista). Liksom den norska är den danska nämnden en 
statlig institution. 

Sent omsider har även Island anslutit sig till det nordiska sam-
arbetet på språkvårdens område, en anslutning som hälsats med 
stor tillfredsställelse av de övriga språknämnderna. tslenzk ml-
nefnd inrättades 1964. 

Efter en rekommendation av Nordiska rådet anordnade Nordiska 
kulturkommissionens norska avdelning i samarbete med Norsk 
språknemnd ett nordiskt språkrnöte i Oslo i februari 1954. Det 
blev det första i den långa raden av språkmöten som sedan, om-
växlande i de olika länderna, årligen hållits. 1 detta möte deltog 
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representanter för de båda språknämnderna i Finland och för de 

norska och svenska nämnderna. Inbjudna deltagare från Dan-
mark, vars språknämnd ännu icke var inrättad, var professorerna 
L. L. Hammerich och Peter Skautrup. Ordförande var professor 
D. A. Seip. 

Vid detta möte förekom bl. a. överläggningar om formerna för 
det praktiska samarbetet mellan de nordiska nämnderna och övri-
ga organ, som bedriver språkvård, och det gavs en översikt av de 
institutioner och organisationer, i Sverige framför allt Tekniska 
Nomenklaturcentralen, som sysslar med terminologi. Dessutom be-
handlades i föredrag och diskussioner aktuella språkvårdsfrågor, 
särskilt rörande ordförrådet. 

Det är mångahanda spörsmål som under årens lopp behandlats 
vid de nordiska språkmötena och under senare år vid regelbundna 
sekreterarkonferenser för förberedande behandling av ärendena. 
Det är dessutom givet att täta kommunikationer, för information, 
rådfrågning o. d., förekommer under arbetsåret mellan de olika 
nämnderna. Programmet för språkmötena har erhållit en ganska 
fast rutin: först en kortfattad översikt av de viktigare språkvårds-
frågor, som varje nämnd under året behandlat, vidare fyra å fem 
föredrag i språkliga ämnen med ofta ingående diskussion, förslag 
till nya initiativ av nämnderna och slutligen en redogörelse för ur 
språkvårdssynpunkt betydelsefull litteratur, som under året utkom-
mit i det land, där mötet för året hålles. - Deltagare i de nor-
diska språkmötena är i regel två särskilt utsedda representanter 
för varje språknämnd. Dessutom deltager vanligen flera andra 
nämndledamöter, särskilt ledamöter av arbetsutskotten. 

De flesta av de frågor som har behandlats vid de nordiska 
språknämndernas årliga möten har av naturliga skäl kommit att 
beröra ordförrådet. Ett genomgående tema har varit redovisning 
av nya ord i respektive språk med kommentarer över deras bild-
ning och lämpliga användning. Av förteckningar i de olika mötes- 
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berättelserna, ingående i nämndes skriftserie under titeln Nordiska 

språkfrågor, framgår att tillskottet av nya ord är utomordentligt 

stort. Det är de nordiska språknämndernas avsikt att inom den 

närmaste framtiden ge en översikt av de nytillkomna orden inom 

en given tidsperiod och i samband därmed behandla dem bl. a. 

från synpunkten av nordisk språkvård. 

Terminologien inom vissa ämnesområden har varit föremål för 

en ingående granskning. Det har gällt posttermer, flygtrafikens 

terminologi, tele- och televisionstermer, meteorologiska termer och 

på sistone också terminologien inom turistväsendet. Inom varje 

ämnesområde har uppgjorts en vidlyftig förteckning över förekom-

mande termer, svenska, danska, norska (bokmål och nynorsk), 

finska och finlandssvenska, i den mån de senare avviker från riks-

svenska, samt i några fall isländska och i ett fall färöiska. På 

grundval av detta material har övervägts möjligheten att åstad-

komma större enhetlighet i terminologi inom de skandinaviska 

språken. Förslag härutinnan har utarbetats och framlags för ve-
derbörande myndigheter och institutioner. 

En del av dessa förteckningar jämte nämndernas förslag är 

tryckta i olika årgångar av Nordiska språkfrågor; posttermer så-

lunda i nr 16 (1955),' 20 (1956), flygtermer i nr 21 (1958), tele-

visionstermer i nr 24 (1959/60). Andra kommer att publiceras i 

följande årgångar. Det är givet att dylika sammanställningar är 

ett ganska tidsödande arbete, och det tar ännu mer tid att få 

ändringar i terminologien genomförda. Vissa resultat har dock 

redan uppnåtts. Sålunda är postkort numera en gemensam nordisk 

benämning för brevkort och terminal för vad som tidigare i Sve-

rige benämnts flygpaviljong eller flygcentral, i Norge bussavgangs-

sted och i Danmark luftrejsebureau. 

