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Erik Wellander 1884-1977 

När en särskild nämnd för värden av 
svenska språket planerades i början av 
1940-talet var det självklart att Erik Wel-
lander, författaren till Riktig svenska, var 
med i arbetet. Det var lika självklart att 
han ingick i den första kretsen medlem-
mar i Nämnden för svensk språkvård, när 
den började sin verksamhet 1944. Erik 
Wellander kvarstod sedan som aktivt arbe-
tande medlem inte bara i nämnden utan 
också i dess verkställande organ, arbets-
utskottet, ända till halvårsskiftet 1974, då 
nämnden ombildades till Svenska språk-
nämnden och då han själv just hade fyllt 
90 är. 

Svenska språknämndens tacksamhets-
skuld till Erik Wellander är långt större än 
vad som kan skildras på detta knappa ut-
rymme. Hans för svensk språkvård och 
svensk språkkultur grundläggande stor-
verk Riktig svenska har under decennier 
bildat den fasta grunden för all språk-
vårdsverksarnhet i Sverige, inte minst för 
den som språknämnden har bedrivit. Det-
ta inte bara för Sverige enastående verk 
har med sin klarhet, sin analytiska skärpa, 
sin överflödande rika exempelsamling, sin 
spänstiga stil och sin spiritualitet ända se-
dan sin första upplaga 1939 varit en aldrig 
sinande kunskapskälla - och glädjekälla. 
Visst har språket och synen på många fö-
reteelser i den moderna svenskan ändrats 
sedan 1939, vilket Erik Wellander själv var 
klart medveten om och vilket ledde ho-
nom att nära 90 år gammal (1973) ge ut en 
kraftigt omarbetad och i skilda avseenden 
moderniserad och förbättrad upplaga av 
Riktig svenska. Men det är påfallande - 
för många kanske till och med häpnads-
väckande - hur mycket som står sig, och 
står sig väl, från första upplagan 1939. 

Den språksyn som var vägledande för 
Erik Wellander i Riktig svenska och i and- 

ra sammanhang har i väsentliga stycken 
alltid varit vägledande också för den 
svenska språknämnden. Till det bidrog 
han själv i hög grad genom sina talrika och 
mångsidiga insatser inom den inre kretsen 
i nämnden, i dess arbetsutskott. Därom 
vet alla besked som haft förmånen att 
samarbeta med honom i den kretsen. När 
Erik Wellander nu har avslutat sin långa 
och - för att använda ett slitet ord med 
fullaste berättigande - gagnrika livsgär-
ning, dröjer minnet gärna vid diskussioner 
och samtal om språkfrågor av de mest 
skiftande slag, där Erik Wellanders ord 
alltid hade inte bara de väldiga kunskaper-
nas och det säkra språkliga omdömets 
tyngd, utan också den eleganta och slåen-
de formuleringskonstens behag. 

Men inte ens i kretsen av de närmaste 
medarbetarna inom språknämnden var 
Erik Wellander enbart Språkmannen och 
Språkvårdaren. Han var också den 
kringsynte och skarpögde iakttagaren och 
granskaren av allt som rörde sig inom 
svenskt kulturliv. Med sin iakttagelseför-
måga, sin minnesskärpa och sin talang för 
den spetsiga kommentaren skänkte han 
oss som hade förmånen att få lyssna slå-
ende, fargstarka och ofta överraskande 
perspektiv på aktuella frågor - och för 
honom fanns det aktuella inte bara i det 
för stunden mest debatterade utan också i 
det levande förflutna. 

Ett av Erik Wellanders stora intressen var 
den offentliga svenskan. Med sin skrift 
Kommittésvenska (1950, bearbetad upp-
laga i språknämndens skriftserie till 90-
årsdagen 1974) gjorde han - liksom tidi-
gare med Riktig svenska - en banbrytan-
de och snårröjande insats, en insats som 
fortfarande är lika aktuell. 1 dessa tider då 
det talas så mycket och på sina håll med 
så nymornat intresse om myndigheternas 
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språk, om kanslisprakets fördärvlighet, sa 
är det på sin plats att erinra om Erik Wel-
landers energiska och insiktsfulla arbete 
med denna språkform på gott och ont. 

Erik Wellander blev redan 1939, då Riktig 
svenska först gavs ut, den ledande språk-
vårdaren i Sverige, både praktiskt och 
teoretiskt. Denna position behöll han 
oomstritt och utan att egentligen själv 
ägna en tanke åt saken ända in i det sista, 
ända tills han av sjukdom i februari i är 
tvingades upphöra med den språkspalt i 
Svenska Dagbladet som han skrivit varje 
måndag sedan i december 1942 - inalles 
omkring 1 800 veckor. 

Erik Wellander var en oförliknelig språk-
vårdens mästare, men han var också själv 
en lysande skribent och talare. Han var en 
språkmästare i alla betydelser - en inspi-
rerande lärare för generationer av studen-
ter och svensklärare, en språkgranskare 
utan motstycke i vårt land och en språk-
brukare med en stil som smidigt följde 
hans rikt utrustade intellekt - och hjärta. 

Svenska språknämnden och var och en av 
oss inom nämnden som har haft glädjen 
att nära samarbeta med Erik Wellander 
har blivit fattigare genom att han lämnat 
var krets, men samtidigt är minnet av ho-
nom och hans gärning en rikedom som 
kommer att bestå. 

Karakteristiskt för Erik Wellander var att 
han redan för några är sedan bad mig att 
när han en gång var död sörja för att den 
fond för svensk språkvård, Stiftelsen Erik 
Wellanders fond, som bildades till hans 
70-årsdag 1954, skulle tillföras nya medel. 
Denna önskan uppfyller jag med glädje. - 
Den som vill hedra Erik Wellanders minne 
och tacka för hans gärning gör det bäst - 
så såg han det själv - genom att sätta in 
ett belopp på postgirokonto 5051 42-0, 
Stiftelsen Erik Wellanders fond, Stock-
holm. 

Bertil Mo/de 

Språkvård 1978 

Tidskriften Spräkvård kommer att utges med fyra nummer också 
under 1978 (fjortonde årgången). Prenumerationspriset är 20 kronor 
vid prenumeration direkt hos Svenska språknämnden, Birger Jarls-
gatan 9, 11145 Stockholm (postgiro 1974 75-7. bankgiro 376-7258). 
Vid prenumeration genom bokhandeln blir priset ca 27: 50 kronor. 
Prenumerationsavgiften för 1978 bör helst vara inbetald före utgång-
en av januari 1978. Första numret för 1978 beräknas kunna utsändas 
i februari. 

Alla de tretton tidigare årgångarna av tidskriften kan fortfarande fås 
från Svenska Språknämnden. För ärgångarna 1965-1972 är priset 
per årgång 10:25 kronor, för 1973— 1975 är det 14:35 kronor per år-
gång och för 1976-1977 är det 18:50 kronor per årgång. 1 dessa pri-
ser ingår moms. 1 viss utsträckning kan också enstaka nummer av ti-
digare ärgängar fäs direkt från nämnden; priset är dä 5: IS per ex-
emplar (inkl. moms.) 
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Mikael 	Svenskan i Finland och finlands- 
Reuter 	

svensk språkvård 

Det officiella organet för finlandssvenskans vård och utforsk-
ning är svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de 
inhemska språken i Helsingfors. Föreståndaren för språk-
vårdssektionen vid denna byrå, forskaren Mikael Reuter, ger 
här en översikt över problem som rör dagens finlandssvens-
ka. Artikeln återger ett föredrag vid Svenska språknämndens 
årsmöte i september 1977. 

Vi firar i år i Finland sextioårsjubileum 
som självständig republik, men inom 
sprkvården kan vi samtidigt fira ett annat 
sextioårsjubileum - det var år 1917 som 
nestorn inom finlandssvensk spräkvård, 
Hugo Bergroth, gav ut första upplagan av 
den numera klassiska boken Finlands-
svenska - handledning till undvikande av 
provinsialismer i tal och skrift. 

