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APRIL bär alltjämt i vår almanacka namnet
Olavus Petri, till minne av att han, vårt lands store reformator och folkuppfostrare, den dagen för 400 år sedan kallades bort från sin långa och rastlösa verksamhet.
Det är för visso ingen tillfällighet, att den religiösa
väckelse, vars främste förkunnare han var, tillika betyder en ny dag för det svenska språket. Reformationen,
som med sitt budskap vände sig till allt folket, måste tala
ett språk, som alla kunde förstå. För mäster Olov själv
hade detta en djupt religiös mening. Som en predikare
kände han sig framför allt, sänd av Gud till sitt folk för
att förkunna evangelium. Guds ord har nu kommit även
till oss, som bor här i Sverige, »ytterst i werldennes ända»,
och det ligger all makt däruppå, att det varder förkunnat rent och klart. Men även gudstjänsten i övrigt, med
sina sånger och böner, borde hållas »på thet tungomål,
som then menighe man forstondelighit är».
För de flesta var detta ett mörkt tal, som väckte om
och förbittring. Det krävdes en lång och hård kamp, innan den svenska mässan allmänt hade vunnit seger över
den latinska. Det gick onda rykten i landet om dessa djärva nyheter, om gudstjänster på svenska och annan styggelse, allmogen kom i rörelse, och särskilt dalkarlarna
klagade över att man i Stockholm sjöng svenska sånger
och visor. Det är då mäster Olov måste ingripa för att
förklara och ställa till rätta:
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»Wij Swenske höre och gudhi tu l så wel som annat
folk, och thet måål wij haffue thet haffuer gudh giifuit
oss, så wel som han haffuer giffuet the Hebreer, Greker
och Latiner theras tungomåål. Thet är intet anseende tul
personerne for gudhi. Han förachtar icke mera oss Swenska än annor folk, ey förachtar han heller meera wort
tungomåål än annor tungomåål. Vtan såsom han wil haffua allahanda folk tu l sin kundskap och tu l then ewigha
salighetena, så wil han och ath hans helga ordh skola j
allahanda tungomål vthropat och predicat warda ... Ty
må wij Swenske och wel haffua messo på wordt eeghit
modhermål.»
dessa ord ligger det svenska språkets frihetsförklaring.
Mäster Olov var en skapande språkbegåvning, den förste svensk som kan sägas äga stil i egentlig mening, den
förste som har förmått att sätta sin personlighets prägel
på sin framställning. Han var ingalunda ett eko av andras röster.
Han var en orädd man. All fruktan var honom främmande. Ty, som han säger i sitt sändebrev, »Wor själ
är jtt ädheligeren och högre ting än ath noghon menniskia han rådha och biwdha öffwer henne».
Han var också en blygsam man. Han kallar sig gärna »Guds onyttige tjänare i Kristi evangelium». Han sökte icke sak i onödan. All polemik, allt gräl om mindre
viktiga ting var honom egentligen motbjudande. Och han
står därigenom skyhögt över sin samtids käbblande teologer och lärde i alla länder.
Hans begåvning var jämn och harmonisk. Hans tem-
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perament skiftar icke, såsom hos Luther, mellan geniala
höjder och mörka djup. Dock fanns i hans väsen en stundom framträdande grundton av svårmod. Han hade
en tydlig böjelse att se tungt på förhållandena. »Werlden
är altijdh sich sielffuo lijck, hon är altijdh bullersam och
mödhosam at wara vthi. Then i werldenne wara skal, han
moste wenia sich widh at lijdha mera ondt än gott, mera
örligh och annor bedröffuelse än fridh.»
I samband därmed står hans stränga allvar och hans
starka rättskänsla. Hans domarregler med deras av sann
humanitet burna grundsats, att straffet skall tjäna till
upprättelse, är en av de stora insatserna i svenskt kulturliv.
Hans strävan var att förena så mycket som möjligt av
de historiskt givna formerna med en radikal förnyelse av
anden. Föreningen av sunt traditionssinne och frisk omdaning kommer till synes även i hans språkform.
Hans form är klar, men sträv och kärv. Hans stil saknar kanske större glans. Bilder är mycket sällsynta. Den
folkliga enkelhet, som han medvetet eftersträvade, utvecklades dock stundom till en konstnärlig skönhet av övertygande kraft.