Siffran betecknar numret i nämndens skriftserie, årtalen inom parentes 
åren för de nordiska mötena. 
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De nordiska språknämnderna har i samverkan utarbetat en för-

teckning över namn på stater och deras huvudstäder samt natio-

nalitetsbeteckningar. Därvid har man givetvis eftersträvat att nå 

största möjliga överensstämmelse mellan de skilda språken. För-

teckningen är tryckt i Nordiska språkfrågor nr 24 (1959/60). 1 

samband härmed kan nämnas, att nordiskt samarbete även skett 

i fråga om stavningen av främmande geografiska namn. 1 Nor-

diska språkfrågor nr 28 (1961/62) ingår en artikel av prof. G. 

Bergman i ämnet. Han behandlar där frågan från principiella 

synpunkter och konstaterar, att huvudregeln är att de främmande 
geografiska namnen bör bibehålla den genuina formen och sålun-

da skrivas som bruket är i det land där de hör hemma: Canada, 
Genve, Loureno Marques. Från denna regel ges emellertid åt-

skilliga undantag, som närmare belyses. 1 övrigt påvisar författaren 

likheter och ofrånkomliga olikheter mellan språken i Norden med 

hänsyn till de främmande namnens stavning. 

En källa till bekymmer och oro för nordiska språkvårdare är det 

allt stridare inflödet av främmande ord, särskilt från det engelsk-

amerikanska språkområdet. De nordiska språknämnderna företrä-

der i och för sig icke någon puristisk rörelse. Ett främmande ord 

som täcker ett uttrycksbehov i språket och kan inpassas i språkets 

ljud- och formmönster är det i allmänhet ingen anledning att 

mota bort, i all synnerhet inte om det är gemensamt för två eller 

flera av de nordiska språken. Dessvärre är det gott om nykomling-

ar som inte fyller dessa förutsättningar, t. ex. copywriter, polish, 

sales promotion och många andra. Frågan har varit under behand-

ling vid flera nordiska spr&kmöten, och olika åtgärder har föresla-

gits och vidtagits. Bl. a. har man börjat upprätta listor över främ-

mande ord med förslag till utbytesord, särskilt beträffande sådana 

ord, som kan bedömas ha kommit för att stanna och inte bara är 

tillfälliga gäster, som snart ger sig av igen. Naturligtvis måste all 

försiktighet iakttas vid val av utbytesord, så att inte ett för alla 

41 



språken gemensamt främmande ord utbytes mot olika ersättnings-
ord och därigenom olikheten mellan grannspråken ökas. Vid be-
handlingen av de främmande orden erbjuder isländskan och fin-
skan ett särskilt intresse med hänsyn till de båda språkens fönnåga 
att av egna språkelement bilda nya ord för nya begrepp. 

Hur det ryska alfabetet bör återges med latinska bokstäver har 
vid flera tillfällen diskuterats inom de nordiska språknämnderna i 
samråd med experter i slavisk språkvetenskap. Det vore naturligt-
vis värdefullt, om transkriptionen kunde bli väsentligen överens-
stämmande i samtliga nordiska språk. Uppgiften är inte lätt, men 
det synes dock möjligt att inom den närmaste framtiden åstadkom-
ma ett i stort sett gemensamt förslag. 

Det nordiska språksamarbetet har givetvis många andra uppgif-
ter på sitt program än de här nämnda. En sak har de dock alla ge-
mensam. Målet är inte att söka utplåna nationella särdrag och vä-
sentliga nationella karakteristika, lika litet som i nordiskt samar-
bete i övrigt. Vad det gäller är däremot att söka undanröja ovä-
sentliga olikheter, som utgör hinder för den inbördes språkförstå-
elsen, och såmedelst underlätta det nordiska umgänget och främ-
ja den nordiska samhörighetskänslan. 
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Skrifter 

Enligt sina stadgar skall Nämnden för svensk språkvård fullgöra 
sin uppgift bl. a. genom skrifter av såväi populär som vetenskaplig 
art. Denna nämndens verksamhet fortgår i huvudsak efter två lin-
jer: nämnden utger dels en serie Skrifter (en fullständig förteck-
ning av skriftserien finns på s. 63), dels ordböcker av intresse från 
nordisk synpunkt. Av det senare slaget har hittills följande utkom-

mit. 
Dansk-svensk ordbok, utarbetad av Bertil Molde under medver-

kan av Niels Ferlov, på uppdrag av Det danske Sprog- og Littera-
turselskab och Nämnden för svensk språkvård. Ordboken utkom 
1958 (andra upplagan 1968), men det första initiativet togs redan 
vid nämndens första årsmöte, i april 1945. Dr. phil. Lis Jacobsen, 
som deltog i förhandlingarna såsom årsmötets gäst, föreslog att en 
dylik ordbok skulle utarbetas med tanke på det förnyade och 
stärkta nordiska samarbete, som måste komma efter krigets slut. 
Arbetsutskottet fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att för-
verkliga uppslaget i fråga om organisation, arbetskrafter och eko-
nomi. Kostnaderna för redaktionsarbetet bestreds genom under-
stöd från myndigheter och fonder i de båda länderna, och Svenska 
Bokförlaget åtog sig att förlägga boken och svara för trycknings-