Att jag nämner boken Finlandssvenska i 
samma sammanhang som jag talar om 
Finlands självständighet beror inte bara 
på att boken och republiken råkar vara 
årsbarn. Medan Bergroths språkvårdande 
insats säkerligen har satt djupa spår i det 
finlandssvenska allmänsprkets utveck-
ling, har självständigheten och regerings-
formens stadganden om svenskans ställ-
ning indirekt kommit att påverka inte 
minst värt förvaltningsspråk till den grad 
att verkningarna syns på språkbrukets alla 
områden. 

Jag har tänkt mig att jag i mitt föredrag 
mera skulle tala om de yttre betingelserna 
för finlandssvenskans utveckling än om 
de rent språkliga egenheterna i finlands-
svenskan. 1 min dagliga verksamhet vid 
svenska spräkbyrän märker jag nämligen 
tydligt att det inte är vad man kunde kalla 
de traditionella finlandismerna som bere-
der problem, utan det är finlandssvens- 

kans allt större beroende av finskan och 
finskans utveckling. Den offentliga sven-
skan i Finland tvingas i allt högre grad att 
bli ett andrahandsspräk, ett översättnings-
språk, som lever på finskans och den fins-
ka begreppsbildningens villkor. Och situa-
tionen blir inte bättre av att den offentliga 
finskan allt mer börjar präglas-  av den 
pseudofilosofiska sociologiska pratighet 
som uppenbarligen är kännetecknande för 
planerings- och utredningsspråket lite var-
stans i världen just nu. 

Äldre och yngre finlandismer 

Innan jag går vidare vill jag i varje fall som 
bakgrund teckna upp en del av de drag i 
finlandssvenskan som man traditionellt 
brukar peka på när man vill visa hur den 
skiljer sig från rikssvenskan. Det språk jag 
här beskriver är närmast den icke-dialek-
tala svenskan i södra Finlands städer, 
men det allra mesta gäller nog det fin-
land ssvenska allmänspråket i stort. 

Ord och uttryck 
De så kallade finlandismerna har uppkom-
mit på olika sätt. 1 många fall är det fråga 
om arkaismer: det är med andra ord ut-
vecklingen i rikssvenskan och inte i fin-
landssvenskan som har lett till en differen-
tiering. Uttryck som menfåre ''dåligt före, 



is som varken bär eller brister", ligga pa 

aga "ligga sömnlös av fruktan att inte 

vakna i rätt tid" och, för att ta ett moder-

nare exempel. kona "koppling, kopplings-

pedal". är fortfarande helt levande hos 

oss, likaså uttal av djur och djup med hör-

bart d, logisk, kupol, pedagog och telefni 
med o och bl. a. egendomlig, självständig 

och ursäkta med betoning pa en senare 

stavelse än den första. 

1 andra fall kan det vara fråga om dialekta-

la inslag i det finlandssvenska allmänsprå-

ket. Hit kan man hänföra sådana målande 

och funktionella ord som att klotta eller 

sotta ''smeta, slaska'' . röddig ''oredig, 

rörig, virrig" och rusk ''skräp, smolk, so-

por" - det sista för övrigt ett gammalt fint 

nordiskt ord med en direkt motsvarighet i 

det norska ,-usk, och inte alls ett län frän 

finskan som man allmänt vill tro. Jag tyc-

ker personligen att ett liv utan de här or-

den vore ett liv i sprakligt armod. "lds int 

klotta och rädda med maten" - kunde 

man säga det mer uttrycksfullt? 

Det mest markanta olikheterna mellan fin-

landssvenska och rikssvenska är de som 

har uppkommit genom inflytande frän 

finskan - antingen som direkta Ian eller, 

oftare och förrädiskare, genom olika slag 

av översättningslän. Om vi kallar slidkni-

ven puuhko och kaffesumpen p010 är vi 

normalt medvetna om att det är finska ord 

vi använder, medan uttryck som siittfist 
dorren ''stäng dörren'', ren ocksö ''ända, 

trots allt'', senaste är " i fjol'' och linjehil 

"buss" läter hur svenska som helst men 

ändå torde vara ganska så främmande el-

ler rentav oförstaeliga för en rikssvensk. 

Naturligt nog är det just den här typen av 

ofta otympliga översättningslän som bre-

der ut sig, ett problem som jag skall åter-

komma till lite senare. 

Men finlandssvenskan utvecklar sig också 

självständigt, i takt med de behov som 

uppkommer. Äldre sådana nybildningar 

är bl. a. att tugga pengar i Nät ''satsa, ris-

kera pengar i ett företag'', sist och slutli-

ge,i "i sista hand, när allt kommer om-

kring" och sprutkanna ''strilförsedd yat-

tenkanna". Modernare och mera medvet-

na nyskapelser är t. ex. flytgas för gasol, 
fasta för dekal eller självhäftande bild och 

kortformen raffineri för raffi naderi. Pro-

blemet med att lansera nya ord i finlands-

svenskan är att det är i det närmaste omöj-

ligt att marknadsföra dem i Sverige. Hur 

bra och behövliga orden än är sä vet man 

alltsa att deras öde nästan alltid är att bli 

nya finlandismer, även om det finns un-

dantag som post/..ort och stad.rI.,ärna som 

numera är helt integrerade i svenskan, för 

att inte tala om ord som lärhälla,idevis, 

,jälifållei och säkerställa som ännu Berg-

roth nämner som provinsialismer, visser-

ligen med tillägget att de är på väg in i hög-

spraket. 1 fallet raffineri är den finlands-

svenska formen identisk med den norska, 

sä med stöd av oljelandet Norge kanske 

det går att få in den ocksä i rikssvenskan. 

När man i dag läser Bergroths Finlands-

svenska, sextio är efter att den kom ut, är 

det slaende hur väl de s. a. s, mera djuplig-

gande finlandismerna har bevarats genom 

ären trots nitiska modersmalslärare, sam-

tidigt som en hel del framför allt mindre 

funktionellt gods har rensats ut. Bergroths 

viktigaste insats har väl varit att göra oss 

uppmärksamma på egenheterna i värt 

spräk. Att finlandssvenskarna inte har 

följt hans råd och föreskrifter i högre grad 

än de gjort beror säkert åtminstone till en 

del på att en alltför stor avvikelse frän det 

naturliga språket känns som ett brott mot 

den egna identiteten. 1 viss mån förutsåg 

väl Bergroth ocksä det här när han i sin in-

ledning skrev så här: 

Tycker en författare sig inte kunna und-

vara ett visst ord, eller menar han att ett 

visst uttryck förlänar framställningen 

en särskild kraft eller en viss avsedd 

färg, så frågar han nog inte efter om ut-

trycket är högsvenskt eller finländskt. 

Och däri gör han utan tvivel rätt. Men 
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en sådan självständighet i fråga om en-
staka detaljer låter mycket väl förena 
sig med en strävan att i allmänhet skriva 
ren högsvenska. Vi kunna någon gång 
tillåta oss att skriva finländska av prin-

cip men vi få inte göra det av håglös-
het, och vi böra inte göra det av okun-

nighet. 

Uttal 
1 talspråket finns det naturligt nog betyd-
ligt fler finlandssvenska egenheter än vad 
som kommer fram i skrift. Uttalet skiljer 
ju sig framför allt genom att motsättningen 

mellan grav och akut accent saknas och 
satsmelodin är annorlunda, men också i 
fråga om kvantitet, betoning och enskilda 
språkljud. Ett påfallande drag som bere-
der språkvårdarna en del huvudbry är det 
så kallade kortstaviga uttalet i en del ord-

typer, bl. a. småord som dina, genom och 

i'ara, sammansättningar med sådana ord 

som 	förled, t. ex. .färedrag, genomf oro 

och äi'ersätta, vissa lånord som deciliter, 

generatil', kamera, kilo och tobak osv. 