Olavus Petri är sitt århundzades störste författare i vårt
land. Utan den fasta grund, som då lades för vårt skriftspråk, genom bibelöversättningen, genom mäster Olovs
svenska sånger, hans krönika och hans domarregler, skulle detta språk knappast ha kunnat hävda sig under de
hårda påfrestningar, som stundade, innan århundradet
ännu hade gått till ända, och det växande trycket av främmande inflytelser under stormaktstidens omvälvningar.
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Det är en ära, som aldrig förbleknar, så länge svenskt
språk talas och skrives.

Liksom alla yttringar av mänskligt liv är språket underkastat utvecklingens lag. Det råder i dess historia en
ständig växelverkan mellan tradition och förnyelse. Denna brytning mellan motsatta krafter är i själva verket en
naturlig följd av språkets eget väsen.
Det språk, som vi dagligen nyttjar i tal och skrift, är
en tradition, en gåva som vi mottager genom uppfostran
inom samma folkliga gemenskap, det är »en arvked bindande släkt vid släkt, ända mot bortersta tider». Ordet
är tankens tjänare, och som en god tjänare gör det sin
tjänst bäst genom att icke i onödan påkalla uppmärksamheten. Variationer och förändringar strider mot språkets
främsta uppgift att vara ett praktiskt meddelelsemedel
människor emellan. Varje avvikelse från normen, som
icke tjänar ett förnuftigt ändamål, skapar irritation, icke
så sällan indignerade protester. Det är naturligt, att
skriftspråket, som är en språkets kulturform, i högre grad
än det variabla talspråket strävar efter fasthet och likformighet.
Men språket är ju också uttryck för mänsklig tanke och
vilja och som sådant delaktigt av människoandens levande liv. Det låter sig icke bindas för alla tider av grammafiska regler och formuleringar. Varje användning av språket, som vill ge uttryck åt ett levande innehåll, är en språklig förnyelse- eller skapelseakt och som sådan en insats i
språkets oavbrutna liv. Också de vackraste ord i en ord-
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bok är ingenting annat än livlösa tecken och symboler, till
dess att en människa brukar dem som uttryck för vad hon
tänker och vill. Renast framträder denna dynamiska sida
av språkets väsen i den konstnärliga språkverksamheten.
Diktaren skapar nya ord och uttryck, han skänker liv och
verklighet åt ord, som har mist sin ursprunglighet, han
kan ge personlig färg och aktuell innebörd åt slitna och
bleknade fraser. I stor konst ligger alltid en känsla av frihet över materialet, över språket som verktyg och uttrycksmedel. I alla tider har det därför, naturligt nog, varit diktarna, som har fört frihetens talan, som har hävdat rörligheten i de språkliga formerna.
Språket är sålunda en tradition, men en tradition, som
ständigt måste hållas levande och förnyas. I språkverksamheten själv ingår krafter, som verkar frigörande och
framåtdrivande i utvecklingen. Ett levande språk är icke
tänkbart utan förändringar.
De många språken i vår värld förhåller sig emellertid
i detta avseende högst olika. De är icke utan vidare jämförbara med varandra. Varje språk har sin egenart och
måste bedömas efter sina förutsättningar. Att finna lagar
giltiga för alla språk och för alla tider är ett vanskligt
företag. Vissa språk tycks vara till själva sin natur mera
statiska, oföränderliga genom långa tider, andra genomlöper på en kort tid en genomgripande utveckling, som
radikalt kan förändra dem till uttal, ordförråd och grammatisk byggnad. Inom den nordiska språkkretsen har vi
mycket karakteristiska exempel på båda typerna. Ytterligheterna representeras här av den nutida isländskan och
den moderna norskan.
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Tidigare än något annat språk i Norden har isländskan
blivit ett konstnärligt odlat och fast format litteraturspråk.
Alltifrån början folkligare än annorstädes och mindre påverkat av främmande inflytelser, har det skrivna språket
haft en ledande ställning i utvecklingen. Den yttre dräkten,
stavningen, är än i dag i stort sett densamma som på
Snorres tid. Ordböjningen med det gamla fyrkasussystemet bibehållet likaså. Trots denna ålderdomliga habitus
är den nutida isländskan ett rikt och uttrycksfullt språk,
väl ägnat att tillgodose den moderna kulturens många
skiftande krav.
I Norge har som bekant språkutvecklingen under detta
århundrade gått oerhört hastigt. Vad man för ett trettiotal år sedan ansåg som djärva nyheter, har genomförts
i språkbruket snabbare än någon har kunnat ana. Gamla
normer för språkriktighet har förkastats. Den nutida
norskan ter sig som ett språk i upplösning och med en
nästan våldsam livaktighet. I högre grad än i andra länders litteratur formar varje författare sitt språk, sin stil.