kostnaderna. 
Våra ord, deras uttal och ursprung är en etymologisk ordbok, 

författad av Elias Wessén. Den utkom 1961. Boken tjänar ett 
språkvårdande syfte för alla dem som genom att fördjupa sina in-
sikter om språket vill lära sig att bättre behärska sitt modersmål 

och dess uttrycksmedel. 
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Detta gäller i minst lika hög grad om Svensk handordbok, utar-
betad under redaktion av Ture Johannisson och K. G. Ljunggren. 
Den utkom år 1966 men planerades och förbereddes redan under 
nämndens första verksamhetsår. Handordboken kan betraktas som 
ett komplement till Svenska Akademiens ordlista och avser att i 
främsta rummet upplysa om konstruktioner och fraseologi, alltså 
ordens användning i satssammanhang, och förekomsten i språket 
av stående uttryck och fasta vändningar. Ordboken ger också upp-
lysning om synonymer och provinsialismer. Ett värdefullt inslag är 
dess varningar för felaktigt eller mindre lämpligt språkbruk. 

1 samverkan med den norska språknämnden har den svenska 
nämnden under arbete en norsk-svensk ordbok, avsedd att omfatta 
såväl bokmål som nynorska. Likaså har nämnden gjort upp en 
plan för en isländsk-svensk ordbok i samarbete med den isländska 
språknämnden. 

Nämndens skriftserie, som utkommer med ett it två nummer om 
året, behandlar varjehanda skiftande ämnen inom nämndens verk-
samhetsområde. Den började med en jämförande överblick av rätt-
stavning och stavningsreformer i Nordens länder, Nordisk rättstav-
ning, författad av C. S. Lindstam. Ämnet var aktuellt, då skriften 
utgavs, och måhända lika aktuellt i år (1969), hundra år efter 
det stora nordiska rättskrivningsmötet. Tyvärr är skriften, liksom 
flera andra i serien, slutsåld. 

Det därefter följande numret i serien, som också planlades ome-
delbart efter nämndens tillkomst, hade likaledes nordisk anknyt-
ning, Särsvenskt och samnordiskt av Gösta Bergman. Den hade i 
sin uppläggning ett bestämt praktiskt syfte, nämligen att vid nor-
disk samvaro, vid föredrag o. d. underlätta den språkliga förståel-
sen genom att vederbörande i möjligaste mån valde just gemen-
samt nordiska ord. 

En skrift som vunnit stor uppskattning och spridning och följ-
aktligen tryckts i en rad nya upplagor, är den av nämndens ar- 

44 



betsutskott utarbetade Skrivregler. Den ger regler först och främst 
för kommatering och för bruket av andra skiljetecken i svenskan, 
men också för andra formella skriftbruk, såsom förkortningar, av-
stavning och stor begynrielsebokstav. 

En vägledning om uttal ges i ett par skrifter: Uttalsordlista, som 
upptar en del svenska ord, vilka ofta uttalas fel, och Svenska ort-
namn med uttalsuppgifter av Jöran Sahlgren och Gösta Bergman. 
En för svensk namngivning intressant och även praktiskt nyttig 
bok är Roland Otterbjörks Svenska förnamn. 

1 anknytning till den aktuella diskussionen om en ny bibelöver-
sättning har nämnden utgivit Joh. Lindblom, Om språket i den 
svenska bibelöversättningen av 1917 och av samme författare Mar-
kusevangeliet och Profeten Jesaja i nya översättningar. 

Vissa skrifter tar närmast sikte på att vara hjälpmedel vid uni-
versitetsstudier, t. ex. Elias Wessén, Om det tyska inflytandet på 
svenskt språk under medeltiden och Språkriktighet och stil av sam-
me författare samt Ragnhild Söderberghs Svensk ordbildning. 

Man kan i skriftserien utskilja ett par grupper av skrifter, som 
utgör sammanhängande enheter. Den ena är serien Nordiska 
språk frågor, som innehåller redogörelser för vad som behandlats 
vid de nordiska språkmötena från 1954 och därefter, den andra 
monografier över riksspråkets lokala varianter i olika trakter av 
landet. Dessa senare undersökningar kommer i fortsättningen att 
utsträckas till allt flera områden, allt eftersom lämpliga författare 
står till förfogande. 

