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Ett nytt organ för 
nordiskt språk-
samarbete? 

Av Bertil Molde 

De första språknämnderna i Norden kom till 
under 1940-talet. Redan 1942 skapades 
Svenska språkvårdsnämnden i Finland. 
Samma år föreslog den svenske språkforska-
ren Elias Wessén att det skulle bildas en 
samnordisk språknämnd med uppgift att 
värna och stärka den nordiska språkgemen-
skapen - en tanke som var mycket natur-
lig under andra världskriget. Elias Wesséns 
förslag och de diskussioner som sedan följde, 
för övrigt i den svenska föreningen Nordens 
regi, ledde inte till det resultat som Wessén 
hade tänkt sig, alltså en samnordisk språk-
nämnd, men i stället blev resultatet att det 
1944 inrättades en svensk språknämnd, 
Nämnden för svensk språkvård - sedan den 
1 juli 1974 kallad Svenska språknämnden. 
Denna svenska nämnd gavs redan från bör-
jan ett dubbelt syfte, nämligen att vårda 
det svenska språket och att försöka få till 
stånd nordiskt samarbete på språkvårdens 
område i syfte att vidmakthålla och stärka 
den nordiska språkgemenskapen. 

För det finska språket inrättade Suomen 
Kirjallisuuden Seura (Finska litteratursäll-
skapet) 1945 en "kielitoimisto", en språk-
byrå, som ett rådgivningsorgan i språkfrå-
gor. Denna språkbyrå övertogs 1949 av sta-
ten, och den kallas numera Nykysuomen 
laitos, Institutionen för nufinska. 

Under andra världskriget och åren ome-
delbart därefter förekom det talrika kontak-
ter mellan språkmän i Sverige, Norge och 
Danmark i syfte att få till stånd språknämn-
der liknande den svenska också i Norge och 
Danmark. Och det lyckades så småningom. 
Norsk språknemnd (numera kallad: Norsk 
språkråd) började sin verksamhet 1952 och 
Dansk Sprogriavn 1955. 1 stadgarna för 
bägge dessa nämnder sägs för övrigt att de 
skall samarbeta med språknämnderna i 
de andra nordiska länderna. Det kan också 
nämnas att språknämnderna i Norge och 
Danmark organiserades i stort sett efter 
samma riktlinjer som sedan starten gällt 
för den svenska, nämligen så att nämn-
derna var och är uppbyggda av represen-
tanter för ett antal organisationer, insti- 

tutioner osv. med intresse för språket eller 
med möjlighet att påverka språkutveck-
lingen. År 1964 skapades också en isländsk 
språknämnd, Islenzk målnefnd. 

Tanken på en gemensam nordisk språk-
nämnd togs upp på nytt 1952 av den Nor-
diska kulturkommissionen, och Nordiska rå-
det utfärdade 1953 en rekommendation av 
följande lydelse: "Nordiska rådet rekommen-
derar medlemsstaternas regeringar att lämna 
nationella språknämnder det stöd som be-
hövs för öppnande av möjligheter till ett 
verkligt samarbete dem emellan." Som en 
direkt följd av denna rekommendation an-
ordnades ett första nordiskt språkmöte i 
Oslo 1954 i samarbete mellan Norsk språk-
nemnd och Nordiska kulturkommissionen. 
Sedan dess har ett nordiskt språkmöte hållits 
varje år i tur och ordning i de olika nor-
diska länderna. Språkmötet 1974 hölls i 
Danmark, och mötet 1975 hålls i oktober på 
Hanaholmens kulturcentrum utanför Hel-
singfors. Utöver dessa årliga språkmöten 
anordnas sedan 1962 ett möte om året mel-
lan sekreterarna i de nordiska språknämn-
derna. Vid de årliga språkmötena och vid 
sekreterarmötena diskuteras konkreta sam-
arbetsuppgifter för nämnderna och andra 
praktiska och teoretiska frågor av gemen-
samt intresse. Den viktigaste delen av samar-
betet mellan nämnderna sker dock konti-
nuerligt per brev och telefon mellan de olika 
sekretariaten. Det kan t. ex. gälla att snabbt 
försöka få gemensamma nordiska (i varje 
fall svenska, danska och norska) beteck-
ningar för nya företeelser o. d. Särskilt nära 
samarbete är det mellan sekretariaten i 
Danmark, Norge och Sverige, liksom 
Svenska språkvårdsnämnden i Finland na-
turligtvis har ett speciellt nära samarbete 
dels med Nykysuomen laitos, dels med 
Svenska språknämnden. 

Nämndernas samarbete manifesteras utåt 
genom en gemensam årsskrift, som numera 
heter Språk i Norden (sedan 1970). Den 
utges av nämnderna i Danmark, Norge och 
Sverige, men material från Finland och Is-
land ingår naturligtvis också. 1 Språk i 
Norden 1970 finns för övrigt en 40-sidig 
redogörelse (av Arnuiv Sudmann) för de 
nordiska språknämndernas samarbete, och 
jag kan hänvisa till den för mera utförliga 
upplysningar. 



En nordisk språknämnd? 
För varje enskild nordisk språknämnd har 
de arbetsuppgifter som gäller det egna språ-
ket givetvis alltid stått i förgrunden. De 
nordiska samarbetsuppgifterna har fått 
komma i andra hand, och det har inte fun-
nits tillräckligt med personal och pengar för 
att sköta dessa uppgifter effektivt. Det är 
inte bara nämnderna som har varit mindre 
tillfredsställda med sina insatser i det nor-
diska språksamarbetet. Det har också många 
politiker i Norden varit, och det har kommit 
olika propåer om ett effektivare samarbete. 
Senast framlades i oktober 1973 en motion 
till Nordiska rådets kulturutskott (av norr-
mannen Tønnes Madsson Andens och 
svensken Ingemar Mundeho) om att samar-
betet mellan språknämnderna och det nor-
diska språksamarbetet över huvud taget skul-
le få fastare former. 1 denna motion före-
slogs att en gemensam nordisk språknämnd 
skulle inrättas - vid sidan av de nationella 
nämnderna, men inte över dem. Nordiska 
rådets kulturutskott hade något tidigare, i 
september 1973, i ett särskilt yttrande för-
ordat ökat stöd åt nordiskt språksamarbete 
och därvid också nämnt möjligheten att 
upprätta ett samnordiskt språkvårdsorgan, 
en nordisk språknämnd (se Språk i Norden 
1974, s. 20). De nordiska språknämnderna 
svarade på detta yttrande genom att föreslå 
att representanter för Nordiska rådet och 
för de nordiska språknämnderna skulle mö-
tas och överlägga vid en gemensam konfe-
rens om möjligheterna att förbättra den in-
bördes språkförståelsen i Norden. 

Nordiska rådets kulturutskott gav språk-
nämnderna tillfälle att yttra sig över motio-
nen om en nordisk språknämnd, men språk-
nämnderna uttalade sig relativt avvisande 
om tanken och önskade i första hand en dis-
kussion om saken med kulturutskottet. Frå-
gan diskuterades på nytt vid 1974 års nor-
diska språkmöte i Danmark, men språk-
nämnderna nådde ingen enighet om en ge-
mensam hållning, särskilt därför att de 
svenska mötesdeltagarna ställde sig mera po-
sitiva än de övriga till inrättandet av en nor-
disk språknämnd. 

Nordiska rådets kulturutskott inbjöd re-
presentanter för språknämnderna (också för 
Samisk språknämnd och färöiska akademien, 
Fr6skaparsetur Føroya) till ett möte med 
kulturutskottet i Alborg i november 1974. 
För att detta möte skulle ha ett mera kon-
kret material att diskutera utarbetade jag på  

eget initiativ en promemoria om en nordisk 
språknämnd (den svenska nämndens styrelse 
anslöt sig senare till de förslag som denna 
promemoria innehöll). 