Kortstavigheten kan faktiskt beskrivas 
med rätt klara regler och den kortstaviga 
uttalsvarianten följer en rätt tydlig accep-
tabilitetsskala så att ett kortstavigt uttal i 
fråga om vissa ord är nästan allenarådan-
de medan det i andra fall uppfattas som 
starkt vardagligt, lågspråkligt eller dialek-
talt. Den klassiska finlandssvenska språk-
vården med Hugo Bergroth i spetsen vack-

lade inte i sin inställning till denna fin-
landssvenska egenhet. Bergroth skriver i 
Si'e,,sk uttalsliira (1924) så här: ''- - - 
En allmän och obetingad anslutning till 
högspråket kan och bör däremot krävas i 
fråga om kvantiteten i starktonig öppen 
stavelse; och detta icke blott i offentligt 
föredrag, utan även i dagligt tal." Och han 
konstaterar vidare utan diskussion att ett 
sådant uttal "hör nämligen obestridligt till 
de fulaste och vulgäraste dragen i vårt 
språk". Men trots den kamp som har förts 
av generationer av modersmlslärare har 
uttalsvanorna inte ändrats mycket på den 

här punkten, även om ett prickskytte på 
vissa typord har åstadkommit att en del 

finlandssvenskar i mera formella samman-
hang med ett illa dolt grin kan prestera ut-
talsformer som ka:mera, po:sifiv och 

stö:i'el i stället för de naturliga ka,nera, 

positiv och stäi'el med kort vokal och kort 
konsonant. För den moderna språkvården 
är ett absolut fördömande av kortstavigt 
uttal därför knappast tänkbart. Men sam-
tidigt är det nästan omöjligt att veta var 

gränsen för acceptabilitet skall dras, inte 
minst när det gäller mera formella sam-
manhang och t. ex. uppläsningar eller in-

spelningar som skall tjäna som språkliga 
mönster för finnar som lär sig svenska. 

Mellan rikssvenskan och finskan 

Till exemplet med kortstavighet kan man 

foga en massa andra. Skall vi brännmärka 
uttalet av logisk med o trots att det är det 
normala i finlandssvenskan, skall vi förne-
ka former som infinitiven niåsta och frå-

geformen hur ,nå,igze ''vilken i ordning-

en" trots att de uppenbart är ganska funk-
tionella och helt allmänna i finlandssvens-
kan, bara därför att sådana former inte 
förekommer i rikssvenskan? Jag vågar in-
te själv ge ett säkert svar. Problemet är 
helt enkelt att finlandssvenskan inte är 
självständig utan befinner sig i ett svårt 
korstryck. Vi vill inte vidga klyftan till 
rikssvenskan utan snarare i mån av möj-
lighet överbrygga den, men det måste i så 
fall ske helt på rikssvenskans villkor, ef-
tersom finlandssvenska ord och uttryck 
vare sig de är gamla finlandismer eller ny-
bildningar - inte tycks kunna ta sig över 
Bottenhavet. Samtidigt pressar finskan på 

med nya begrepp som saknar beteckning-
ar på rikssvenska men som måste tvingas 
fram i samband med översättningar av 
t. ex. lagtext som inte tillåter några avvi-
kelser mellan den svenska och den finska 
versionen. Där hjälper det inte ens med 
skickliga översättare. Finskan är ett ocr- 
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hört smidigt sprik och frossar i nybild-
ningar, men dels är svenskan inte särskilt 
benägen att bilda nya ord, dels vet vi att 
de eventuella nybildningar som åstad-
koms som sagt bidrar till att fjärma fin-
landssvenskan frän rikssvenskan. 

De här problemen är naturligtvis inte nya, 
men de har blivit mer utpräglade under de 
senaste årtiondena och kanske rentav de 
senaste åren. Visst hade den finländska 
svenskan sina särdrag redan under 1700-
talet och säkerligen tidigare, men bland 
annat det stora inslaget av rikssvenska 
ämbetsmän, universitetslärare och präster 
i Finland under svenska tiden garanterade 
en nära kontakt med språket i Sverige. 
Ännu under ryska tiden byggde man hu-
vudsakligen på svensk lag och det mesta 
som skrevs skrevs på svenska åtminstone 
fram till senare hälften av 1800-talet. Men 
sedan har utvecklingen mot finskans do-
minans gått snabbt, vilket ju är rätt själv-
klart. Som minoritetsspråk måste svens-
kan givetvis vara ett andrahandsspråk, 
och det innebär i praktiken att nästan alla 
offentliga texter skrivs på finska och över-
sätts till svenska - om de alls översätts. 
Med en viss överdrift kan man säga att av 
publicerade texter bara skönlitteratur och 
en och annan tidningsartikel i dagens Fin-
land skrivs direkt på svenska utan någon 
som helst finsk förlaga. Till och med tid-
ningsreportage och liknande bygger till 
mycket stor det på finska intervjuer och 
finskt informationsmaterial, reklambyrå-
erna häller sig vanligen inte längre med 
självständiga svenska stilister utan rätt 
och slätt med översättare, och det händer 
att höga finlandssvenska politiker låter 
skriva sina tal på finska av någon finsk-
språkig tjänsteman och sedan läser upp en 
översättning till sitt eget modersmål. Sär-
skilt iögonenfallande är naturligt nog re-
klamtexterna. En av de stora affärsban-
kerna gjorde och gör kanske fortfarande 
reklam för något slags låneavtal som på 
finska kallades "käuä-päälle-sopimus" 

och symboliserades av ett handslag. Den 
svenska text som slog emot en lite var-
stans i stadsbilden uppmanade en att göra 
ett handen-på-avtal - fullständigt obe-
gripligt med underliga associationer när-
mast till något slags undergörande hand-
paläggning. Men det behövs kanske lite 
handpåläggning om man vill ha kredit i 
dessa tider. 

På sikt leder det här beroendet av en finsk 
utgångstext inte bara till en massa otymp-
ligheter som uppstår i översättningen, 
utan risken är också stor att det sker en 
motsvarande utarmning av sådana genuint 
svenska språkdrag som inte har någon 
motsvarighet i finskan. Uttryck som ijjol, 
i våras och förra veckan ersätts med se-
naste år, senaste vår och senaste vecka 
enligt mönster från finskan, skolelevernas 
målsmän blir vårdnadshavare osv. En så-
dan utveckling bromsas naturligtvis av 
kontakterna med rikssvenska, men de är 
tyvärr inte alls lika omfattande i den finsk-
dominerande Helsingforsregionen som på 
Äland och i svenska Österbotten där man 
dels kan se svensk teve, dels har fortlö-
pande kontakt med semestrande riks-
svenskar och sverigeinvandrare. Ännu i 
min barndom var det nästan regel att man 
höll sig med en rikssvensk dags- eller 
veckotidning, men nu har det blivit allt 
sällsyntare, både av ekonomiska skäl och 
för att folk helt enkelt inte hinner läsa så 
mycket. Lyckligtvis finns i stället det livli-
ga nordiska och framför allt svensk-finska 
samarbetet, vilket gör att personer i nyc-
kelställning i allmänhet har en ganska bra 
bild av t. ex. den rikssvenska facktermi-
nologin inom sitt yrkesområde och följer 
den. 1 det stora hela är därför situationen 
för fackspråkens del bättre än man kunde 
befara. 

Författningssprk 
Men översättningarna av bland annat be-
tänkanden och författningstexter görs säl- 
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Ian av personer som är fackmän på det 

område som texten handlar om, och efter-

som det alltid är bråttom med översätt-

ningarna finns det oftast inte tid att kon-

trollera deni. Därför händer det bade en 

och två gånger att fackfolk lagstiftnings-

vägen blir tvungna att använda en svensk 

terminologi som är oriktig. Till råga på allt 

kan det hända att det finska lagförslaget 

till stora delar baserar sig på en rikssvensk 

förlaga, men denna kommer aldrig s 

långt som till översättaren, varför slutre-

sultatet är en dubbelöversatt svensk text 

som har föga gemensamt med originalet. 

Innan jag går vidare skall jag säga några 

ord om hur den tvåspråkiga lagstiftningen 

går till. 