Redan tidigare har omtalats, att nämnden sedan 1965 utger en 
tidskrift Språkvård, som utkommer med fyra nummer årligen. 
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Slutord 

Andra må döma om i vad mån Nämnden för svensk språkvård har 
uppfyllt de förhoppningar som ställdes på den, då den instiftades 
för 25 år sedan, i fråga om såväl svensk som nordisk språkvård. 
Säkert är att dessa 25 år varit fyllda av en livlig verksamhet av 
mycket skiftande slag. Olika meningar har ibland yppats om hu-
ruvida det är möjligt att leda och styra ett språks utveckling. Helt 
visst kan det inte ske med något slag av magistralt maktspråk. Men 
intresset kan väckas, goda råd följas, och mycket är vunnet med 
att man gör sig medveten om sitt språk, ger akt på sina språkva-
nor i tal och skrift och klargör för sig de uttrycksmöjligheter som 

ens språk besitter. 
Språkets egenskap av kommunikationsmedel bidrar till att det 

får en viss konservativ prägel; förändringar får en ganska långsamt 
verkande genomslagskraft, då det gäller det allmänna språkbruket, 
bortsett från modeord och modeuttryck av i regel ganska kort 
varighet. En medveten språkvård sker därför på lång sikt och 
dess verkan kan bli märkbar först efter ett generationsskifte, ofta i 
anslutning till samhälleliga förändringar i övrigt. 

En 25-årsperiod är sålunda för en språkvårdande institution en 
relativt kort tidrymd, och man har ingen anledning att förvänta 
alltför betydande och påtagliga resultat av en verksamhet som har 

omspunnit ett så ringa antal år. 
Språkvård har i olika former bedrivits före tillkomsten av Nämn-

den för svensk språkvård. 1 själva verket har den haft många och 
inflytelserika företrädare både i äldre och nyare tid. En samman-
fattande skildring av dessa språkvårdande strävanden vore värd 
sitt eget kapitel i vår kulturs historia. 
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Än viktigare är emellertid att den verksamhet som Nämnden för 
svensk språkvård har börjat också får fortsätta i framtiden. Om-
vårdnaden om modersmålet bör ständigt fortgå. Vårt kulturarv, 
varav vårt språk är en väsentlig del, kräver ständig och omsorgs-
full tillsyn. Det är en verksamhet som förvisso inte ger något ma-
teriellt utbyte för mödan. Men det är nänindens förhoppning att 
det alltjämt i fortsättningen skall finnas krafter som av idealitet 
och av vetenskapligt intresse skall fullfölja de uppgifter som påvi-
lar Nämnden för svensk språkvård. 
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Stadgar 

för Nämnden för svensk språkvård 

§1 

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 sam-
arbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka 
den nordiska språkgemenskapen. 

Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrif-
ter av såväl populär som vetenskaplig art, genom föredrag och tid-
ningsartiklar samt genom upplysande och rådgivande verksamhet i 
övrigt. För den nordiska språkgemenskapens främjande skall nämn-
den söka samarbete med organisationer för samma ändamål i öv-
riga nordiska länder. 

§2 

De myndigheter, institutioner och organisationer som äro nämn-
dens stiftare utse med nedan nämnda undantag vardera en leda-
mot i nämnden. Stiftarna äro: Svenska Akademien (två ledamö-
ter), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. 
Vetenskapsakademien, Kanslern för rikets universitet (fem leda-
möter representerande den nordiska språkvetenskapen vid vartdera 
av landets universitet), Kungl. Skolöverstyrelsen (två ledamöter), 
Kungl. Dramatiska teatern, Stockholms Universitet, Föreningen 
Norden (tre ledamöter), Sveriges Författareförening, Publicist-
klubben, Svensklärarföreningen, Folkbildningsförbundet, Folkuni-
versitetsföreningen, Sveriges Radio AB, Tekniska Nomenklatur-
centralen, Svenska Akademiens ordboksredaktion, Svenska språk-
vårdsnämnden i Finland och Sveriges Marknadsförbund. 
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Därjämte kan nämnden själv utse högst två ledamöter bland 
personer som gjort sig särskilt förtjänta om svensk språkvård. Alla 

ledamöter utses för en tid av tre år. 
Nämnden må kunna besluta, att jämväl andra myndigheter, in-

stitutioner och organisationer, vilka ha intresse för nämndens upp-
gifter, 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 syf-
ten, för vilka nämnden arbetar, att inträda såsom stöd jare av 

nämndens verksamhet. 

§3 

Nämnden utser inom sig för en tid av tre år ordförande och två 
vice ordförande. Därjämte utses, likaledes för en tid av tre år, inom 

eller utom nämnden sekreterare och kassaförvaltare. 

§4 
För det språkvårdande arbetet svarar i första hand det av nämn-

den upprättade Institutet för svensk språkvård. 

§5 
Bland sina ledamöter tillsätter nämnden ett arbetsutskott, tillika 
styrelse för Institutet för svensk språkvård. Arbetsutskottet består 
av nämndens ordförande, chefen för institutet och dessutom högst 

sex valda medlemmar. 