PM om en nordisk språknämnd 

Bertil Moldes promemoria av den 30 okto- 
ber 1974 som lades fram inför mötet i Al- 
borg i november 1974 hade följande lydelse: 

En nordisk språknämnd skulle i samarbete 
med de nationella språknämnderna i de 
nordiska länderna arbeta för vidgad 
nordisk språkförståelse och för ökad 
nordisk språkgemenskap. 
Dess arbetsuppgifter skulle kunna vara 
följande: 

att anordna det årliga nordiska 
språkmötet (i samarbete med språk-
nämnden i värdlandet) 
att anordna minst ett årligt möte 
mellan sekreterarna i de nationella 
nämnderna och i den nordiska nämn-
den (i samarbete med språknämnden 
i värdlarmdet) 
att redigera och utge språknämnder-
nas gemensamma årsskrift Språk i 
Norden 
att vara remissinstans i alla frågor 
som kan få betydelse för den all-
männa språkutvecklingen i något av 
de nordiska länderna (t. ex. even-
tuella förslag om stavningsreformer) 
att verka för tillskapandet av univer-
sitetsundervisning i (nordisk och all-
män) språkplanering, terminologi-
verksamhet, språkvård o. d. samt att 
ta initiativ till forskning på dessa 
områden 
att noga följa utvecklingen av grann-
språksundervisningen i den obligato-
riska skolan i de nordiska länderna 
att ta initiativ till olika undersök-
ningar rörande språkförståelsen i 
Norden och att verka för att resulta-
ten av sådana undersökningar på-
verkar t. ex. utformningen av skol-
undervisningen i grannspråken och 
programpolitiken i radio och TV 
att i samarbete med radio- och TV-
företagen i Norden öka möjlighe-
terna till breddning och fördjupning 
av kunskaperna i de nordiska grann-
språken 
att intressera pressen i de nordiska 
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länderna för den nordiska språkge-
menskapen, t. ex. genom att försöka 
få tidningarna att i större utsträck-
ning än hittills ta in artiklar och no-
tiser på grannspråken (gäller givetvis 
främst Danmark, Norge och Sverige) 
att intressera bokförlag i Norden för 
en sådan språklig utformning av 
olika danska, norska och svenska 
fackböcker att de kan läsas över hela 
Norden (i en och samma utgåva), ev. 
efter komplettering med särskilda 
korta ordlistor, som en nordisk 
språknämnd kan hjälpa till med ut-
formningen av 
att ta initiativ till utarbetandet av 
olika typer av två- eller flerspråkiga 
ordlistor och ordböcker mellan olika 
nordiska språk 
att stödja de tekniska nomenklatur-
organen i deras nordiska samarbete 
att ta initiativ till terminologiskt 
samarbete inom sådana områden som 
inte tillhör de tekniska nomenklatur-
organens verksamhetsfält (t. ex. me-
chcin, psykologi, pedagogik, sociologi, 
arbetsmarknad) 
att vara rådgivande (och i mån av 
behov koordinerande) organ i språk- 
och termfrågor som rör mer än ett 
nordiskt land, såväl i förhållande till 
enskilda personer, företag, institutio-
ner etc, som i förhållande till an-
slagsgivande myndigheter 
att utge ett meddelandeblad, för-
slagsvis två gånger om året, som kan 
samdistribueras med de nationella 
språknämndernas tidskrifter, dvs. 
Nyt fra Sprognvnet (Danmark), 
Språknytt (Norge), Språkvård (Sve. 
rige) och Kielikello (Finland), och 
dessutom sändas till andra intressen-
ter 
att medverka till att resultaten av de 
undersökningar och det terminologi- 
arbete etc, som nämnden har tagit 
initiativ till eller deltagit i blir pu-
blicerade på lämpligt sätt 
att vid behov bilda särskilda bilate-
rala underkommittéer, t. ex. för spe-
ciella finska och svenska problem 

Nämndens sammansättning 
skulle kunna vara följande: 
1) en representant för var och en av de 

nationella nämnderna (ev. två för 

Norsk språkråd) samt för Samisk 
språknämnd och Fr6skaparsetur 
Føroya 
en—tre representanter för Nordiska 
rådet 
en representant för var och en av de 
olika nationella Norden-föreningarna 
en representant för vart och ett av de 
nationella tekniska nomenklaturorga-
nen i Norden 
representanter för skolmyndigheter, 
radio- och TV-företag, press, över-
sättare, hokförlag 

Om man för de kategorier som nämns 
under punkt 5 skulle ha en representant 
per land för varje kategori, skulle nämn-
den bli orimligt stor. Man kan i stället 
tänka sig ett system där i nämnden ingår 
en representant för var och en av de un-
der punkt 5 nämnda kategorierna och att 
man ordnar representationen så, att dessa 
fem personer representerar var sitt nor-
diskt land. Mandattiden för medlemmar-
na kunde vara två—tre år och represen-
tanterna under punkt 5 kunde växla mel-
lan länderna. 

Den här föreslagna sammansättningen 
av nämnden skulle betyda att den fick 
omkring 25 medlemmar. En så stor 
nämnd kan givetvis inte sammanträda 
ofta, utan rimligtvis normalt bara en gång 
per år, förslagsvis i samband med det 
nordiska språkmötet. Nämnden måste 
inom sig utse ett 
arbctsutskott 
som kunde bestå dels av de under punkt 1 
ovan nämnda representanterna för de na-
tionella språknämnderna, dels av ytterli-
gare fem av nämndens medlemmar (en 
från varje land). 

Näin ndcns funktionärer 
Nämnden bör Isa en ordförande och en 
vice ordförande, en sekreterare och en 
vice sekreterare. Ordföranden utses lämp-
ligen för ett år åt gången av nämndens 
medlemmar och inom nämnden; ordfö-
randeposten växlar mellan representanter 
för de olika länderna. Detsamma gäller 
posten som vice ordförande. Sekreteraren 
i nämnden bör samtidigt vara chef för 
nämndens sekretariat eller kansli (se 
nedan) och väljs bland medlemmarna 
från det land där sekretariatet är place-
rat. Posten som vice sekreterare växlar på 
samma sätt som ordförandeposten. 



Nämndens sekretariat (kansli) 
måste av praktiska skäl ha en fast place-
ring i ett av de nordiska länderna, lämp-
ligen Danmark, Norge eller Sverige. Det 
borde kunna inhysas i samma lokaler som 
en nationell språknärnnds sekretariat. 

Vid sekretariatet beräknas till en bör-
jan nämndens sekreterare tjänstgöra på 
haivtid (och samtidigt ha en halvtids-
tjänst hos den nationella nämnden); se-
nare kan tjänsten ombildas till heltids-
tjänst. Dessutom behövs viss skrivhjälp; 
nämnden kan kanske i början hyra sådan 
hjälp hos den nationella nämnd där sek-
retariatet är placerat. 

En samordning av den nordiska nämn-
dens sekretariat och en nationell nämnds 
innebär stora fördelar (som klart över-
väger eventuella nackdelar), t. ex. därige-
nom att den nordiska nämnden får till-
gång till ett välförsett bibliotek, ordsam-
ungar m. in. 

Kostnader 
Det är givetvis omöjligt att ange några 
exakta årskostnader för en organisation 
vars utseende och arbetsuppgifter ännu 
inte har fastställts. Vissa ungefärliga be-
räkningar kan dock göras (i svenska kro-
nor) 

Löner inkl. sociala kostnader 
(sekr. på halvtid + skriv- 
hjälp) 90000 

Kontorskostnader 10 000 
Sammanträdeskostnader 

(nämnden och arbetsutskottet) 60 000 
Utredningskostnader 

(för särskilt anställda 
personer) 10 000 

Tryckning av Språk i Norden, 
meddelandeblad m. m. 40 000 

Övriga kostnader 40 000 

250 000 

Bland arbetsuppgifterna för en eventuell 
nordisk språknämnd togs i denna promemo-
ria i de första fyra punkterna upp sådant 
som hittills skötts av de nationella nämn-
derna men som med fördel skulle kunna 
flyttas över till en samnordisk nämnd. De 
övriga i promemorian upptagna arbetsupp-
gifterna ter sig rimliga för ett effektivt sam-
nordiskt organ. 

Denna promemoria kom att bilda under-
laget för diskussionerna mellan kulturut-
skottet och språknämndernas representanter  

i Alborg den 9 november 1974. Det visade 
sig emellertid att särskilt Dansk Sprognsevns 
representanter men också Norsk språkråds 
ställde sig skeptiska till tanken på en nordisk 
språknämnd. Man hyste farhågor för att ett 
sådant organ skulle kunna medföra över-
administration och onödig byråkrati i det 
nordiska språksamarbetet och att det också 
skulle kunna medföra kompetensstrider mel-
lan de nationella nämnderna och den tänkta 
nya nämnden. Från norsk sida framfördes 
tanken att man i stället för att inrätta en 
språknämnd skulle kunna upprätta ett 
nordiskt språksekretariat. 