Regeringsformen stadgar att "Lagar och 

förordningar, såsom ock regeringens pro-

positioner till riksdagen samt riksdagens 

svar, framställningar och övriga skrivelser 

till regeringen avfattas på finska och 

svenska språken." Det innebär i prakti-

ken att ett lagförslag som till exempel har 

gjorts upp av en statskommitté först över-

sätts till svenska av statsrådets transla-

torsbyrå och sedan sänds till justitieminis-

teriets laggranskning där både den finska 

och den svenska versionen granskas sak-

ligt och språkligt och jämförs med varand-

ra. När regeringen slutgiltigt tar ställning 

till lagförslaget föreligger alltså båda ver-

sionerna, och teoretiskt sett är den svens-

ka versionen likställd med den finska. 1 

riksdagen ligger den finska versionen till 

grund för behandlingen, men vederböran-

de utskott ansvarar tillsammans med riks-

dagens svenska byrå och den svenska jus-

teringsmannen för den svenskspråkiga 

textens slutliga ordalydelse. Den sista teo-

retiska möjligheten att påverka den språk-

liga utformningen är alltså att vända sig till 

riksdagens svenska justeringsman, men i 

praktiken är det nog i översättningsskedet 

eller allra senast vid laggranskningen som 

de språkliga diskussionerna måste äga 

rum. 1 och med att en lag eller en presi-

dentförordning är fastställd finns det inte 

längre några möjligheter att komma åt ens 

direkta översättningsfel i den svenska tex-

ten, med mindre än att också den finska 

texten ändras i vanlig lagstiftningsord-

ning. 

Nu vill jag genast slå fast att översättning-

en av författningstexter görs av mycket 

kompetenta translatorer. Men de arbetar 

under hård tidspress med en uppgift som 

egentligen är omöjlig: att översätta kom-

plicerade texter så att hetydelseinnehållet 

blir detsamma, alla ord som kan betraktas 

som termer har entydiga motsvarigheter 

och meningsindelningen fo••rblir oföränd-

rad med tanke på eventuella hänvisningar 

till en viss mening i lagen. Om språket då 

blir styvt och känns osvenskt är det nog 

snarare systemets än den enskilda transla-

torns fel. Låt mig belysa svårigheterna ge-

nom att som ett exempel ta upp ett älsk-

lingsord i de nya förordningarna om hög-

skoleexamina, finskans i'alniius. Dess ur-

sprungliga betydelse är egentligen 'bered-

skap', men det har i synnerhet i de här 

sammanhangen fått en mera konkret 

egenskapshetecknande betydelse av fär-

dighet och förmåga. Man vill tydligen inte 

kräva'tt de unga filosofie kandidaterna 

skall ha en tör,ndga att t. ex. undervisa, 

utan man vill så att säga skapa en bered-

skap för självständig verksamhet som lä-

rare. Kanske det är en underförstådd tan-

ke att de ändå blir utan jobb beredskapen 

skall finnas där bara för att de skall kunna 

rycka in om de mot förmodan klarar sig 

undan den akademiska arbetslösheten. 

Alltnog, svenskans beredskap går för det 

mesta inte att använda - det låter inte sär-

skilt vettigt att säga att studerandena skall 

bibringas en "beredskap att observera, 

analysera och lösa vetenskapliga pro-

blem". Färdighet, som i många samman-

hang är den bästa översättningen av val-

,)iiiis, går inte heller gärna här. Det verkar 
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föga akademiskt att tala om att man för 
doktorsexamen bör uppnå "färdighet att 
på det egna forskningsområdet självstän-
digt och kritiskt tillämpa vetenskapliga 
forskningsmetoder". Vetenskap på dok-
torandnivå är knappast något som man 
vill beteckna som färdighet. Dessutom är 
ordet färdighet i princip upptaget av fins-
kans taito. Förmåga återigen, som i de 
här fallen vore det mest adekvata ordet på 
svenska, borde i princip reserveras för 
finskans kyky, och motsvarar inte heller 
exakt lagstiftarnas visserligen något diffu-
sa avsikt med valmius. Rent språkligt är 
det i varje fall klart att både färdighet och 
förmåga och kanske i något fall beredskap 
borde användas i översättningen, och det 
har jag också rekommenderat i ett utlåtan-
de, trots att det innebär ett brott mot prin-
cipen om ett-till-ett-förhållande mellan 
termerna. Huruvida juristerna kan gå med 
på en sådan lösning är ännu oklart. 

Ibland händer det naturligtvis också att 
det sker olycksfall i arbetet som lätt hade 
kunnat undvikas om översättarna i tid ha-
de rådgjort med språkliga eller fackliga 
sakkunniga. Vår lag om arbetarskydd ta-
lar om arbetarskyddsjm/Imäktig för det 
som i Sverige med en betydligt bätte term 
kallas skyddsombiid - här är det faktiskt 
uppenbarligen fråga om en felöversättning 
av det finska ord som betyder dels Juli-

mäktig, dels ombud. Den del av en utbild-
ningslinje som i Sverige kalls en kurs, hari 
våra förordningar fått beteckningen stu-
dieperiod av fi. opintojakso, trots att det 
inte behöver vara fråga om en tidsmässigt 
sammanhängande helhet. Vår rekom-
mendation att den skulle kallas studiekurs 
stupade på att termen studieperiod redan 
hade hunnit införas i ett par tidigare för-
ordningar. Nu kommer troligen dessa tidi-
gare förordningar att ändras, men vid det 
laget ärju termen bunden av de senare till-
komna förordningarna. Ironiskt nog ger 
den vanliga finsk-svenska ordboken just 
studiel..urs för finskans opintojakso, men 

ingen hade väl kommit på att slå upp det, 
utan man utgick bara från att period var 
en av de vanligaste översättningarna av 
ordets senare led jakso. 

Jag har dröjt ganska länge vid språket och 
framför allt terminologin i vara författ-
ningstexter. Det beror på att jag har märkt 
att de har en större betydelse för allmän-
språket än man kanske i första hand skulle 
tro, eftersom de termer och uttryck som 
införs av juristerna binder språkbruket på 
området, och i olyckliga fall kan ställa till 
med en massa oreda t. ex. i det nordiska 
samarbetet. 

Däremot vill jag ännu en gång säga att för-
fattningssvenskan i Finland över lag håller 
en hög klass. De stora problemen finns på 
annat håll: i cirkulärskrivelser, översätt-
ningar av betänkanden, deklarationsan-
visningar, informationsblad, broschyrer 
och annat som översätts av mindre kvali-
ficerade översättare, ofta med finska som 
modersmål. Följande stycke är hämtat ur 
en ytterst påkostad broschyr som ett av 
vara största inredningsföretag låtit trycka, 
förmodligen till stor del med tanke på ex-
port till Sverige: 

A:s gardinutseende är säreget, det åsyf-
tar till en mera fordrande inredning. Det 
egna mönsterurvalet medföljer liksom 
mattorna A:s möbelsidas linjer och på 
detta sätt gör avgörandena i inrednings-
frågorna lättare för dess kunder. 

För undvikande av missförstånd vill jag 
påpeka att det här inte är finlandssvenska, 
även om det kanske i Sverige finns en och 
annan som har den uppfattningen. Det är 
faktiskt inte helt ovanligt att vi finlands-
svenskar får gå till det finska originalet för 
att begripa en översättning. 

Den språkliga närmiljön 

Till det mest oroväckande hör kanske ut-
vecklingen av hela den språkliga närmil- 
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jön i Helsingforsregionen. Gatubilden har 
förändrats snabbt under bara några få år 
genom att de svenska inslagen i skyltning-
en har börjat försvinna allt mer. För de 
allra flesta svenskarna i Storhelsingfors är 
svenskan bara hemspråk och skolspråk 
och i en viss utsträckning språket i det 
närmaste umgänget, medan finskan domi-
nerar i arbetslivet, när man handlar och 
uträttar ärenden på stan och ofta också på 
fritiden - till och med på fritiden i hem-
met, genom att teven sänder ytterst spar-
samt med svenska program. 1 synnerhet 
barn och ungdomar hör och talar ofta me-
ra finska än svenska på fritiden, framför 
allt i umgänget med jämnåriga. På gårdar-
na och i de flesta sandlådorna är språket 
finska, och det är numera vanligt att 
svenska skolelever rentav talar finska 
med varandra under rasterna - de är så 
vana vid att finska är det språk man an-
vänder när man talar med kompisarna. På 
diskotek, idrottsplaner och andra ställen 
där tonåringarna träffas finns det i allmän-
het inte mycket rum för svenska. Något 
tillspetsat kan man alltså säga att där det 
är trevligt, där talar man finska. Svenska 
talar man bara hemma och i skolan under 
lektionerna. 