Det är tydligt, att den språkliga mångfalden, hur kaotisk
den än kan förefalla, har gynnat uttrycksförmågan och
stilens nyansering.
Vi svenskar äger ett språk, som varken är av den isländska typen eller den norska, utan någonting mitt emellan, ett språk, som förenar rörlighet och tradition.
I vårt land har skriftspråket alltifrån I700-talets klassiker uppnått en hög grad av fasthet, framför allt i stavning och ordböjning. Under i800-talet har det haft en
fullt fixerad form, som endast obetydligt har förändrats.
Och de stora kulturrörelserna under århundradet: roman-
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tiken, realismen, naturalismen, 90-talets nya romantik avtecknar sig i språklivet som jämna böljeslag på den lugna
ytan.
Det finns tecken, som tyder på att vi småningom har
glidit in i ett nytt skede av utvecklingen, som i vissa avseenden karakteriseras av en större rörlighet. Framför allt
har skriftspråkets yttre villkor radikalt förändrats, på ett
sätt som endast kan jämföras med boktryckarkonstens
införande på i 5oo-talet. Litteraturens tillväxt har varit
enorm. Genom den allmänna folkundervisningen, tidningspressen, biblioteken, radion, organisationerna och föreningslivet har den också fått en spridning som aldrig förr.
Skriftspråket har blivit allas egendom. Det vore märkligt, om icke denna djupgående förändring i vårt kulturliv hade återverkat på språket självt.
För hundra år sedan utgjorde de rent dialekttalande ett
övervägande flertal av befolkningen i vårt land. I våra
dagar kan, praktiskt taget, alla tala riksspråk. Det var
bygdernas isolering, deras brist på vägar och andra kommunikationer i äldre tid, som vållade språkets splittring
i dialekter. Samlingen kring ett riksspråk har varit den
största kraften i kulturlivet, hos oss liksom överallt i
världen. Det är lika naturligt som ur allmän synpunkt
nödvändigt, att folkmålen får vika för riksspråket.
Men även om så sker, kommer alltid något att stanna
kvar av de gamla lokala målen. Det kommer alltid, så
vitt vi nu kan se, att finnas dialektfärgat riksspråk eller
lokala former av riksspråk i många olika skiftningar. Och
detta är ingalunda av ondo. Absolut likformighet i vårt
tal kan icke vara något eftersträvansvärt. Varje vårdslöst
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eller otydligt uttal skall vi bekämpa och förfölja. Men
lika viktigt är det ingalunda att försöka utrota alla variationer, som har sin grund i gammal dialekt. Allra minst
bör vi röra vid aksenten. Vi kan tvärtom vara tacksamma för att vi har sådana vackra brytningar i vårt språk
som det gotländska tonfallet eller den sjungande bergslagsaksenten.
Här finns stora och viktiga uppgifter för en vidsynt och
upplyst språkvård. Man måste å ena sidan dämpa intoleransen mot avvikelserna, överdrifterna i nitet, å andra
sidan verka för att variationerna icke blir skadliga, icke
försvårar förståelsen och den andliga kommunikationen
landsdelarna emellan.
Den stora huvudfrågan är, hur man skall kunna uppehålla ett vårdat talspråk, en högre stil för föredrag, uppläsning och högtidliga anföranden vid sidan av det lediga
talspråket i vardagslag. Här är målsättningen ännu ganska oklar, och det återstår mycket att göra, både för språkforskningen och för modersmålsundervisningen. Bör man
förstärka tendensen till ett mera skriftenligt uttal? Eller
bör man i stället ge fritt spelrum åt naturliga talspråksformer? Skall vi ge företräde åt talets mej, dej, sej eller
åt skriftens mig, dig, sig, åt han säjer och han sa eller
åt han säger och han sade? Bör det vara han mötte dom
och dom kommer eller han mötte dem och de (di) kommer? Det skulle sannolikt störa julfriden för många, om
jag fortsatte längre in på detta ömtåliga område, och jag
drar mig hastigt tillbaka till tryggare mark.
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Medvetet eller omedvetet är skriftspråket för de flesta
normen för vårdat tal. Det skrivna språket uppfattar vi
gärna som det »riktiga» språket. Har man ofta sett ett
ord skrivet, är man bunden av den skrivna formen, och
denna blir därför, inom vissa gränser naturligtvis, bestämmande för det uttal, som ordet kommer att få. Ett stort
antal förändringar i vårt språk under senare tider —
kanske de flesta — har gått i denna riktning, och tendensen kommer sannolikt att vara verksam långt fram i tiden.