Ett nordiskt språksekretariat? 

1 januari 1973 tog Nordiska rådets kultur-
utskott sedan preliminärt ställning till för-
slaget om en nordisk språknämnd, och ut-
skottet stannade därvid för att föreslå inrät-
tandet av "ett samnordiskt sekretariat för 
språksamarbete". Detta sekretariat föreslogs 
få de arbetsuppgifter som föreslagits av Mol-
de för en nordisk språknämnd. Vidare före-
slog kulturutskottet att sekretariatet skulle le-
das av en styrelse innehållande representan-
ter för de nationella språknämnderna (inkl. 
Sansisk språknämnd samt färöisk och grön-
ländsk språkexpertis), Nordiska rådet, för-
eningarna Norden, de tekniska nomenklatur-
organen, skolmyndigheter, radio- och TV-
företag, press, författare, översättare och 
bokförlag. Det sades också i förslaget att sty-
relsemedlemmarna skulle kunna utses så att 
en och samma medlem representerade exper-
tis på flera av de berörda områdena. Styrel-
sen skulle inom sig utse ett arbetsutskott på 
förslagsvis 5 medlemmar (en från varje 
land, representerande olika fackområden). 
Ordförandeposten i styrelsen skulle cirkulera 
mellan länderna för ett år i sänder, och sek-
retariatets chef skulle vara styrelsens sekrete-
rare. Kulturutskottet föreslog också att se-
kretariatet skulle utformas enligt Moldes 
PM och i initialskedet få den budget som 
föreslagits där. 

Detta förslag från kulturutskottet sändes 
på remiss till de olika språknämnderna. De 
båda finländska nämnderna, Svenska språk-
nämnden och Sarnisk språknämnd ställde 
sig i allt väsentligt positiva till förslaget. 
Norsk språkråd uttalade "Vi er enige i at 
det blir gjort vedtak om oprettelse av et fel-
lesnordisk språklig samarbeidsorgan med et 



fast sekretariat". Men på norsk sida var man 
ändå skeptisk till effektiviteten hos en så 
omfattande organisationsapparat som före-
slagits av kulturutskottet, och man önskade 
en ny diskussion om samarbetsorganets or-
ganisation tu. m. mellan de nordiska språk-
nämnderna. Dansk Sprognvn ställde sig 
avvisande till kulturutskottets förslag och 
menade att upprättandet av ett sekretariat 
för nordiskt språksamarbete skulle leda till 
"en mycket betydande överadministration i 
form av dubbelbehandling av ärenden" och 
till "en synnerligen olycklig koncentration 
av inflytande hos en tjänsteman (sekrete-
raren)". Dansk Sprognvn pläderade i stäl-
let för ökade anslag till varje nationell 
nämnd, nämligen till avlöning av ytterligare 
en vetenskaplig medarbetare hos var och en 
av nämnderna i Danmark, Norge och Sve-
rige och till kostnader för telefon, resor och 
sammanträden. Från dansk sida föreslogs 
också att ett utvidgat samarbete mellan de 

centralnordiska" nämnderna kunde forma-
liseras i en permanent samarbetskommitté 
bestående av ordföranden och en sekreterare 
(amanuens, forskningsassistent) från varje 
nämnd. Vid behov skulle också representan-
ter för isländskan och finskan kunna del-
taga, varför Islenzk målnefnd och Nykysuo-
men laitos också borde få ökade anslag. Till 
sist borde enligt det danska förslaget möjlig-
heter skapas för representanter för färöis-
kan, grönländskan och samiskan att deltaga 
i ett möte om 	 mi året med samarbetskomt-
tén. Beträffande Moldes promemoria sade 
Dansk Sprognsevn att ett flertal av de här 
nämnda uppgifterna antingen redan sköts 
av de nationella nämnderna (1-4, 11-12, 
15-17) eller kan tas upp till behandling av 
den från dansk sida föreslagna samarhets-
kommittén. 1 fråga om punkterna 5-9 me-
nade Dansk Sprogmevn att grannspråksun-
dervisningen på olika nivåer och grannsprå-
kens behandling i radio, tv och press är frå-
gor av överordnad politisk karaktär som bör 
skötas av därtill behörig instans. 

På grund av språknämndernas bristande 
enighet i sakfrågorna ville Nordiska rådet 
inte slutbehandla frågan om ett nordiskt 
språksekretariat vid sin session i Reykjavik i 
februari 1975. 1 stället beslöts att kulturut-
skottet på nytt skulle diskutera frågan med 
representanter för språknämnderna. En ny 
sådan diskussion ordnades av kulturutskottet 
den 26 maj i Helsingborg. 

Före Helsinghorgsmötet anordnades den  

20 maj i Oslo ett möte mellan representan-
ter för språknämnderna i Danmark, Norge 
och Sverige, varvid ett försök gjordes att 
ena de "centralnordiska" nämnderna om en 
gemensam hållning till frågan om ett nor-
diskt språksekretariat. Alf Hellevik, Norge, 
hade utarbetat ett organisationsförslag som 
diskuterades ingående vid mötet i Oslo och 
som efter vissa ändringar fick följande ut-
seende: 

Forslag frå Norsk språkråd til organise-
ring av eit nordisk språksekretariat 

Forslaget bygger på Alf Helleviks utkast 
av 23.4.1975, og er revidert etter 
droftingar på møte 20.5.1975 mellom Al-
lan Karker frå Dansk Sprognvn, Bertil 
Molde frå Svenska språknämnden, Gor-
gus Coward, Alf Hellevik og Leif Mhle 
rå Norsk språkråd. 

Dei nordiske språknemndene stiller 
seg positivt til alle tiltak som kan 
styrke det språklege samarbeidet i 
Norden. 
Ei organisasjonsform som ikkje har 
tilslutning frå alle dei nordiske 
språknemndene, er utenkeleg. Det 
nye samarbeidsorganet må derfor ha 
sin basis i dei nasjonale nemndene. 
Det nordiske språksekretariatet bør 
ha tre sekretrar, ein i kvar av dei 
sentralnordiske språknemndene (den 
danske, norske og svenske). Sekret-
rane blir tilsette etter innstilling frå 
dei nasjonale nemndene og har sin 
arbeidsstad j dei nasjonale sekreta-
riata, slik at det blir sikra nr kon-
takt med sekretariata og lettvint til-
gang til dei nasjonale arkiva og sam-
lingane. Ein av sekretrane fungerer 
som leiar for det nordiske språkse-
kretariatet, anten fast eller for ein 
viss periode. 
Styret for det nordiske språksekreta-
riotet bor ha seksten medlemmer med 
varamenn: 

ein representant for kvart av 
følgjande språk: dansk, finlands-
svensk, finsk, froysk, grønlandsk, is-
landsk, norsk bokmål, nynorsk, sa-
misk, svensk; desse blir oppnemnde 
av dei respektive språknemndene. 

fem representantar for Nordisk 
råd, ein frk kvart av dei nordiske 
landa. 



Kostnadsoverslag (i norske kroner): 
Lønn inki. sosiale utgifter til  
3 sekretrar 300 000 
4 sekretrmøte 18 000 
4 arbeidsutvalsmote 25 000 
1 styremote 25 000 
Serninar, spesialkonfe- 
ransar, srutval o. 1. 50 000 
Nordisk språkmøte 50 000 
Trykking av Språk i 
Norden, meldingsblad 
m. m. 60 000 
Skrivehjelp og kontor- 
utgifter 60 000 
Diverse 12 000 

600 000 

Full enighet rådde emellertid icke om alla 
punkter i detta norska förslag. Från svensk 
sida var man skeptisk mot förslaget att se-
kretariatet skulle vara decentraliserat och 
inte fungera som en fast enhet, medan man 
både från dansk och norsk sida hävdade att 
ett sådant arrangemang var det lämpligaste. 
Dansk Sprognvn ställde sig fortfarande 
tveksam i fråga om arbetsuppgifterna. Det 
norska förslaget lades emellertid fram vid 
Helsingborgsmötet mellan kulturutskottet 
och representanter för språknämnderna, 
men det visade sig under diskussionerna att 
motsättningarna mellan nämnderna kvar-
stod. Kulturutskottet utsåg vid Helsingborgs-
mötet inom sig en mindre arbetsgrupp som 
skulle utarbeta ett förslag till utskottets 
nästa sammanträde, som hölls i Torshavn i 
augusti 1975. Det förslag som denna arbets-
grupp lade fram var i stort sett identiskt 
med Kulturutskottets förslag från januari 
1975, men utskottet kunde inte nå enighet 
om vad som skulle föreslås Nordiska rådet i 
frågan om ett nordiskt språksekretariat (el-
ler en nordisk språknämnd). Saken behand-
lades på nytt vid kulturutskottets möte i År-
hus den 16 september 1975. Kulturutskottet 
beslöt då att föreslå Nordiska rådet att re-
kommendera Nordiska ministerrådet att 
skyndsamt låta utreda förslaget om en nor-
disk språknämnd. Frågan kan därför avgö-
ras tidigast under 1976. 