En fråga som på senare tid har diskuterats 
allt mer är bristen på egentlig populärkul-
tur på svenska i Finland. Trots att det 
finns ett antal tidskrifter är det ingen som 
kan betraktas som en veckotidning i van-
lig mening. Finlandssvenska popsångare 
finns det många, men de sjunger praktiskt 
taget alltid på finska eller eventuellt på 
engelska - den enda som har sjungit in 
flera skivor på svenska är den finska 
sångaren M. A. Numminen. Och de 
svenska programmen i teve är få och 
sänds på föga tittarvänlig tid. 

Det är klart att allt det här sätter sina tyd-
liga spår i språkbruket. Även om skolan 
och i viss man hemmet ger goda mönster 
för språket så vill det inte i längden gå att 

hålla sig med en vardagssvenska som är 
fullspäckad med finska eller av finskan 
påverkade ord och uttryck utan att denna 
vardagssvenska sätter sin prägel också på 
skriftsprtik och mera vårdat talspråk. Det 
är det som gör att åtminstone jag ställer 
mig lätt tveksam till vissa moderna språk-
sociologers låt-gå-attityd. Visst kan man 
hävda att det vardagsspråk som talas är 
funktionellt i den specifika situation där 
det förekommer, men en vacker dag sitter 
de här ungdomarna som journalister. poli-
tiker, jurister, sekreterare och översättare 
eller på andra poster i samhället där de 
måste kunna formulera sig felfritt och ele-
gant på svenska. Då är det inte mera så 
lätt att frigöra sig från ett mindre nogräk-
nat språk som man vant sig vid. 

Populärkultur och teve 
Det är troligen inte minst det svaga utbu-
det på goda och populära svenska teve-
program som kan ha negativa följder 
sprikligt sett. Teven är ett mycket ge-
nomslagskraftigt medium, och för många 
är den förmodligen den viktigaste källan 
både för samhällsinformation och för un-
derhållning. Den blir därför också auto-
matiskt en viktig källa för den språkliga 
utvecklingen hos tittarna, och följden är 
att bl. a. det politiska språket och idrotts-
språket hos de svenska tittarna blir kraf-
tigt påverkat av finskan. 

De här synpunkterna, tillsammans med 
det faktum att minst en tredjedel av fin-
landssvenskarna inte alls eller bara med 
svårighet kan tillägna sig de finska teve-
progranmen, har lett till att det har rests 
krav på en tredje tevekanal för svenska 
program. 1 dagens läge förefaller det i var-
je fall knappast realistiskt. Betydligt större 
är då sannolikheten för att vi får en nor-
disk tevesatellit och möjlighet att se bl. a. 
Sveriges teveprogram i hela Finland och 
inte bara som nu på Åland och i Österbot-
ten. Om så sker är det i varje fall viktigt 
att det inte används som ett argument för 



en nedskärning av de finlandssvenska 
programmen. De står oss trots allt närma-
re både innehållsmässigt och språkligt, 
och framför allt visar de att svenskan inte 
är ett utländskt språk i Finland. 

Det kan i varje fall vara på sin plats att 
ange också några lite mer optimistiska 
tongångar. För det första är det inte mer 
än ungefär en tredjedel av de trehundratu-
sen finlandssvenskarna som bor inom 
språkligt helt finskdominerade områden 
(med mindre än 25% svenskar), medan 
ytterligare en tredjedel bor i trakter med 
en helt levande tvåspråkighet (25-75Y 
svenskar) och den sista tredjedelen på 

mer eller mindre svenskspråkiga orter. 
För det andra finns det ett heltäckande ut-
bildni ngssy stem på svenska, alltifrån 
grundskola till akademiska studier på de 
flesta områden. Radion sänder svenskt 
program över vissa stationer praktiskt ta-
get hela dagen, det kommer ut ett femton-
tal dagstidningar och tre kulturella tid-
skrifter på svenska, de svenska förlagen i 
Finland ger ut flera tiotal titlar ny fin-
landssvensk skönlitteratur årligen och 
fyra professionella scener spelar teater på 
svenska. 

Trots att oddsen kanske inte borde vara 
så goda med tanke på vad jag tidigare sade 
om den språkliga miljön i huvudstadsre-
gionen så är språket i vara massmedier in-
te i allmänhet påfallande dåligt. Aven om 
ett och annat ord eller uttryck kan kännas 
främmande för en rikssvensk läsare så 
skiljer sig inte journalistspräket hos oss så 
mycket från rikssvenskan att det rimligt-
vis kunde bereda några svårigheter. 

Skönlitteraturen 
Den finlandssvenska skönlitteraturen har 
naturligtvis sina egna problem. Om skild-
ringen gäller Finland måste en realistisk 
dialog skrivas på naturligt finlandssvenskt 
talspråk. Det behöver ingalunda leda till 
att den är oförståelig eller onjutbar för en 

rikssvensk, men lite främmande kan den 
säkert kännas. 1 våra dagar tycker man i 
varje fall att toleransen för det regionala i 
litteraturen borde vara ganska stor, och 
allt tal om att "översätta" finlandssvensk 
skönlitteratur till rikssvenska måste be-
traktas antingen som kulturimperialism el-
ler som okunskap. Det är väl för övrigt 
knappast språket som gör att den finlands-
svenska litteraturen har så svårt att nå en 
större spridning i Sverige, utan snarare 
bristande medvetenhet om dess existens 
- och över huvud om finlandssvenskar-
nas existens. Vi är minsann inte i allmän-
het bortskämda med något större stöd el-
ler intresse från rikssvenskt håll, och des-
to mera glädjande är det därför att se att 
den finlandssvenska litteraturen på senare 
tid har uppmärksammats i olika samman-
hang i Sverige, senast i september 1977 av 
Svenska Akademien vid ett mindre kol-
lokvium. 

Dagens finlandssvenska språk-
vård 
Den svenska språkvården i Finland fick 
ända till för ett och ett halvt år sedan arbe-
ta i privat regi med ett statsanslag på bara 
femtusen mark och en sekreterare som 
vid sidan av sin egentliga tjänst skötte te-
lefonrådgivningen två timmar om dagen. 
Svenska språkvårdsnämnden i Finland 
som den då hette var den äldsta av de 
nordiska språknämnderna, grundad 1942, 
och den utsågs av ett organ som heter 
Svenska Finlands foikting, ett slags inoffi-
ciellt eller halvofficiellt parlament för fin-
landssvenskarna. Från och med den 1 
mars 1976 har i varje fall situationen för-
ändrats radikalt. Då grundades nämligen 
den statliga Forskningscentralen för de in-
hemska språken, en central som inom sig 
rymmer huvudsakligen dialektforskning, 
namnforskning och namnvård, olika ord-
boksprojekt och språkvård, allt detta för 
både tinskans och svenskans och i princip 
också samiskans vidkommande. 

12 



Forskningscentralen är i enlighet med den 
statliga byråkratin indelad i byråer. Den 
svenska språkvården bildar tillsammans 
med den svenska namnforskningen och 
den finlandssvenska dialektordboken by-
rån för svenska språket, medan den finska 
språkvården tillsammans med redaktio-
nen för den nufinska basordboken bildar 
finska sprkbyrn. Det är en klar fördel 
att den finska och den svenska språkvår-
den hör till samma organisation, inte 
minst i det nordiska samarbetet, och över 
huvud taget har den svenska språkvår-
dens ställning blivit en helt annan sedan 
verksamheten har förstatligats och regle-
rats genom förordning. Visserligen anser 
vi fortfarande att våra resurser är långt-
ifrån tillräckliga med tanke på det stora ar-
betsfält vi har, men en heltidsanställd 
statstjänsteman har ändå helt andra möj-
ligheter och en helt annan status än en pri-
vat telefonsvarare på deltid. 