Om vi kunnat lyssna till stämmor från det förgångna,
som en gång har ljudit i denna sal, Kellgrens och Leopolds, Wallins, Geijers och Tegnérs, skulle vi måhända
främst ha blivit frapperade av detta, att vårt bildade talspråk i så hög grad har förvandlats och alltjämt förvandlas till större likhet med skriften.
Det må vara nog att här nämna ett enda exempel. I
mellersta och norra Sverige har talspråket, även det vårdade, länge brukat sådana former som husena, takena,
skeppena. Och det fanns för ett par årtionden sedan en
rätt tydlig tendens att bruka dem också i skrift, särskilt
inom skönlitteraturen och i berättande framställning. Men
något verkligt genombrott blev det aldrig, och det ser ut,
som om tendensen numera i stället har sjunkit tillbaka
och förlorat sin aktualitet. De yngre generationerna brukar mer allmänt än förr de gamla formerna husen, taken,
skeppen även i sitt tal. Stödet från sydsvenskt talspråk har
sannolikt i detta fall också spelat en viss roll.
Det är dock icke på alla punkter, som skriftspråket
segrar över talet. Det kan också vara tvärtom. Det kan
tänkas sådana fall, då det är rimligt, att traditionen får
II

vika. Resultatet blir i alla fall detsamma: större likhet
mellan tal och skrift. Genom ömsesidig växelverkan mellan de båda språkarterna, det konservativare skriftspråket
och det mera rörliga talspråket, återställes jämvikten mellan de bevarande och de förnyande krafterna i språklivet.
Att så sker, är det eftersträvansvärda för ett nutida kulturspråk.
Den märkligaste förändringen i vårt skriftspråk under
detta århundrade har varit övergivandet av de gamla pluralformerna hos predikatsverbet : de gick, sprang, föll i
stället för de gingo, sprungo, föllo. Det var för Selma Lagerlöf icke möjligt att låta Nils Holgersson och vildgässen samtala med varandra i pluralformer. Snart drevs
hon av konstnärliga skäl till att uppge dem också i själva
berättelsen. På 30-talet slog det nya språkbruket igenom
i skönlitteraturen, på 40-talet inom pressen och i skolornas läroböcker.
Hos oss, som just nu upplever slutskedet av denna
stora språkförändring, är väl det starkaste intrycket den
stora hastighet, varmed det nya bruket har slagit igenom,
lyckligtvis utan reglerande ingrepp från myndkheters
sida. Det gnisslar väl alltid en smula, när man söker överföra en form från en stilart till en annan, där den ännu
icke hör hemma. Den bryter då mot traditionell stilkänsla.
Vissa stilarter har en större fordran på naturlighet i valet
av ord och former, för andra är ett fasthållande vid traditionellt språkbruk berättigat. Med all rätt har äldre och
yngre personer en olika syn på en språklig nyhet, och
en förskjutning av stilkänsla och språkbruk kräver därför
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vid en naturlig utveckling en viss tid. Det finns ingen
anledning att påskynda, men ännu mindre någon anledning att söka hejda. Varje författare bör ha rätt att få sin
språkform respekterad, så långt det av praktiska skäl är
möjligt. —
Det kan måhända synas förmätet av en enskild man att
söka fälla ett värdeomdöme om vad som sålunda har
skett. Det är aldrig lätt, när det gäller det egna språket,
att objektivt fastslå, vilka förändringar som är framsteg
och vilka som är försämring — det finns otvivelaktigt
båda delarna. Man råkar lätt ut för det subjektiva tyckets blindskär. Något bör dock kunna sägas, om också i
största korthet.
Varje stor språkförändring för med sig både fördelar
och olägenheter. Man får väga vinster och förluster mot
varandra. Typen »Barn vållar eldsvåda», använd isolerad
utan textsammanhang, t. ex. som rubrik i en tidning, betyder förlust i klarhet, det måste medges. Men det verkar
icke alltför avskräckande, när man besinnar, att vi dock i
århundraden har rett oss bra med typen »Barn vållade
eldsvåda».
Andra följder ter sig då mera allvarliga. En enda må
här beröras. Av vissa verb, de s. k. starka, har skriftspråket sedan gammalt bevarat särskilda kon junktivformer.