c ein representant for Foreinin-
gane Nordens Forbund. 
Styret har minst eitt møte i året. 
Eit arbeidsutval på fire medlemmer 
frå styret, ein frå Danmark, ein frå 
Finland, ein frå Noreg og ein frå 
Sverige, blir oppnemnt av språk-
nemndene i desse landa. Arbeidsut-
valet har minst fire mete i året. 
Dej nordiske sekretrane er med på 
møta i arbeidsutval og styre, og bør i 
tillegg komme saman til srskilde 
sekretarmøtc minst fire gonger i året. 
Aktivisering av yrkesgrupper som er 
dårleg representerte i, eller står ut-
anfor språknemndene, må vere ej 
hovudoppgåve for det nye organet. 
Det kan mest effektivt skje ved 
srskilde tiltak (innbyding til møte, 
arrangering av konferansar, seminar, 
oppretting av srutval o. 1.). 
Sarutval eller srnemnder kan ned-
settas etter behov, og andre cnn 
dej faste medlemmene kan innbydas 
til å delta i mote i arbeidsutval eller 
styre. 
Hovudoppgåva til sekretrane, ar-
beidsutvalet og styret blir å ta initia-
tiv og greie ut og førebu sakene. For 
resultatet av arbeidet er det heilt av-
gjerande at opptak og tilrådingar 
blir følgdc opp på det nasjonale plan. 
Derfor er det så avgjerande viktig å 
sikre at det nordiske språksekretaria-
tet er integrert i dej nasjonale språk-
nemndene. Når det gjeld arbeids-
oppgåvene til det nye organet, viser 
vi til Bertil Moldes PM 30.10.74, 
som også kulturutvalet i Nordisk råd 
har slutta seg til i sitt prelimiruere 
forslag 20.1.75. 
Det språklege samarbeidet i Norden 
har lidd sterkt under manglande 
midlar, og ein føresetnad må derfor 
vere at det nyorganiserte nordiske 
sarnarbeidet blir dekt av midlar ut-
anom nemndenes ordinre nasjonale 
budsj ett. 



Om modern danska 
- från svensk synpunkt 

Av Margareta Westman 

Den som intresserar sig för hur folk använ-
der svenska språket nuförtiden kan få en hel 
del att tänka på av redogörelser för hur det 
står till med grannspråken. Danskan, nors-
kan och svenskan är så nära besläktade och 
de danska, norska och svenska kulturerna så 
pass lika att sättet att använda språken lever 
och förändras på ungefär samma vis i de tre 
länderna. Men de nordiska språken är inte 
identiska och det är det som gör likheter 
och skillnader i förändringarna tanke-
väckande. 

Till sitt tjugoårsjubileum har Dansk 
Sprognvn givit ut en samling uppsatser, 
skrivna av olika personer med anknytning 
till språknämnden: At fterdes i sproget. 
Iakttagelser og synspunkter. (Dansk 
Sprognvns skrifter 9, Copenhagen 1975, 
154 s., ca-pris 33 Dkr exkl. moms). Det är 
en intressant bok som alltså kan läsas även 
ur rent svensk synvinkel. 

De olika artiklarna handlar om språkliga 
förhållanden på olika nivåer: i vissa disku-
teras allmänna tendenser eller ges översikter, 
i andra belyses speciella problem. 1 uppsat-
sen "Hvem hestemmer over sproget?" redo-
gör ämbetsmannen i kulturministeriet Len-
nart Holten för olika beslut som fattats av 
myndigheterna i Danmark med avseende på 
språkbruket. Han talar också om språkets 
tillstånd och avslutar med att visa skillnaden 
mellan det äldre svårtillgängliga kanslisprå-
ket, som fortfarande används, och det nyare 
svårtillgängliga planerar- och administra-
törsspråket. Just i fråga om dessa (av)arter 
av offentligt språk tycks förhållandena i 
danskan likna de svenska. Risken att detta 
planerarspråk kan öka den språkliga isole-
ringen av olika grupper och skapa nya 
språkklyftor i samhället är också stor för 
vårt vidkommande. 

Vad Holten beror är alltså sociala och i 
viss mån åldersbetingade språkskillnader 
som har full motsvarighet i svenskan. Lektor 

Iarie Bjerrurn diskuterar i' 'Rigsmålets 
grnser" de geografiska skillnaderna, dia-
lekternas försvagning och de regionalt fär-
gade riksspråksvarianternas utbredning. Hon  

talar om behovet av ordentliga undersök-
ningar av de lokala varianterna av rikssprå- 
ket 	bland annat som ett led i att öka den 
språkliga toleransen gentemot geografiskt 
förankrade avvikelser. Som ett nästan oupp-
nådigt mål jämför hon med att man i Upp-
sverige accepterar skorrande r i svenskt riks-
språk. Men i själva verket har väl vi också 
samma problem i Sverige. De levande regio-
nala varianterna av det svenska riksspråket 
finns knappast beskrivna på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Man kan också fråga sig hur det 
står till med toleransen i Sverige. Visst får 
sydsvenskar skorra, men får de tala med ut-
präglade diftonger, får stockholmare säga 
"Våsagåtan" och får norrlänningar säga 
"komma underfund om"? Vi vet väl egent-
ligen inte så mycket ont vilka reaktioner 
olika varianter framkallar hos folk från 
andra delar av landet. En kartläggning av 
de regionala riksspråksvarianterna borde 
följas av en undersökning av reaktionerna 
på dessa varianter. Bengt Loman har ju 
gjort vissa undersökningar på den linjen i 
Sverige, som tycks peka på att regional eller 
lokal färgning av språket i rätt betydlig mån 
bestämmer åhörarens uppfattning av tala-
rens sociala hemvist. 

1 uppsatsen "Tyve års dansk sproghistorie 
(1955-75)" ger Dansk Sprognvns nuva-
rande ordförande, lektor Allan Karker, en 
översikt över förändringar i danskan i fråga 
om rättskrivning, uttal, formlära och syntax, 
ordbildning och ordförråd och i fråga om 
stil. 1 rättskrivningen kan man se vissa ten-
denser som liknar de svenska. Vissa mer tal-
språksliknande stavningar som kunn.e, skulle 
och ville har införts, och de kan sägas mot-
svara nyare skriftspråksformer av typen tar, 
gett, ska. När det gäller förändringar i 
danskt uttal, i synnerhet då den förkättrade 
förskjutningen av a till ett mer ä-haltigt 
ljud står nog de flesta svenskar helt oför-
stående i diskussionen. Den sortens uttals-
frågor är en av de ytterst få språkfrågor där 
de nordiska grannfolken inte kan dra lär-
dom av eller ens förstå varandras diskussion. 
För att uppfatta ett uttal som vulgärt eller 
förfinat måste man ju behärska nyanserna. 
Och så stor är inte den nordiska språkge-
menskapen, utan vi får vara glada när och 
om vi förstår vad grannarna menar. Det här 
är ju för ivrigt ett fenomen som är besläktat 
med attityderna till och svårigheterna att 
urskilja t. ex. sociala nyanser redan i de in- 



hemska dialekter och regionala varianter 
som avviker från ens egen. 

De danska förändringarna i formlära och 
syntax däremot är oftast direkt jämförbara 
med de svenska förändringarna, man har 
t. ex. problem med sådana blandböjningar 
av främmande ord som hotdogsene, man 
börjar använda adverb på -vis som adjek-
tiv: et gradvist tilbagetog etc. De nya orden 
i danskan är självfallet lika de nya orden i 
svenskan: de nya begrepp som behöver ut-
tryck är ju oftast desamma och våra förråd 
av ordbildningselement är rätt lika: flekstid 
och gågade. Båda språken lånar dessutom 
friskt framför allt från engelsk-amerikanska: 
chips och image. Den enda grupp av nya 
ord i danskan som verkar lite främmande 
för en svensk är vardagliga jargongord som 
gas "tomt prat", dadssyg "fånig, menings-
lös", skre ud i pap "tydliggöra" etc. Just 
sådana vardagliga uttryck är så nödvändiga 
att känna till i vanligt umgänge grannar 
emellan att just de borde ägnas uppmärk-
samhet i grannspråksundervisningen. 