Inom forskningscentralen finns det också 
tre språknämnder - en finsk, en svensk 
(Svenska språknämnden i Finland) och en 
samisk. Den finska och den svenska 
nämnden består av vardera sju medlem-
mar, av vilka en är tjänsteman, och den 
samiska nämnden består av fyra medlem-
mar. Nämnderna är rådgivande organ i 
språkfrågor, och har alltså ingen admini-
strativ funktion. Utlåtanden och liknande 
skrivs i respektive byrås namn, och even-
tuella anställnings- och utnämningsfrågor 
sköts av forskningscentralens direktör el-
ler direktion. 

En av de viktigaste uppgifterna för språk-
vården hos oss liksom på annat håll är 
förstås den fortlöpande rådgivningen. Vi 
får i medeltal ta emot tio samtal om dagen, 
och över hälften av dem gäller direkt eller 
indirekt översättningar från finska till 
svenska. 1 synnerhet termfrågorna kan 
vara nog så intrikata, eftersom de special-
ordböcker som finns inte täcker pä långt 
när hela fältet och dessutom inte alltid är 

särskilt pätitliga. Ofta krävs det en hel del 
detektivarbete innan man vägar ge ett nä-
gorlunda säkert svar, och här händer det 
många gånger att jag får ty mig till Svens-
ka språkniirnnden för att få hjälp. 

Den viktigaste verksamhetsformen vid si-
dan av rådgivning och språkgranskning är 
arbete på ordlistor och terminologier. 
Dels förekommer en del samarbete med 
andra instanser som häller på med ord-
boksarbete, dels försöker vi själva astad-
komma ett antal ordlistor inom områden 
som vi finner särskilt viktiga. Det första 
synliga resultatet är en liten finsk-svensk 
lista över utbildningstermer som kom ut i 
våras i en första duplicerad försöksuppla-
ga. Den skall utvidgas och ges ut i tryck 
under höstens lopp och sedan skall vi när-
mast arbeta på en finlandssvensk uttals-
ordlista som redan till en del finns i manu-
skript. 

På en mycket viktig punkt fick vi helt 
oförhappandes hjälp av en rikssvensk 
amatör på språkvetenskapens och lexiko-
grafins område. Det var när bibliotekarien 
vid L M Ericsson, Harry Stenmark, gav 
ut sin lista över finlandssvenska ord och 
uttryck som han hade excerperat ur fin-
landssvenska tidningar eller hört av fin-
landssvenska bekanta. Visserligen har vi 
hjälpt till med att granska hans manu-
skript och och ord sedlar och ge ett och an-
nat tips, men det stora arbetet med insam-
lande av material har han utfört själv. 
Även om ordlistan naturligtvis inte ännu 
är fullständig, och även om uppställningen 
och urvalsprinciperna i viss mån kan dis-
kuteras, utgör Stenmarks ordlista en myc-
ket värdefull utgångspunkt för en mera 
omfattande ordbok över lexikaliska fin-
landismer. Min dröm är att Svenska 
språknämnden och vår byrå tillsammans 
med Stenmark inom en inte alltför avläg-
sen framtid kunde få till stånd en sådan 
ordbok, till nytta både för rikssvenskar 
som läser t. ex. finlandssvenska tidningar 
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och flnlandssvenskar som är osäkra pa 

vilka ord och uttryck som är främmande i 

Sverige. 

Den allra viktigaste ordboken som vi gär 

och väntar pa är i varje fall ett modernt 

och omfattande finsk-svenskt lexikon, 

som också skulle ta upp facktermer och 

fraser. Ett motsvarande svensk-finskt 

lexikon är under arbete och väntas bli 

klart någon gang efter 1980, och det finns 

knappast hopp om att arbetet på en finsk-

svensk ordbok kan pahörjas förrän om tre 

år eller sa då resurserna frigörs, och sedan 

tar det ju ätskilligaar innan ordboken är 

färdig. Till dess måste vi försöka klara oss 

med mindre specialordlitor för olika om-

råden. 

Men varden av finlandssvenskan består 

inte bara i att finna de riktiga orden. Vi 

måste fortlöpande följa med spräkutveck-

lingen i Sverige och se till att utvecklingen 

hos oss inte i alltför hög grad avviker fran 

den, vi måste göra vad vi kan för att fin-

landssvenskan inte skall bli alltför starkt 

påverkad av finskan, och vi måste liksom 

alla andra spraknämnder ta upp kampen 

mot krängelspraket. Vi borde fa betydligt 

större resurser för kursverksamhet och 

för att kunna hålla nära kontakt med mo-

dersmalslärare, mediefolk och andra yr-

kesskrihenter. Ett intressant experiment 

böijade i oktober 1977 dö radion inledde 

en programserie kallad Sprakväktarna där 

lyssnarna för ställa direkta telefonfrägor 

till en tväniannapanel. Det har visat sig 

vara ett bra sätt att nå folk och väcka de-

ras intresse för språkliga frågor, också om 

man naturligt nog inte kan vänta sig alltför 

konkreta resultat av ett sadant program. 

En viktig uppgift för språkvarden är också 

att halta kontakt med bl. a. statsradets 

translatorsbyrå, skolstyrelsen och andra 

instanser där en viss språkplanering hela 

tiden kan sägas paga genom införandet av 

nya termer och uttryck. Ett gott exempel 

på det här är den utbildningsordlista som 

jag nyss nämnde. Den kom till genom ett 

intensivt grupparbete med representanter 

för både fackfolk och översättare. 

1 all vår verksamhet är det väsentligt att vi 

hela tiden har ett nära samarbete med 

Svenska språknämnden. Även om man 

vill försvara regionala språkliga drag finns 

det ingenting som talar för att man skulle 

låta klyftan mellan flntandssvenskan och 

rikssvenskan växa ytterligare till exempel 

inom den moderna samhällsterminologin. 

Också inom kursverksamheten tror jag att 

vi kan få en hel del stoff och uppslag från 

den svenska nämnden, och den handled-

ning i offentlig svenska som utarbetas hår 

är något som vi ivrigt vantar på. 

En annan viktig samarhetspartner är den 

Sverigefinska spraknämnden. Dess pro-

blem motsvarar i många avseenden våra, 

även om de rör sig på ett annat plan då 

finskan inte är ett officiellt språk i Sveri-

ge. Jag hoppas verkligen att den Sverige-

finska nämndens verksamhet inte stryps 

av brist på anslag nu när den äntligen har 

kommit i gång. Det är nämligen en ganska 

bra konstellation i det svensk-finländska 

språkvårdssamarbetet att vi har både en 

svensk och en finsk nämnd i båda länder-

na. 
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Inger Marcks Om språkvård i statens tjänst 
VOfl Wiirtemberg 

Författaren till detta inlägg är fil. mag. och tnaskinskriverska 
vid statens naturvårdsverk. Hon har skrivit en 60 p. uppsats i 
nordiska språk, "Förslag till språkvårdsprogram för ett stat-
ligt verk", som lades fram vid Stockholms universitet i okto-
ber 1977. 

Med intresse har jag läst artikel på artikel 
av högt kvalificerade språkvetare och 
språkintresserade med analyser av det of-
fentliga språket och synpunkter på vad 
som kan göras åt den besvärande krång-
ligheten i det. Med all respekt för den 
språkvetenskapliga sakkunskapen anser 
jag emellertid att arbetet med att lista de 
otympligheter man vill angripa i fråga om 

syntax, ordval osv, först bör komma som 
andra punkt i språkvårdarens arbetsord-
ning. Den första bör vara att ändra skri-
benternas attityd till språket. Det är näm-
ligen svårt att få dem som sitter mitt i brin-
nande arbete att tro på det meningsfulla i 
att gå på kurser och diskussioner om 
språkfaktorn. Framför allt anser de sig in-
te ha tid med det. Det vore därför lämpligt 
att börja språkvarden på annat sätt. 