§6 

Nämnden åligger: 
att angiva riktlinjer och uppgöra plan för den i § 1 nämnda 

verksamheten, 
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att anskaffa medel för nämndens verksamhet och besluta röran-
de tillgängliga medels användning, 

att välja revisorer, 

att efter varje räkenskapsårs slut taga del av arbetsutskottets och 

revisorernas berättelser samt besluta angående ansvarsfrihet för ar-

betsutskottet. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

Nämnden sammanträder, på kallelse av ordföranden, minst en 

gång årligen samt eljest, då ordföranden eller arbetsutskottet fin-
ner det påkallat. 

§7 

Arbetsutskottet åligger: 

att utöva ledningen av det språkvårdande arbetet, 

att tillsätta chef för institutet jämte andra tjänstemän samt fast- 
ställa instruktion för dessa, 

att uppgöra arbetsordning för institutets verksamhet, 

att till nämnden årligen avgiva berättelse över verksamheten. 

Inom sig utser arbetsutskottet en prefekt att utöva tillsyn över 
institutets verksamhet. 

Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden. 

§8 

Nämnden och arbetsutskottet äro beslutföra, då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden ut-
slagsröst. 
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Nämndens stiftande ledamöter 

1944: Föreningen Norden, tre ledamöter: f. n. Bergman, Dahl-

stedt, S. B. F. Jansson. 
Svenska Akademien, en ledamot 1944, fr. o. m. 1954 två le-

damöter: f. n. Martinson, Nyberg. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, en 

ledamot: f. n. Wellander. 
Kanslern för rikets universitet, fyra ledamöter represente-

rande den nordiska språkvetenskapen vid universiteten i 
Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala 1944-68, fr. o. m. 
1969 fem ledamöter, den femte representerande Umeå uni-
versitet: f. n. S. Fries, G. Holm, V. Jansson, Johannisson, 

Ståhle. 
Kungl. Skolöverstyrelsen, två ledamöter företrädande un-

dervisningen på lägre och högre skolstadium: f. n. Ek, Ull-

stad. 
Publicistklubben, en ledamot: f. n. Unsgaard. 

Folkbildningsförbundet (tidigare: Sam verkande Bildnings-

förbunden), en ledamot: f. n. Norén. 
Sveriges Förf attareförening, en ledamot: f. n. Johnson. 

Sveriges Radio, en ledamot: f. n. Franzén. 
Tekniska Nomenklaturcentralen, en ledamot: f. n. E. Se-

lander. 
1945: Folkuniversitetsföreningen, en ledamot: f. n. Lindberger. 

Svenska spra°kvårdsnämnden i Finland, en ledamot: f. n. 

Thors. 
1952: Kungl. Vetenskapsakademien, en ledamot: f. n. Karigren. 

1953: Kungl. Dramatiska teatern, en ledamot: f. n. Widgren. 

Svensklärarföreningen (t. o. m. 1968: Modersmdlslärarnas 

förening), en ledamot: f. n. Hillman. 
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Svenska Akademiens ordboksredaktion, en ledamot: f. n. 
Ekbo. 

1954: Stockholms Universitet, en ledamot: f. n. Korlén. 
1959: Svenska Översättarförbundet, en ledamot: f. n. Granlund. 
1965: Sveriges Marknadsförbund, en ledamot: f. n. Karpehäck. 

Efter en stadgcändring 1956 kan nämnden själv utse högst två le-
damöter »bland personer som gjort sig särskilt förtjänta om svensk 
språkvård»: f. n. Molde, Wessén. 

Nämndens ledamöter 1944-1969 
Professor Olav Ahlbäck, Svenska språkvårdsnämnden i Finland, 

1953-67 
Professor Nils Ahnlund, Svenska Akademien, 1944-45 
Fil, dr Ingvar Andersson, Sveriges Radio, 1944-46 
Programdirektör Nils-Erik B2ehrendtz, Publicistklubben, 1965-67 
Professor Gösta Bergman, Föreningen Norden, 1944— 
Rektor Birger Bjerre, Kungl. Skolöverstyrelsen, 1944-47 
Fil, dr Bertil Björseth, Kungl. Skolöverstyrelsen, 1956-64 
Professor Karl-Hampus Dahlstedt, Föreningen Norden, 1968—
Skolkonsulent Margareta Ek, Kungl. Skolöverstyrelsen, 1965—
Ordbokschefen Sven Ekbo, Svenska Akademiens ordboksredaktion, 

1957— 
Programdirektör Nils-Olof Franzén, Sveriges Radio, 1951—
Professor Sigurd Fries, Universitetskanslersämbetet (Umeå univ.), 

1969— 
Fil. dr Karl-Ragnar Gierow, Kungl. Dramatiska teatern, 1953-55 
Rektor Ingegerd Granlund, Svenska Översättarförhundet, 1959—
Programdirektör Henrik Hahr, Publicistkluhben, 1957-64 
Chefredaktör Ivar Harrie, Publicistklubhen, 1946-55 
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Lektor Carita Hassler-Göransson, Kungl. Skolöverstyrelsen, 1944 