Slutligen tycks också förskjutningarna i 
bruket av olika ord och av hela stilarter ha 
skett ungefär likadant i Danmark som i 
Sverige. Liksom i Sverige sprider sig i Dan-
mark tilltalsordet du i snabb takt. Yngre 
anställda i banker och butiker tilltalar nu-
mera även medelålders kunder med du. 
Skolbarn säger du till sina lärare. Och detta 
alltså i Danmark där man ändå har haft ett 
godkänt alternativ till du, nämligen De. På 
samma vis som hos oss har både runda och 
andra fula ord vunnit inträde i tidningar 
och i allmän debatt. Och det är inte sällan 
samma ord, t. ex. det förstärkande skide-. 

1 en uppsats som tar upp ett element i mo-
clern ordbildning diskuterar amanuensis 
Henrik Galberg Jacobsen olika ordtyper på 
-par. Uppsatsen heter "Pardannelser 
sproget og i virkeligheden". Hans utgångs-
punkt är det nya danska ordet regentpar 
som kom till som samlingsbeteckning på 
drottning Margrethe och prins Henrik. Han 
visar hur parfunktionen varierar i olika sorts 
ord på -par. Ett par-ord kan göras t. ex. på 
mannens yrke: statsministerpar, på kontra-
henternas gemensamma yrke, författarpar, 
på relationen mellan kontrahenterna, ro-
manspar etc. Ett rätt nytt svenskt sportord 
är radar par som kan användas t. ex. om  två 
fotbollsspelare som är så samspelta att de 
tycks finna varann med hjälp av radar. 

1 uppsatsen "Bedepiger, styrkvinder og 
formandinder" diskuterar amanuensis Pja 
Riber Petersen det hos oss också mycket ak-
tuella problemet med könsbetecknande ord, 
dels olika ord på -man, dels de klart kvm-
nobetecknande som sygeplejerske (sju kskö-
terska) och msrrtinde (värdinna). Den ut-
recining av orden på -man som författaren 
gör är både rolig och noggrann och dessutom 
i stora delar direkt tillämplig på svenska för-
hållanden. Hon visar t. ex. att vissa ord på 
-man kan vara helt könsneutrala och därför 
användas utan förändring om kvinnor, på 
svenska t. ex. överman, gärningsman. 1 
andra ord är betydelsen "man" starkare och 
det gäller särskilt vissa yrkesbeteckningar. 
Om sådana yrkesbeteckningar används vid 
direkt tilltal behåller man man-formen även 
för kvinnor, t. ex. styrman. Om ordet inte 
används vid tilltal kan man antingen be-
hålla det, ombudsman, eller sätta kvinnlig 
före, t. ex. kvinnlig rådman, eller i vissa fall 
byta ut -man mot -kvinna, t. ex. PR-
kvinna, redovisningskvin na. Riber Petersen 
visar på en skillnad mellan tillägget -kvinde 
och tilläggen -dame eller -pige. Det förra 
förekommer i yrkesbeteckningar med högre 
social status, som videnskabskvinde, och de 
senare i sådana med lägre, som kon tordame. 
En liknande tendens finns nog också på 
svenska, visst låter riksdagsdam litet nedsät-
tande, ungefär på samma nivå som hallå-
dam eller lay-out-dam. Och inte skulle man 
vilja kalla sig språkdam precis. 

En fråga om höjning av en typ av la-
tinska eller latiniserande lånord diskuteras 
av amanuensis Arne Hansburger i artikeln 
"Et akvarie på et podie". Hamburger visar 
på en tendens i danska att nybilda en 
grundform på -ie i obestämd singular av 
neutrala ord som tidigare alltid slutade på 
-mm, t. ex. kollegie, konservatorie, laborato-
rie, mysterie, stadie, territorie. Företeelsen 
tycks vara vanligare i danskan än i svenskan 
men den förekommer här också. Egentligen 
är detta ju inte särskilt konstigt eftersom så-
dana ord i alla former utom i obestämd 
singular har -ie- i stammen, t. ex. stadiet, 
stadier, stadierna. Och det är också den 
form som används i sammansättningar, 
t. ex. akvarieutrustning, lågstadielärare. Att 
språkkänslan kan vackla med avseende på 
grundformens rätta utseende visar en me-
Ising som den följande ur en uppsats av en 
svensk gymnasist, våren 1973: "De största 
upplevelserna var väl när man bytte stadie 
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från lågstadium till mellanstadie." Men det 
finns också exempel ur tidningsspråk: "Där-
efter kontaktade han en expert för att få 
stöd för sin slutsats att en siffra i ett diarie 
ändrats." (Expr. 29/7 1975) Detta behöver 
inte innebära någon allmän tendens i svens-
kan, men det är å andra sidan möjligt att de 
neutrala orden på -jum (-eum) kan komma 
att gå åt två håll. Redan nu tycks det vara 
så att ord som betecknar ämnen av olika 
slag oftast bildar bestämd form genom till-
lägg av ändelsen direkt till -jorn (-eum). 
Man säger hellre radiumet, heliumet, stron-
tiumet än radiet, hel jet, strontiet, likaså i 
sammansättningar: radiuinbe handling etc., 
aldrig t. ex. radiehalt. Svenska Akademiens 
ordlista anger tre möjligheter att bilda be-
stämd form för sådana ord: rad iumet, ra-
diet, radiurn. Däremot anges inte några be-
stämda former som akvariumet, stad iumet 
eller kraniurnet. Förklaringen till denna 
skillnad kan vara att ämnesnamnen oftast 
uppträder i sin grundform, medan detta inte 
i samma grad tycks gälla för de andra orden 
på -iuln, i varje fall inte om man räknar 
med sammansättnirsgarna, där ju dessa ord 
uppträder med -ie-formen. Det kan alltså 
tänkas att vi i svenskan får se en förenkling 
liknande den som tycks vara på väg i dans-
kan av böjningsschemana för neutrala ord 
på -ium (-eum) som för vår del leder till 
att orden antingen behåller -iurn i alla for-
mer, inklusive sammansättningar,eller bil-
dar ny grundforin på -ie så att stammen 
blir likadan i alla böjningsformer. 

Direkt motsvarighet i svenskan har också 
den företeelse som professor Poul Lindegård 
Hjorth diskuterar i uppsatsen "Et pragtfuldt 
mål - men som burde vre undgået". Han 
henar upp den här sortens asymmetriska si-
doordningar i olika typer och visar att det 
från strikt syntaktisk synpunkt onödiga och, 
men ofta har en viktig semantisk-stilistisk 
funktion. Sådana här konstruktioner före-
kommer och har förekommit i svenskan 
också rätt länge (se SAOB, och, sp. 0 169). 
Åke Åkermalm diskuterar dem också i 
Modern svenska (s. 181) där han säger att 
man gör "klokt i att undvika dem". Men 
Lindegård Hjorth tar bland annat upp ett 
exempel som i översättning lyder Vas il Bilak 
sekreterare för det slovakiska partiet och 
som nu stöder de reaktionilra elementen 
både i Moskva och Prag. Huvudfunktionen 
hos detta och före som är enligt författaren 
att markera att det substantiv som omedel- 

bart föregår och inte är korrelat till som. 
Men det förekommer också fall då det 

substantiv som föregår och faktiskt är korre-
lat till som, t. ex. (min övers.) en vacker 
flicka och Sons har sinne för ekonomi. 1 de 
fallen, säger Lindegård Hjorth, tjänar si-
doordnaren till att framhäva och ge efter-
tryck, emfas, åt som-satsens innehåll. Jag 
tror att hans resonemang är riktigt, och att 
det gäller även andra liknande konstruktio-
ner. Jämför t. ex. en vacker flicka med sinne 
för ekonomi och en vacker flicka och med 
sinne för ekonomi. 1 det första exemplet är 
hela uttrycket vacker flicka korrelat till med 
sinne för ekonomi, vad som sägs är att den 
vackra flickan har sinne för ekonomi. 1 det 
andra exemplet är flickans skönhet och eko-
nomniska sinnelag likvärda: hon är vacker 
och har dessutom sinne för ekonomi. 