En väg till ett språkvårdspro-
gram 

Som ämne för min uppsats i nordiska 
språk har jag valt att göra ett förslag till 
spräkvårdsprogram för naturvårdsverket 
(SNV). Inte för att det verket skulle ha 
sämre språk än andra men därför att det är 
där jag arbetar. Det föreföll praktiskt att 
utgå frän ett studiematerial som erbjöd sig 
i mitt dagliga arbete. 

Sedan januari 1976, då jag började på na-
turvårdsverket, har jag studerat språket 
dels i det material jag fått till utskrift från 
ca 20 chefer och handläggare på min egen 

avdelning, dels i det material jag haft till-
gång till i avdelningens cirkulationspär-
mar. Dessa utgör en av hörnstenarna i den 
interna informationen och innehåller ko-
pior av viktiga utgående skrivelser, re-
missyttranden, protokoll, minnesanteck-
ningar från konferenser och sammanträ-
den, artiklar, PM osv. Inte minst betydel-

sefullt i sammanhanget är att där också 
finns kopior av det viktigaste som skrivs 
på verkets andra avdelningar. Här har jag 
alltså haft möjlighet att bilda mig en upp-
fattning om hur man uttrycker sig på hela 

verket. 

Jag vill understryka att mina studier aldrig 
gick ut på regelrätt språklig analys. Mitt 
intresse i fråga om texterna gällde innehål-
let. Jag var angelägen om att förstå det, 
dels för att kunna leverera goda utskrifter, 
dels för att få veta vad som uträttades på 

min nya arbetsplats. Emellertid kunde jag 
inte i längden värja mig mot 4 iakttagelser 
av språkanalytisk natur: 

Bakgrund - 4 iakttagelser 
Första iakttagelsen 
Språket är emellanåt svårt att förstå. 

Det kan krävas bade koncentration och en 
utvilad hjärna för att ta in budskapet i 
t. ex. ett remissyttrande vid första genom-
läsningen, och det beror inte bara på hög 
abstraktionsnivå. 1 en för övrigt bra text 

kan enstaka meningar drabbas av oklar-
het. 
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Vad som minskar klarheten är i huvudsak 
för långa meningar 

- komplicerad satsbyggnad med många 
inskott och långväga syftningar 

- substantivsjuka 

- motstånd mot bruk av pronomen (= 
upprepningar av långa, tunga ord) 

- mångtydiga uttryck 
- svaghet för främmande ord, inte bara 

fackord 

- förkortningar 
- bristfällig kommatering. 

Härtill kommer svårigheter som beror på 
- oförmåga att uttrycka sig 

oklarhet i tankegången 
- att materialet "klippts ihop" från olika 

källor, varvid glapp i tankegången eller 
satsfogningen kan uppstå. 

Vidare är dispositionen av materialet ofta 
en stötesten. Oförmåga att uttrycka sig vi-
sar sig ofta i dålig disposition, dvs, så rö-
rig att materialet blir svårt att överblicka. 
Men också en mycket ambitiös disposi-
tion kan verka förödande på klarheten. 
Det är när den är alltför invecklad, arbetar 
med rubriker av alltför många digniteter. 
Är de fler än tre blir det svårt att följa 
med. 

Andra iaktta gelseit 
Skribentens ambition är att uttrycka sig 
snabbt, klart, anslående och korrekt. 

"Korrekt" är här använt i betydelsen "ej 

avvikande från vedertaget mönster", vil-
ket i offentligt språk är detsamma som 
opersonligt och koncentrerat. Resultatet 
av denna sistnämnda ambition är ofta 
tyngd i stället för klarhet. 

Tredje iakttagelse,, 

En van byråkrat tycker det är naturligt 
med svåra texter och lägger följaktligen 
inte ner arbete på att själv skriva enkelt. 

Som exempel kan nämnas att jag en av de 

första dagarna på verket fick ett föredrag 
till inskrift. Det var skrivet på ett språk 
som var klart och lätthegripligt samtidigt 
som det hade en personlig, mycket fängs-
lande stil. Men jag skulle snart märka att 
samma person i sin språkliga vardag var 
fullständigt hämningslös i fråga om de fem 
första oarterna jag räknar upp ovan under 
första iakttagelsen. Jag frågade ibland var-
för, och den förklaring jag fick var den-
samma som i liknande sammanhang läm-
nades av hans kolleger: den som en gång 
lärt sig byråkratspråket tycker inte det är 
svårt och väntar sig inte heller att det skall 
vålla mottagaren svårigheter, förutsatt att 
mottagaren också är van byråkrat (!). 

Fjärde iaktzagelseii 

Språkfrågor hör inte till det viktiga i arbe-
tet. 

Syftet med det som skrivs tycks ha en så 
absorberande effekt på skribenterna att 
själva orden och deras behandling kom-
mer i skymundan. 

Dessa fyra iakttagelser blev utgångspunk-
ten vid arbetet med det sprkvårdspro-
gram som hela problemkomplexet stimu-
lerade mig att sammanställa. Framförallt 
har den fjärde iakttagelsen sysselsatt mig. 
Jag vill hävda att språket har låg status på 
SNV. och att detta är den sjuka punkten, 
den angreppspunkt man bör skjuta in sig 
på vid eventuellt intresse för språkvård. 

Inom verkstadsindustrin är det så att ing-
en vettig produktionschef slarvar med 
verktyg och planering. 1 medvetande om 
att den färdiga produktens kvalitet är in-
timt förknippad med verktygens, accepte-
ras de kostnader, den tid och det intresse 
som krävs för att få fram bra verktyg. På 
SNV läggs vikt vid planering, men man 

kan uppleva att tiden är alltför knapp för 
att de som för pennan skall ha tid med 
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språkfrågor, fast språket onekligen är 
SNV:s förnämsta verktyg. Intresset för 
hur en skrivelse är författad är inte jäm-
bördigt med intresset att den kommer i 
väg före ett visst datum. Det byråkratiska 
systemet är bl. a. uppbyggt på att de som 
skall yttra sig i ett ärende gör det inom 
viss tid. Detta är högst rimligt men fr i 
praktiken emellanåt som effekt att det vik-
tigaste blir att överhuvudtaget producera 
ett papper, även om det inte innehåller så 
mycket eller är svårt att begripa. Jag vill 

gärna formulera ett språkvårdsprogram 
som öppnar skribenternas ögon för det 
rimliga i att de först och främst intresserar 
sig för att ha ett budskap att sända och 

därefter att det gör avsedd effekt. 1 före-
kommande fall bör budskapet kunna vara 
att sändaren inte har någonting att säga i 
ärendet, respektive inte ännu. 

Verkets språkvård hittills 
Den språkvård som verket hittills bedrivit 
har i stort sett bestått av språkliga inslag 
på förvaltningskurser samt införande av 
språkregler i personalhandboken. Perso-
nalhandboken är en pärm som skall finnas 
på varje skrivbord och som innehåller 
verkets arbetsordning med en kontinuer-
lig serie tjänstenieddelanden som ger de-
taljföreskrifter om hur allt arbete inom 

verket skall gå till. Sedan 1974 finns där 5 
sidor med språkliga rekommendationer 
som i huvudsak bygger på Anvisningar för 
propositionsskrivning, utgivna av stats-
rådsberedningen 1970. 1 maj 1977 kom en 
fylligare version av i stort sett samma re-
kommendationer i ett separat häfte, 
"Språk- och skrivregler". En del av inne-
hållet har hämtats ur Språknämndens 
skrivregler. Anvisningar för riksdagstryc-
ket och Språket i lagar och andra författ-
ningar. 