Bl. a. erbjuder dessa ett värdefullt medel att vid indirekt
anföring utmärka det som återges ur en annans framställning och att skilja detta från vad författaren själv vill
meddela såsom faktiskt. Exempelvis: »Talaren framhöll,
att detta vore sannolikt. Sagan återgåve en pålitlig tradition.» Det kan näppeligen bestridas, att dessa konjunktiv-
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former (vore, komme, ginge, låge o. s. v.) har blivit starkt
hotade, då de alltmer förlorar stödet av de på likartat sätt
bildade pluralformerna (de voro o. s. v.). Det finns en
påtaglig benägenhet hos yngre skribenter att använda talspråkets indikativ (det var, återgav o. s. v.), även i sådana sammanhang, då konjunktiven vore på sin plats och
gåve ett klarare uttryck för vad som verkligen avses. I
ett sådant fall, då skriftspråket har en uttrycksmöjlighet
av värde, som talspråket saknar, bör den givetvis vårdas
och bevaras.
Det har ofta framhållits, även av framstående iakttagare utifrån, som en svaghet hos vårt språk, att skillnaden
mellan skrivet språk och talat har varit så stor, större än
i flertalet andra kulturspråk. Svensken står därför ofta
främmande och tafatt inför sitt eget skriftspråks uttrycksformer. Vad man härvid i främsta rummet har åsyftat,
har givetvis varit verbets pluralformer, som icke längre
uppbär en funktion och därför har blivit en tyngande barlast för ett praktiskt språkbruk. Ett tankens redskap bör
icke vara tyngre och svårhanterligare än nödvändigt är.
Det bör vara ändamålsenligt och smidigt. Här ligger givetvis den stora vinsten med det nya språkbruket inom
andra stilarter än de rent litterära. Det innebär ett så
betydande plus vid bokslutet, att det måste uppväga åtskilligt, som i nuets situation för mången ter sig som ett
minus.
Det är rätt viktigt att hålla i minnet, att det nya språkbruket först har slagit igenom i litterär stil. Det är konstnärerna som har gått i spetsen. De praktiska stilarterna,
som är mera traditionellt betonade, följer efter, om också

dröjande och tveksamt. Det vore emellertid orimligt att
i längden uppehålla en grammatisk skillnad av så allmän
art mellan litterär stil och allmänt språkbruk. Det är varken önskvärt eller möjligt.
Det visar sig också, att bruket av talspråkets verbformer på ett naturligt sätt sprider sig från stil till stil, utan
att medföra den uppluckring av stilarterna, som man har
befarat. Det går fortfarande bra att, om man så vill, utelämna hjälpverbet i bisats (»Vi såg, att de redan kommit»), skriva icke i stället för inte, endast eller allenast i
stället för bara o. s. v. I samma mån som de gamla pluralformerna får en mera högtidlig, ålderdomlig prägel, i samma mån förlorar det nya bruket sin karaktär av särskilt
ledig, vardaglig stil. Det kan gå in i allvarligare, t. o.
högtidligt sammanhang. Det är icke vår, utan de yngres
stilkänsla, som härvid blir avgörande.
Det har icke utan skäl framhållits, att det nya bruket
betyder ett ökat avstånd från äldre tiders språk. Det skulle
komma att försvåra för vår tids och framtidens ungdom
att läsa vår klassiska litteratur. Därigenom skulle sammanhanget mellan generationerna komma att försvagas.
Man bör dock akta sig för att överdriva dessa farhågor.
Poesiens språk är alltid i viss mån främmande för vardagsmänniskan och fordrar alltid en ansträngning för att
förstås. Knappast kommer sådana former som gingo, sittto, voro att härvidlag spela någon större roll. Naturligtvis skall det i alla skolor undervisas om äldre språkbruk.
Det synes också ofrånkomligt, att man vid varje nytryck
av äldre författares verk, även i antologier och läseböcker,
måste böja sig för det språkbruk, som var deras, och att
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varje normalisering av formerna i deras skrifter måste
anses förkastlig.
Detsamma gäller givetvis för bibeln och den kyrkliga
liturgien. Här finns en tydlig och fast gräns, som kommer
att bli beståndande, ända till dess att det någon gång i
en oviss framtid blir fråga om en ny bibelöversättning.
Pluralformerna i bibeln kommer att för ett yngre släktled
te sig som ålderdomliga, men därav följer ingalunda, att
de behöver tagas bort — lika litet som de gamla formerna
i bibelspråken »Kommen till mig, I alle som arbeten
och ären betungade» eller »Vad gingen I ut i öknen till
att se?»