Konstruktionen med och (men) som 
ger oss alltså niöjligheter till nyanseringar 
som man inte bör avhända sig utan hellre 
finslipa. 

Den här översikten har koncentrerats kring 
dem av uppsatserna i samlingen som behand-
lar sådana problem som direkt gäller även 
svenskan. Samlingen innehåller dock flera 
uppsatser. Radiomannen Henning Skaarup 
skriver om det ansvar icke-språkmännen har 
för att föra vidare språknämndens rekom-
mendationer. 1 en uppsats med titeln 

'Ishendinge i Island' eller 'Ishendere på 
Island' " behandlar professor Chr. Wester-
gård-Nielse ss dessa konstruktioner. Ama-
nuensis Jorgen Eriksen diskuterar skillnaden 
mellan uttrycken "mera end" och "flera 
end". Professor Erik Hansen kommer i upp-
satsen "Noget om intet" genom fyndiga se-
mnantiska analyser fram till skillnaderna i 
bruket mellan pluralformerna nogen och 
nogle. 1 en rätt teoretisk uppsats diskuterar 
slutligen professor Niels Åge Nielsen fältin-
delningen i den danske grammatikern Dide-
richsens meningsbyggnadsschema. 

När man läser "At frdes i sproget" slår det 
en att det är tur för oss i Norden att våra 
grannspråk är så lika. Men det är en till-
gång som ställer krav på de praktiska språk-
männen. Vi i Sverige kan inte bedöma 
svenskan som en isolerad företeelse. Vi 
måste alltid hålla ögon och öron öppna för 
vad som sker i danskan och norskan. På så 
vis kan vi få fingervisningar om vad som 
sker, har skett eller kan komma att ske i 
svenskan. 



En sverigefinsk 
språknämnd 

Av Bertil Molde 

Sverige har bara ett officiellt språk, svenska. 
Men vi har mängder av minoritetsspråk i 
Sverige, dels sådana som kan betecknas som 
inhemska (finska och samiska och ur vissa 
synpunkter rommani), dels sådana språk som 
olika invandrargrupper talar, huvudsakli-
gen invandrare som har kommit till vårt 
land under de senaste decennierna. Det 
torde f. n. talas ett hundratal olika språk i 
Sverige. Till gruppen invandrarspråk i Sve-
rige kan man också räkna finskan. Det är 
det intressanta att finskan i Sverige är både 
ett inhemskt språk och det i särklass största 
invandrarspråket. Båda dessa omständighe-
ter borde göra det naturligt att svenska 
myndigheter på olika nivåer intog en allde-
les speciell attityd till finskan i Sverige, och 
gav finskan sa•rställning som gynnat språk. 
Det finns vissa ansatser till en sådan positiv 
särbehandling av finskan, men mycket me-
ra borde kunna göras. 

Man kan rimligtvis inte tänka sig samma 
lagliga reglering för finskan i Sverige som 
den som gäller för svenskan i Finland, och 
jag tror inte att det är så många som önskar 
det heller, även om tanken ibland har fram-
förts. Svenskans ställning i Finland är ju re-
sultatet av en alldeles speciell historisk ut-
veckling ända sedan tidig medeltid. Finskans 
position i dagens Sverige är resultatet av en 
helt annan historisk och samhällelig process, 
och jag tror att det vore oriktigt att paral-
lellisera utvecklingen i Finland för mycket 
med den i Sverige. jag tror också att man 
skall låta bli att teoretisera och filosofera för 
mycket om dessa frågor. 1 stället skall man 
handla konkret - för det är fråga om att 
finna vettiga och användbara lösningar i en 
nutida verklighet. 

Finskan i Sverige är inte helt och hållet 
densamma som finskan i Finland. Det har 
varit nödvändigt att skapa ett betydande 
antal nya finska ord och termer för sådana 
förhållanden och företeelser som inte finns i 
Finland (och därför har saknat språkliga 
uttryck där) eller som är annorlunda utfor-
made i Sverige än i Finland. 1 detta term-
arbete har många varit verksamma, men 

de språkligt mest betydelsefulla insatserna 
har gjorts vid finska institutionen vid Stock-
lolins universitet under ledning av professor 
Osmo Hormia. Men mycket återstår att 
göra, och många områden är dåligt bearbe-
tade. Det förekommer t. ex. mängder av till 
finska översatta svenska texter, broschyrer, 
bruksanvisningar osv., som språkligt sett ofta 
måste betecknas som undermåliga. Det har 
länge bland dem som känner till och är in-
tresserade av dessa förhållanden framstått 
som nödvändigt att åstadkomma ett särskilt 
organ för vården av finskan i Sverige. 

1 april 1975 anordnade Kulturfonden för 
Sverige och Finland ett seminarium om sve-
rigefinsk språkvård på Hanaholmens kultur-
centrum utanför Helsingfors. 1 seminariet 
deltog ca 30 personer, ungefär hälften från 
Sverige och hälften från Finland. Program-
met för seminariet upptog följande föredrag 
eller diskussionsinledningar: 

Professor Osmo Hormia, Språkvårdens 
betydelse för en språklig minoritet 

Byrådirektör Ari Laitinen, Statens in-
vandrarverk, Det svenigefinska terminolo-
giska arbetet 

Fil, stud. Alirja Pöyhönen, Hur skriver 
sverigefinnar? - Språkvårdsarbete i (tid-
skriften) Ruotsin Suomalainen 

Språkvård och praktisk verklighet, syn-
punkter från 
översättare - fil, lic. Soifrid Söderlind 
tolkutbildare 	byrådirektör Fredrik Haf- 
rén, Skolöverstyrelsen 
skribenter 	fil, kand. Saila Ekström 

Professor Bertil Molde, Sverigefinnarna 
och det nordiska språkvårdsarbetet 

Professor Carl-Eric Thors, Svenska språk-
vårdsn'simnclen i Finland - arbetsuppgifter 
och resultat 

Professor Aimo Turunen, Språkvårdsar-
betet i Finland och sverigefinnarna 

Vid detta seminarium var enigheten stor om 
l,ehovet av en särskild sverigefinsk språk-
nämnd, och en arbetsgrupp tillsattes för att 
arbeta vidare med frågan. Denna arbets-
grupps verksanshet har lett till att det i au-
gusti 1975 har bildats en sverigefinsk språk- 
nämnd, 	Sverigefinska 	språknämnden 
(Ruotsinsuomalainen kielilautakunta). Den 
nya språknämnden består av en represen-
tant från vardera av följande: 

Finska institutionen vid Stockholms uni-
versitet 

Finska institutionen vid Umeå universitet 
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Svenska språknämnden 
Svenska språkvårdsnämnden i Finland 
Nykysuomen laitos (Institutionen för nu-

finska, Helsingfors) 
Riksförbundet Finska föreningar i Sverige 
Sveriges Radios finskspråkiga redaktion 
Den till Statens invandrarverk knutna 

språkenheten 
Föreningen för sverigefinska skribenter 
Föreningen Auktoriserade Translatorer 
Kulturfonden för Sverige och Finland 
Vid det konstituerande sammanträdet den 

25 augusti 1975 utsågs till ordförande pro-
fessor Osmo Hormia (Finska institutionen 
vid Stockholms universitet), till vice ordfö-
rande professor Bertil Molde (Svenska 
språknämnden) och till sekreterare fil, lic. 
Soifrid Söderlind (Föreningen Auktorise-
rade Translatorer). 

En huvuduppgift för den nybildade nämn-
den blir naturligtvis arbete med att skapa 
nya termer och att vara den centrala instans 
dit myndigheter, företag och enskilda perso-
ner kan vända sig för att få språkliga och 
terminologiska frågor besvarade. Det är 
också självklart att nämnden skall sträva ef-
ter att åstadkomma största möjliga sam-
stämmighet mellan finskan i Sverige och 
finskan i Finland. Nämnden skall också 
kunna åtaga sig att språkgranska olika 
finskspråkiga texter utarbetade i Sverige. 

Nämndens dagliga arbete skall skötas av 
ett litet sekretariat, bestående av en veten-
skapligt skolad finskspråkig (men givetvis 
också svenskkunnig) föreståndare och en 
kanslist. 