—55 
Rektor Rolf Hillman, Svensklärarföreningen, 1953— 
Studierektor Gunnar Hirdman, Samverkande Bildningsförbunden, 

1944-61 
Rektor Ragnar Hollmerus, Svenska språkvårdsnämnden i Finland, 

1947-52 
Professor Gösta Holm, Universitetskanslersämbetet (Lunds univ.), 

1967— 
Ordbokschefen professor Pelle Holm, Svenska Akademiens ord-

boksredaktion, 1946-56 
Undervisningsrådet Nils Hänninger, Föreningen Norden, 1944-67 
Riksantikvarie Sven B. F. Jansson, Föreningen Norden, 1950—
Professor Valter Jansson, Universitetskanslersämbetet (Uppsala 

univ.), 1948— 
Professor Ture Johannisson, Universitetskanslersämbetet (Göte-

borgs univ.), 1945— 
Docent Melker Johnsson, Sveriges Författareförening, 1944—
Professor Bernhard Karigren, Kungl. Vetenskapsakademien, 

1952— 
Redaktör Per-Uno Karpebäck, Sveriges Marknadsförbund, 1965—
Professor Gustav Korlén, Stockholms Universitet, 1954—
Undervisningsrådet Eskil Källqvist, Kungl. Skolöverstyrelsen, 1947 

—61 
Professor Örjan Lindberger, Folkuniversitetsföreningen, 1960—
Fil. dr Erik Hj. Linder, Sveriges Radio, 1946-5Q 
Professor Axel Lindqvist, Folkuniversitetsföreningen, 1945-59 
Professor Hjalmar Lindroth, Universitetskanslersämbetet (Göte-

borgs univ.), 1944-45 
Professor Karl Gustav Ljunggren, Universitetskanslersämbetet 

(Lunds univ.), 1944-67 
Författaren Harry Martinson, Svenska Akademien, 1958- 
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Docent Bertil Molde, Nämnden för svensk språkvård, 1962—
Professor Erik Noreen, Universitetskanslersämbetet (Uppsala 

univ.), 1944-46 
Studierektor Åke Norén, Folkbildningsförbundet, 1962—
Professor H. S. Nyberg, Svenska Akademien, 1953— 
Fil, dr Olay Panelius, Svenska språkvårdsnämnden i Finland, 

1945—i47 
Fil, dr Knut Petersson, Publicistklubben, 1944-46 
Direktör Einar Selander, Tekniska Nomenklaturcentralen, 1960—
Författaren Sten Selander, Svenska Akademien, 1954-57 
Chefredaktör Manne Ståhl, Publicistklubben, 1956 
Professor Carl Ivar Ståhle, Universitetskanslersämbetet (Stock-

holms univ.), 1956— 
Professor Carl-Eric Thors, Svenska språkvårdsnämnden i Finland, 

1968— 
Direktör Stig Fl :son Tideström, Tekniska Nomenklaturcentralen, 

1959 
Fil, dr Stig Torsslow, Kungl. Dramatiska teatern, 1956-64 
Undervisningsrådet Evert Ullstad, Kungl. Skolöverstyrelsen, 

1962— 
Programdirektör Håkan Unsgaard, Publicistklubben, 1968—
Undervisningsrådet Ruben Wagnsson, Föreningen Norden, 1944 

—49 
Professor Erik Wellander, Kungl. \Titterhets Historie och Antikvi-

tets Akademien, 1944— 
Tekn. dr John Wennerberg, Tekniska Nomenklaturcentralen, 1944 

—58 
Professor Elias Wessén, Universitetskanslersämbetet (Stockholms 

högskola), 1944-55; Nämnden för svensk språkvård 1956—
Skådespelaren Olof Widgren, Kungl. Dramatiska teatern, 1965- 
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Arbetsutskottets sammansättning 
1944-45 Hänninger (ordf.), Bergman (sekr.), Andersson, Wel-

lander, Wessén 
1946-49 Hänninger (ordf.), Bergman (sekr.), Linder, Wellan-

der, Wessén 
1950 	Hänninger (ordf.), Bergman (sekr.), Franzén, Wel- 

lander, Wessén 
1951-52 Hänninger (ordf.), Bergman (sekr.), Franzén, V. Jans-

son, Wellander, Wessén 
1953-55 Hänninger (ordf.), Bergman (sekr.), Hillman, V. Jans-

son, Wellander, Wessén 
1956-61 Hänninger (ordf.), Bergman (sekr.), Hillman, V. Jans-

son, Ståhle, Wellander, Wessén 
1962-67 Hänninger (ordf.), Molde (sekr.), Bergman, Hillman, 