På redskapets art beror i högsta grad vad man kan
uträtta med det. Vår tanke formar sig omedvetet efter de
uttrycksmedel, som språket ställer till vårt förfogande.
Vår frihet är i varje ögonblick icke så stor, som vi ibland
kan vara frestade att tro, den är begränsad av språkets
samlade resurser och traditionellt givna former. Endast
inom en mycket trång ram har den enskilde, han må sedan vara diktare eller forskare, möjlighet att gå utanför
dessa gränser, om han vill bli förstådd, om han vill undgå, att hans uttryckssätt drar till sig otillbörlig uppmärksamhet på bekostnad av det som han har att säga. Även
diktens skönhetsvärden är till stor del av språklig art,
icke endast rim och välljud, utan också betydelsernas nyanser och ordens associationer. Att vårda språkets skönhet och utveckla dess rikedomar, det är en svår och
grannlaga uppgift, som samfällt åligger oss alla. Den kräver både vaksamhet och insikt. Men att uppgiften är svår,

det ger oss icke rätt att ängsligt skjuta den ifrån oss
och överlämna utvecklingen åt slumpen.
En mycket stor del av vården om vårt språk och ansvaret för dess framtid vilar på modersmålsundervisningen. Skolans ständiga krux är ju, att den alltid måste arbeta med ett stoff, som ligger över lärjungarnas åldersnivå.
Flertalet av våra skolors elever har först under de allra
sista skolåren nått den intellektuella mognad och receptivitet, som behövs för att i full utsträckning kunna tillägna sig vår litteraturs skatter. Desto angelägnare är det då,
med hänsyn till hela vår nationella kultur, att kraven på
lärarnas utbildning icke sänkes, icke ens i en tid av oroande lärarbrist. Man skulle också önska, att en frivillig
undervisning i svenskt språk och om svensk litteratur kunde stå öppen för all svensk ungdom i mognare ålder. Därigenom skulle man måhända få ett verksamt botemedel
mot den torftighet och enformighet i uttryckssättet, som
är utmärkande för särskilt en stor del av storstädernas
ungdom, den tendens till ordförrådets utarmning och försimpling, som är vårt språks största fara i närvarande
tid. Hela livet igenom behöver vi kunna uttrycka oss klart
och korrekt i tal och skrift. Utan läsning och övning lär
man sig aldrig att behärska mer än en ringa del av språkets rika uttrycksmedel. Skolan kan visserligen utså bildningsfrön, som längre fram i livet kan visa sin växtkraft.
Men för att bli verkligt fruktbärande behöver de stödet
av en oavlåtligen vidgad och fördjupad språklig träning
och fostran.
Icke minst i tider av stora språkförändringar ter sig detta
som en angelägen uppgift i ett svenskt bildningsprogram.

Nä m nden för svensk $pråkvård (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 nordiskt samarbete på språkvårdens område i syfte att vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemenskapen.
Nämnden har upprättat en rådfrågningsbyrå, som står till tjänst med
upplysningar i frågor om språkriktighet. Adressen är Nämnden för

svensk språkvård, Stockholms Högskola, Stockholm Va.
Av nämnden utgivna skrifter:

Carl Sigfrid lindstam: Nordisk rättstavning
Gösta Bergman: Särsvenskt och samnordiskt
Ordlista till tjänst för svenskar som i skrift och tal vänder sig
till nordisk publik.
Erik Wellander: Vi gå eller vi går? Slutsåld.
Skrivregler. Andra upplagan.

Gösta Bergman: Aktuella språkvårdsfrågor
Efter en översikt av den svenska språkvården genom tiderna behandlar författaren frågor rörande kanslispråket, det militära språket,
teknikens språk, slangen och det moderna talspråket.
Uttalsordlista

En vägledning i uttalet av en del enskilda ord som ofta uttalas fel.
Ingemar Ingers: Sydsvenskt riksspråk
Behandlar den variant av svenskt vårdat språk som talas i Sydsverige.
Pelle Holm: Nytt och gammalt i Svenska Akademiens ordlista

Hur vårt ordförråd förändrats sedan 1923, då 8:e upplagan av
ordlistan utkom. Efter en översikt av stavningsändringar under
800-talet behandlas även uttalsfragor, nyheter i ordbildning och
böjning m. m.
John Wennerberg : Teknikens sprökvårdsfretgor
Elias Wessen: Tradition och förnyelse inom språket
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