Nämnden skall vid behov kunna tillsätta 
speciella arbetsgrupper, t. ex. för terminolo-
giskt arbete rörande arbetsmarknadsfrågor, 
sociala förhållanden, sjukvård, juridik, tek-
nik, och också arbetsgrupper som t. ex. kan 
arbeta med frågor rörande undervisning i 
finska för såväl skolungdom som vuxna. 

Nämnden räknar med att behöva inkoms-
ter på i runt tal 280 000 kronor per verk-
samhetsår. Enligt nämndens mening bör 
pengarna till dess verksamhet komma från 
både svensk och finsk sida, eftersom nämn-
dens arbete avser att vara av nytta för 
bägge länderna. Det kan väl däremot knap-
past vara skäligt att kostnaderna fördelas 
lika mellan Sverige och Finland, utan Sve-
rige bör stå för huvuddelen av kostnaderna, 
förslagsvis tre fjärdedelar. Kostnaderna bör 
täckas av allmänna medel, alltså genom 
statsanslag. 

När verksamheten väl kommit i gång kan 
nämnden i viss utsträckning åtaga sig att 
mot betalning utföra olika uppdrag åt myn-
digheter, företag och enskilda. Det kan gälla 
t. ex. språkgranskning av inforrnationsbro-
schyrer och utarbetande av ordlistor. 

Invandrare i Sverige kommer 	enligt 
vissa regler 	att få rösträtt vid 1976 års 
svenska kommunalval, och det kommer att 
kräva mycket informationsmaterial, inte 
minst på finska. Det är då både sakligt in-
formerande opolitiskt material och rent pro-
pagandamaterial från de politiska partierna. 
För att denna troligen ganska omfattande 
information skall bli effektiv är den språk-
liga utformningen av största vikt. Här bör 
den nya sverigefinska språknämnden kunna 
göra en betydelsefull insats. 

Den sverigefinska språknämnden skall na-
turligtvis också ingå som en av parterna i 
det nordiska samarbete som bedrivs mellan 
de nationella språknämnderna i Norden. 

Litteratur 
Björn Collinder, Ordhandboken. 361 s. För-
lagshuset Fyris AB, Uppsala 1975. Ca-pris 
45 kr. (inki. moms). 

Björn Collinder har under de senaste sju 
åren givit ut fyra större språkliga arbeten 
med språkvårdande och språkpedagogiskt 
syfte, två språkläror och två ordböcker. Det 
är 	en aktningsbj udande arbetsprestation. 
Den senaste i raden, Ordhandboken (ej att 
förväxla med den av Språknämnden utgivna 
Svensk handordbok), är därtill den om-
fångsrikaste. Det rör sig emellertid inte om 
en alldeles nyskriven ordbok utan om en 
omarbetad och starkt utvidgad version av 
Svensk ordhjälp från 1968. Detta framgår 
ingenstans i den nya boken, och det borde 
det nog ha gjort. Men omfånget har ökats 
betydligt, från ca 13 000 till ca 25 000 ord, 
så även de som redan är bekanta med 
Svensk ordhjälp har mycket nytt att hämta i 
Ordhandboken. 

Ordhandboken har samma syften som sin 
föregångare. Den vill förklara och föreslå 
inhemska ersättningsord till den mängd 
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främmande ord, både rent vetenskapliga 
termer och andra, som möter tidnings- och 
tidskriftsläsaren. Den vill för det andra föra 
fram svenska ord 	nypåhittade eller äldre 
glömda - till mer allmänt bruk, och den 
vill för det tredje bidra till att hålla vår 
klassiska litteratur från mitten av 1800-talet 
till första världskriget vid liv genom att till-
handahålla ordförklaringar till diktverk av 
Fröding, Karlfeldt, Strindberg, Hj. Bergman 
och andra. Alla tre är angelägna uppgifter, 
men de är svåra att förena i ett enda verk. 
Ordhandboken gör tyvärr också ett rätt 
oenhetligt intryck, och för den oerfarne bru-
karen måste den stundtals te sig förvirrande. 
Svensk ordhjälp var uppställd i två avdel-
ningar, de främmande orden med förkla-
ringar och ersättningsord i den ena och det 
svenska språkgodset i den andra. Här kom-
mer alla uppslagsord i en följd oavsett deras 
olika bniksvärde och avsikten bakom deras 
medtagande. Den enda bruksanvisning läsa-
ren får är giftmärkning av ett mindre antal 
ord och den allmänna rekommendationen 
att flertalet av de främmande orden "utan 
uttydning bör nyttjas så sparsamt som möj-
ligt när man vänder sig till allmänheten". 

Man frågar sig inför en sådan disposition 
om diktarord och -former som abbatis, 
långkutten, petschaft, tranbrev, velom (av 
vilja) verkligen bör ha plats vid sidan av i 
allmänspråket vanliga (men förklarings-
värda) ord som fiktiv, filharmoniker, kon-
centrera, kontinuerlig. Den klassiska littera-
turen gagnas nog bättre genom kommente-
rade utgåvor. Även bortsett från diktaror-
den har stoffets arrangemang givit upphov 
till en del underligheter, bl. a. korshänvis-
ningar eller cirkeldefinitioner. Är ersätt-
ningsordet självförklarande, så behöver det 
inte ta upp plats som eget uppslagsord, men 
här finner vi både lignin vedämne, och 
vedämne lignin, både suspensoar pungskydd, 
och pungskydd suspensoar. Om man inte 
känner till begreppet bakom orden, är det 
inte heller säkert att man är hjälpt med att 
kontumaciedom förklaras med tredskodom 
och tredskodom med kontumaciedom. Det 
finns inte få sådana återhänvisningar. 

Till det oenhetliga intrycket bidrar också 
urvalet av ord. Att innehållet i en ordbok  

som den föreliggande blir subjektivt är na-
turligt. Det hindrar ändå inte att man tyc-
ker att materialet kunde sovrats strängare. 
Ammon, Anatolien, daimonion, Harmaged-
don, hedsjra, postmaster general, Privy 
Council, Sinanthropus pekinensis o. dyl. hör 
snarare hemma i ett reallexikon än i en 
ordbok för allmänbruk. Många lärda termer 
är också så speciella att man säkerligen yt-
terligt sällan har bruk för dem eller deras 
ersättningsord: anadyomene, annel(l)id, Ii-
tolatri, perioik, solipsist. Andra ord åter 
förefaller mig så vanliga, välanpassade och 
allmänt begripliga att deras förekomst i 
ordboken förvånar en aning. Dit hör an-
lions, dagsmeja, lektorska, livboj, nederparti, 
pyjamas, sax (med fyra betydelsevarianter 
som varje vuxen svensk torde vara bekant 
med eller finna naturliga och en särbety-
delse påträffad i femte kapitlet av Hemsö-
borna), schäfer o. a. 

Dessa invändningar skall inte undan-
skymma att Ordhandboken naturligtvis ger 
mycken värdefull hjälp och användbara och 
stimulerande förslag till nyord. Vissa främ-
mande ord får mycket uttömmande och 
skiftningsrika betydelsebeskrivningar, t. ex. 
frustrera, profil och prof ilera, scen, sofisti-
kerad. Ord som dagsklar för evident, dags-
tycke för mode, frest för försök, fns 'ivrig att 
komma iväg' vill man gärna önska lycka till. 
Men det är svårt att hitta täckande beskriv-
ningar och ersättningsord, och även en så 
förfaren ordmakare som Collinder far vill 
ibland. Derby används inte bara om den år-
liga hästkapplöpningen i Epsom, och när det 
också finns jeanskjolar, kan stuprörsbyxor 
inte vara den enda synonymen till jeans. 
Den som inte vet vad park-and-ride är får 
felaktiga föreställningar av Collinders er-
sättningsfraser 1. ta tunnelbanan. 2. äntra 
bussen; ta skjuts in. Att förklara speedway 
med 'motorbana' är direkt felaktigt, osv. 

Ordhandboken är alltså en bok på gott 
och ont. Den måste användas med urskill-
ning och kan snarare anbefallas den själv-
ständige och erfarne språkbrukaren än novi-
sen. För den förre är den en källa till inspi-
ration och vidgad kunskap. 