V. Jansson, Ståhle, Wellander, Wessén; herr Ståhle ef-
terträdde herr Hänninger som ordförande vid årsmötet 
1967, men herr Hänninger kvarstod i arbetsutskottet 
hela perioden 

1968— 	Ståhle (ordf.), Molde (sekr.), Bergman, Dahlstedt, Hill- 
man, V. Jansson, Wellander, Wessén 

Ordförande och vice ordförande 
Nils Hänninger var ordförande i nämnden 1944-67, då han ef-
terträddes av Carl Ivar Ståhle. 
Vice ordförande har varit herrar Ahnlund (1944-45), Bjerre 
(1946), Lindqvist (1947-59), Ljunggren (1953-67), Johannis-
son (1960—) och Y. Jansson (1967—). Under tiden 1944-52 
hade nämnden en vice ordförande, därefter har nämnden haft två. 
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Sekreterare och fr. o. m. 1954 chef för 
Institutet för svensk språkvård 
Sven B. F. Jansson mars—april 1944, Bergman april 1944-1962, 
Molde 1962—. 

Kassaförvaltare 
Sven B. F. Jansson 1944-45, bankdirektör Petrus Brundell 1945-

52, direktör Kjell Hägglöf 1953— 

Revisorer 
Byråchef T. 0. Wallgren 1944— 
Lektor Carl Larsson 1944-56 
Riksantikvarie Sven B. F. Jansson 1957— (revisorssuppleant 1953 

—.56) 
Professor Gustaf Lindblad, revisorssuppleant 1957— 

Assistenter och vetenskapliga medarbetare 
på Institutet för svensk språkvård 
Fil, lic. Magdalena Hellquist 1/1-31/12 1954 
Docent Ragnhild Söderbergh 1/4 1957-31/1 1960, 25/4-13/5 

19601  9/5-23/6 1966 
Docent Bertil Molde 1/7 1960-30/6 1961 
Fil, mag. Barbro Söderberg 1/9 1962-15/6 1963, 1/10 1963-31/8 

1964, 1/9-31/12 1965 
Fil, lic. Elisabeth Lindinark 1/9 1964--17/8 1965 
Fil, lic. Margareta Westman 1/1 1966— (heltidstjänst fr. o. m. 1/9 

1967) 
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Skrivbiträden 
På Institutet för svensk språkvård har sedan 1955 ett skrivbiträde 
tjänstgjort på deltid. Tre skrivbiträden har tjänstgjort under läng-
re perioder, nämligen fru B. Gullander 1/1 1955-30/3 1957, fru 
Vera Sköld 1/5 1958-20/3 1965 och fru Gunni Dahiberg sedan 
1/3 1966. 
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Föredrag vid nämndens årsmöten 
1945 K. G. LJUNGGREN. Främmande ord i svenskan. Några syn-

punkter och ståndpunkter (tryckt i Lunds universitets års-

skrift 1945 och i något omarbetat skick i K. G. Ljunggren, 

Språkvård och språkforskning, Lund 1946). 

1946 ERIK WELLANDER. Predikatsverbens pluralform (utvidgat till 

skriften: Vi gå eller vi går?, nr 3 i nämndens skriftserie). 

1947 GÖSTA BERGMAN. Modersmålslärarnas förenings rundfråga 

till svenska skolor rörande uttal och uttaisvård (utförligare 

version tryckt i Modersmålslärarnas förenings årsskrift 1947, 

s. 17-84). 
PELLE HOLM. Principerna vid utarbetandet av Svenska Aka-

demiens ordlista, 9:e upplagan. 
1948 AXEL LINDQVIST. Språkvård i tyska Schweiz. 

ELIAS WESSÉN. Språkvårdssträvanden i Danmark. 

GÖSTA BERGMAN. Språkvård i finska Finland. 

NILS ÅKE NILSSON. Språkvård i Ryssland. 

1949 OLOF GJERDMAN. Riktlinjer för gott svenskt uttal. 

1950 ALF HELLE V. Språkvård i Norge. 
AXEL LINDQVIST. Vårt sportiga språk (tryckt i Axel Lind- 

qvist, Ordets makt och namnets tjusning, Malmö 1952). 

1951 JoHN WENNERBERG. Några språkvårdsfrågor inom tekniken 

(tryckt i omarbetat skick under titeln Teknikens språkvårds-

frågor som nr 9 i nämndens skriftserie). 
OLAV AHLBÄCK. Det finska inflytandet på svenskan i Finland 

(ingår väsentligen i Olav Ahibäck, Svenskan i Finland, nr 15 

i nämndens skriftserie). 
1952 TURE JOHANNISSON. Något om modern svensk ordbildning. 

AXEL LINDQVIST. Initialord. 
1953 ALF HELLE VIK. Norsk språknelnnd och dess verksamhet. 