Bengt Nordberg 
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Frågor och svar 

Under denna rubrik behandlas frågor av 
allmänt intresse till Svenska språknämnden 
eller till tidskriften. Om inget annat anges 
har frågorna besvarats av tidskriftens redak-
tör. Förkortningar: SAOB = Svenska Aka-
demiens ordbok; SAOL = Svenska Akade-
miens ordlista. 

Vad betyder uttrycket per capsulam som an-
vänds t. ex. i förbindelser som "samman-
träde per capsulam"? 

f'er capsulam (uttalat: kapp'sulam) är ett 
latinskt uttryck som ordagrant betyder 
"genom en kapsel", dvs, genom ett brev 
som lagts in i en kapsel. Ett sammanträde 
per capsulam är ett sammanträde som 
sker brevledes. Det kan gå till så att en 
rundskrivelse sänds ut t. ex. till dem som 
tillhör en viss styrelse, och i den skrivelsen 
tas vissa frågor upp som mottagarna skall 
besvara med ja eller nej eller allmänt till-
styrka eller avstyrka e. d. Per capsulam 
kan alltså översättas med "genom brev". 1 
stället för "sammanträde per capsulam" 
och "omröstning per capsulam" skulle de 
mera lättbegripliga orden "brevsamman-
träde" och "brevomröstning" med fördel 
kunna användas. Om ett liknande "sam-
manträde" per telefon kan "telefonsam-
manträde" användas. 

Till adjektivet intensiv förekommer numera 
ibland verbet intensivera i stället för inten-
sifiera. Är intensivera korrekt? 

Ja, intensivera är en helt korrekt verb-
bildning till intensiv - liksom aktivera 
och effektivera (vid sidan av aktivisera, 
effektivisera). Också på danska och nors-
ka har man verbet intensivere. Den svens-
ka formen intensivera har tagits in i tion-
de upplagan av SAOL (1973). 

Ibland hör eller ser man folk använda ut-
trycket "draga en lans för något", men det 
kan väl inte vara riktigt. Man kan ju draga 
ett svärd, men en lans bär man. Är det rik-
tiga uttrycket inte "bryta en lans för något 
eller någon"? 

Både bryta och draga förekommer i det 
här uttrycket. Verbet bryta används också 
i frasen "bryta en lans med någon", dvs. 
våga en dust med någon, kämpa med nå-
gon. Frasen "draga en lans för något" 

anförs utan förbehåll som helt korrekt i 
SAOB under lans (L 269) som ett exem-
pel på att ordet lans används i uttryck 
som betecknar att någon (i skrift e. d.) 
kämpar för något; däremot står inte på 
samma ställe i SAOB motsvarande fras 
mccl verbet bryta. Det kan också ifråga-
sättas om det är så särskilt värdefullt att 
"bryta en lans för något". Om lansen 
bröts vid en tornering e. d. så var för-
modligen den som råkade ut för det 
ganska illa ute. 

Det är i stället så att i frasen "draga en 
lans för någon eller något" har verbet 
draga en nu föråldrad betydelse, nämli-
gen "bära eller ha på sig eller med sig 
(något som hör till ens dräkt eller utrust-
ning)" (SAOB, D 2036); fr också ty. 
trogen. Denna gamla betydelse "bära" 
föreligger också t. ex. i orden vapendraga-
re och dragare i betydelsen "stadsbud". 
Uttrycket "draga en lans för någon eller 
något" är alltså inte oriktigt. 

För betydelsen "exponerat eller utställt 
föremål, utställningsobjekt" används nu 
ibland ordet exponat. Hur skall det ordet 
lämpligen böjas? 

Ordet exponat för den angivna betydelsen 
förefaller helt obehövligt, när goda och 
lättförståeligare ord som "(utställt) före-
mål, (utställnings)objekt" finns tillgäng-
liga. Men om ordet skall användas bör 
det rimligtvis böjas på samma sätt som 
t. ex. aggregat, destillat, koncentrat, opiat, 
preparat, surrogat. Det bör alltså heta ett 
exponat, exponatet, flera exponat, ex-
pon aten. 

1 tidningar, radio och tv möter man ofta 
ordet sjömil i stället för distansminut eller 
nautisk mil. Betyder sjömil verkligen det-
samma och är det korrekt att använda det 
ordet? 

För avstånd till sjöss används om var-
andra de tre uttryck som nämnts i frågan 

det gäller både vanligt språk och ny-
hetsspråk i press, radio och tv. Fiskare 
och annat sjöfoik använder ofta beteck-
ningen sjömil, men inte sällan hävdas det 
från t. ex. seglare att det bör heta dis-
tansminut eller nautisk mil, och dessa 
båda termer har fast förankring i fack-
språk. 

Ordet sjömil är emellertid inte felak-
tigt, i samma betydelse som distansminut. 
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Det har direkta motsvarigheter i flera 
andra språk. Tidigare användes i svenska 
sjömil om andra distanser, särskilt om 
"(tysk) geografisk mil", dvs. (ungefär) 
fyra distansminuter. (Det är därför som 
distansminut i äldre litteratur ibland kal-
lades för kvart (s)mil.) Men på det sättet 
används inte sjömil längre, utan nu är det 
helt liktydigt med distansminut eller nau-
tisk mil. 

1 fråga om termer av vilket slag det 
vara må kan man generellt påstå att en 
term som består av ett ord är bättre och 
lätthanterligare än en två- eller flerordig. 
Är termen dessutom uppbyggd av element 
som är (eller uppfattas som) inhemskt 
svenska är det också en fördel. Om man 
bedömer sjömil i förhållande till nautisk 
mil och distansminut är sjömil en bra 
term. Den är enordig och den är svensk, 
och det är säkert därför som sjömil an-
vänds så mycket av dem som verkligen 
behöver termen. (Eftersom minut i van-
ligt språkbruk normalt betecknar tid är 
f. ö. distansminut en ganska otydlig term.) 

Att ett måttord vid olika tider har olika 
innebörd är inte alls något ovanligt. Det 
gäller t. ex. också ordet mil. När meter-
systemet infördes i Sverige (för knappt 
100 år sedan), övertog man beteckningen 
mil (eller ibland till en början nymil) för 
måttet 10 000 meter - tidigare hade mil 
använts om 6 000 famnar, dvs. 10 689 
meter. 

Det kan också nämnas att man i stället 
för sjömil (eller nautisk mil) i vissa fall 
använder enbart mil. Det gäller t. ex. i 
ord som tremilsgröns. Detta bruk av mil 
kan naturligtvis ibland vara vilseledande, 
och man bör vara mycket försiktig med 
att använda enbart mil i stället för sjömil.  

1 det internationella måttenhetssystemet SI 
som nu införs i de flesta länder, också i Sve-
rige, ingår inte beteckningen mil. Bör man 
inte därför bannlysa det ordet t. ex. i ny-
hetsspråk och endast tala om kilometer? 

Det är riktigt att SI-systemet inte upptar 
andra längdmått än "grundenheten" me-
ter (m) och "multipelenheter" som km, 
cm, mm. Ordet mil finns inte med i detta 
system, av lätt insedda skäl. Mil  och dess 
motsvariglieter i andra språk betecknar ju 
olika längder. Nu är emellertid mil som 
längdmått till lands en sedan mycket 
länge fast etablerad storhet i det all-
männa språkbruket i Sverige, liksom i 
Finland och Norge, för 10 kilometer (jfr 
svaret på föreg. fråga). Ordet är så fast 
rotat i allmänt språkbruk att det skulle ta 
mycket lång tid att tränga undan det, om 
man nu gav sig på att försöka göra det. 
Men varför skulle man det? Ordet mil är 
kort, enkelt och hanterligt - mycket 
hanterligare än det fyrstaviga kilometer i 
allmänt språkbruk. Det bör absolut fort-
farande vara tillåtet, ja t. o. m. önskvärt, 
att man säger t. ex. "han bor ett par mil 
utanför Stockholm". Vad skulle man er-
sätta "ett par mil" med i det fallet? 
Tjugo—trettio kilometer? Eller kanske 
exakt 24,7 kilometer? Nej, ett par mil, 
och också exaktare 2 mil osv, är god 
svenska, och det kan inget som helst mer 
eller mindre internationellt måttsystem 
ändra på. 

Liksom vi i svenskan har ordet mil och 
finner det användbart, så kommer givetvis 
i engelskspråkiga länder ordet mile (med 
dess särskilda betydelse) att leva kvar i 
allmänt språkbruk, även om man går över 
till SI-systemet i undervisningen, i tek-
niskt språk osv. 