EINAR LUNDEBY. Samnorsk og samnordisk. 
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1954 ERIK WELLANDER. Svenska språkets tillstånd och behov 

(tryckt i omarbetat skick under titeln Angående vårt språks 

tillstånd och behov i Språkvård, nr 11 i nämndens skrift-
serie). 

1955 JOHN WENNERBERG. Upptagandet av engelska lånord i svens-
kan. 

TURE J0HANNIss0N. Nämndens svenska ordbok. 
1956 GUSTAF FREDÉN och ROLF HILLMAN. Språk och stil i skolans 

läroböcker. 

1957 STIG TORSSLOW. Den språkliga traditionen vid Dramatiska 
teatern. 

1958 NILS OLOF FRANZÉN. Radion och språkvården. 
1959 BJÖRN KJELLIN. Kan våra myndigheters språk moderniseras 

(tryckt som nr 22 i nämndens skriftserie). 
1960 DAVID JONASON. Sportspråket. 
1961 ROLF HILLMAN. Språkvården och skolan (tryckt som nr 23 

i nämndens skriftserie). 

1962 ROLAND OTTERBJÖRK. Tendenser i modernt svenskt namn-
skick (1880-1960). 

1963 CARL IVAR STXHLE. Undersökningen av Stockholmsspråket. 
1964 NILS TÖRNBLOM. Reklamens språk. 
1965 LARS ALF VEGREN. Journalistutbildning och språkvård (tryckt 

i Språkvård 1965: 2). 

1966 DAVID HEDEGåRD. Att översätta Nya testamentet. 
1967 C. G. HELLQUIST. Lagspråk (tryckt i Språkvård 1967: 3). 
1968 BERTIL MOLDE. Svenskundervisning i USA (tryckt i Språk-

vård 1968: 2). 
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Skrifter utgivna av Nämnden för svensk 
språkvård 

Skriftserien 

 Carl Sigfrid Lindstam. Nor- 
disk 	röttstavning. 	1946. 

 Gösta 	Bergman. 	Särsvenskt 
och samnordiskt. 1946. 

 Erik Wellander. Vi gå eller vi 
går? 	1947. 

 Skrivregler. 	Femte 	uppl. 
1965. 

 Gösta 	Bergman. 	Aktuella 
språkvårds frågor. 	1948. 

 Uttalsordlista. Tredje uppla- 
gan. 1965. 

 Ingemar 	Ingers. 	Sydsvenskt 
riksspråk. 1950. 

 Pelle Holm. Nytt och gain- 
malt i Svenska Akademiens 
ordlista. 	1951. 

 John Wennerberg. Teknikens 
språkvårdsfrågor. 	1952. 

 Elias Wessén. Tradition och 
förnyelse inom språket. And- 
ra tryckn. 	1963. 

 Språk vård. Redogörelser och 
studier 	utgivna 	till 	språk- 
nämndens tioårsdag 1954. 

 Elias Wessén. Om det tyska 
inflytandet på svenskt språk 
under 	medeltiden. 	Tredje 
uppl. 	1967. 

 Joh. Lindblom. Om språket i 
den 	svenska 	bibelöversött- 
ningen av 	1917. 	1955. 

 Jöran 	Sahlgren 	och 	Gösta 
Bergman. 	Svenska 	ortnamn 
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Efterskrift 
Denna skrifts författare, f. d. undervisningsrådet, fil, dr Nils Hän-

finger, var ordförande i Nämnden för svensk språkvård från 

nämndens tillkomst 1944 fram till årsmötet 1967, sålunda under 

praktiskt taget hela nämndens första kvartsekel. Hans skicklighet 

och lärdom, hans säkra och praktiska handlag förenat med kring-

synt och djup förtrogenhet med språkets uppgifter i samhället har 

varit av ovärderlig betydelse för nämnden. 

1 början av 1968 åtog sig Nils 1-länninger att till nämndens 

25-årsjubileum skriva denna redogörelse för nämndens första 25 

år. Hans manuskript förelåg fullt färdigt vid hans bortgång den 

31juli1968. Det var dock hans avsikt att skildringen skulle göras 

så aktuell som möjligt, dvs, fullföljas fram till nyåret 1969. Denna 

avsikt har nämnden sökt förverkliga genom att göra vissa mindre 

kompletteringar till det ursprungliga manuskriptet. Dessa tillägg 

har icke särskilt utmärkts i skriften. 

Stockholm i mars 1969 
Nämnden för svensk språkvård 
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Nämnden för svensk språkvård (Stiftad 1944) 

har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt 
utöva en språkvårdande verksamhet. Den skall tillika söka åvägabringa nor-
diskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka 

den nordiska språkgemenskapen. 
Nämnden har upprättat ett institut, som står till tjänst med upplysningar 

i frågor om språkriktighet. Adressen är Institutet för svensk språkvård, Box 2056, 

103 12 Stockholm 2. 
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