Den kategori anställda som först och 
främst bör komma i åtanke när det gäller 
kurser med språklig ledning borde rimli-
gen vara nyanställda, oerfarna handlägga- 

re, men de senaste åren har det framför 
allt varit kontorspersonalen på SNV som 
fått sådan vägledning. Initiativet med utgi-
vandet av Språk- och skrivregler är gott, 
men det har inte följts upp på lämpligt 
sätt. Sten Malmströms ord om Språket i 
lagar och andra förfauriingar faller osökt i 

minnet: "Men skriften kan bli ett verk-
samt medel för språkförbättring först när 
den fungerar i en målmedveten språkkam-
panj i statlig och kommunal regi.' (Språ-
ket och den kommunala demokratin). 

Två enkäter 
På väg mot den nya typ av språkvård som 
föresvävade mig ville jag först pröva rik-
tigheten i mina fyra iakttagelser. 1 huvud-
sak med hjälp av två enkäter försökte jag 
ringa in vilka faktorer som påverkar språ-
ket på SNV och vad som överhuvudtaget 
tänks där om språkbehandling. 

Enkät 1 riktar sig till dem som skriver på 
verket, dvs, chefer och handläggare. 100 
slumpvis utvalda har fått enkäten och 79 
har svarat på de 16 frågorna: 

Anser Du att språkfrågor är en bisak i 
Ditt arbete? 
Vilka krav ställer Du på Dig själv som 
skribent på SNV? Lägger Du an på att 
skriva ner det Du vill ha sagt snabbt, 
klart, anslående, ej avvikande? (Om 
Du sätter kryss i flera rutor, ange med 
siffror hur Du prioriterar kraven.) 
a) Har Du läst personalhandbokens 

rekommendationer om språklig ut-
formning av texter? 

b) Har Du läst språkreglerna i verkets 
Språk- och skrivregler, det gröna 
häftet som skickades ut i förra vec-
kan? 

Är dessa rekommendationer/regler i 
huvudsak vettiga enligt Din åsikt? 
Har de påverkat Ditt sätt att uttrycka 

Dig? 
Har Du fått muntliga instruktioner om 
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hur Du bör uttrycka Dig skriftligen i 
Din tjänst på SNV? 
Vad gick instruktionerna ut på? 
Är Du intresserad av att skriftspråket 
på SNV förenklas? Med förenkling 
avses kortare meningar, mindre in-
vecklad satsbyggnad. 
Tror Du det finns något att vinna på 

att skriftspråket förenklas på SNV? 
(Bortse i denna fråga från de fall där 
taktiska hänsyn kräver ett speciellt 
skrivsätt.) 
Brukar Du vara nöjd med Din text när 
Du lämnar den ifrån Dig till utskrift? 

Il. Anledningen till att jag lämnar ifrån 
mig texter till utskrift fast jag inte är 
nöjd med dem brukar vara 

Brukar Du ha något att invända mot 
Dina kollegers texter? Om svaret är 
ja, nämn vad som stör dig mest. 
Vad anser Du om bruket av oöversat-
ta termer av typen ''off shore' 
industrier i en utredning? 
Hur reagerar Du när en sekreterare 
föreslår en ändring till det bättre av 
något i Din text? 

IS. Hur reagerar Du när en sekreterare 
utan att fraga gör en ändring till det 
bättre av något i Din text? 

16. Vilka vänder Du Dig till i Dina texter? 

Att språkfrågorna inte uppfattas som till-
räckligt viktiga att prioriteras i en arbets-
situation på SNV hindrar tydligen inte ett 
utbrett spräkligt intresse bland chefer och 
handläggare. Detta framgår först och 
främst av det faktum att 79 7c svarat på en 
enkät från en enskild person som ingen 
hade något intresse av att tillmötesgå. En 
granskning av svaren visar att 6617( hade 
läst personalhandbokens språkliga rekom-
mendationer. 91 % säger sig vara intresse-
rade av att skriftspråket på verket föränd-
ras. Lika många tror att verket har något 
att vinna på förenkling av språket. 73Yc 
var kritiska mot sina kollegers sätt att 
skriva. Av dem var 69% (dvs. 40 perso- 

ner) mest störda av att språket var tungt 
och krångligt. 

Enkät 2 riktar sig till dem som skriver ma-
skin på verket, dvs, sammanlagt 80. Av 
dem har 51 svarat på de 5 frågorna: 

Ingår maskinskrivning i Ditt arbete? 
Vilken utbildning har Du? 
Brukar Du hitta språkliga fel/oklart for-
mulerade meningar i det Du skriver ut? 
Brukar Du påpeka felen och det oklart 
formulerade för dem Du skriver åt? 
(Alt. Nej aldrig, Ibland. Ofta, Alltid) 
Brukar Du ändra utan att fråga? (Alt. 
Nej aldrig, Ibland, Ofta, Alltid) 

Alla grader av språkkänsla, mognad och 
allmänbildning finns representerade bland 
dem som skriver maskin. Jag ser den 
eventuella språkkänslan hos dem som en i 
stort sett outnyttjad resurs när det gäller 
språkvård. Samarbetet mellan skribent 
och renskrivare bör i idealfallet fungera 
som en ständig dialog i språkliga frågor. 
Renskrivaren bör vara den yttersta testen 
på om en skrivning är bra, dvs. - bland 
annat 	begriplig. 

Enkätsvaren visar att det är normalt att 
ändringar görs i samband med utskrifter. 
Svaret Nej, aldrig kommer bara från 2% 
vid fråga 4 och från 107 vid fråga 5. Det 
är emellertid meningslöst att närmare spe-
kulera över frekvensen av ändringar, ef-
tersom enkäten tyvärr är ofullständig: den 
borde också ha innehållit en fråga om det 
är egen inställning eller chefens som avgör 
när det ändras respektive inte ändras. 1 
enkät 1 var 96 	positiva och ingen nega- 
tiv till fråga 14, men hela 189 är klart ne-
gativa till fråga 15, dvs, de vill inte veta av 
ändringar om de inte först blir tillfrågade. 

Kontentan av enkäterna kan sägas vara 
att jag fått starkt gensvar i min åsikt att 
språket på SNV inte är vad det borde va-
ra, samtidigt som jag fått kritik för den 
tonvikt jag lagt på förenkling. Till detta 
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vill jag säga att jag ingalunda utgår från att 

det enkla alltid är det bästa. Vad jag skulle 

vilja ändra på är den iögonenfallande bris-

ten på enkelhet i ett stort antal fall. Att ett 

invecklat sammanhang kan vara svårt att 

förklara enkelt är en sak, men man bör om 

möjligt inskränka svårigheterna till själva 

sakfrågan, och när det som från början är 

enkelt krånglas till med onödiga ord bör 

språkvärden definitivt ingripa. 

Jag skulle vilja sätta Ulf Telemans/Anne 

Marie Wieselgrens definition av bra språk 

som motto för mitt språkvårdsprogram: 

"Bra är den stil som gör att sändaren när 

sitt syfte med texten." (ABC i stilistik.) 

Språkvårdsprogram 

Attitydförändringen 

1 första hand bör skribenternas attityd till 

språket förändras så att de inser det själv-

klara att det är tack vare språket en tanke 

gör effekt. Skrivarbete bör inledas med 

den enkla frågan: "Vad vill jag ha sagt?" 

och avslutas med en kritisk genomgång: 

"Framgår det klart vad jag menar?" Ett 

argument, en förklaring, ett meddelande 

som formuleras suddigt kan t. o. m. mot-

verka sitt syfte. Vid tidsbrist kan man 

bortse från briljansen, men klarheten i det 

man skriver kan man aldrig ha tid att bort-

se från. 

En attitydförändring kan åstad kommas 

med moderna marknadsföringsmetoder. 

Det gäller att se till att språket blir ett 

samtalsämne. Och när det är gjort bör 

man se till att det fortsätter att vara det. 

Enkäter till de anställda om hur de ser på 

verkets språksituation kan vara ett lämp-

ligt första steg i en sådan försäljningsdri-

ve. Nästa att man inbjuder till en diskus-

sion med lagom kontroversiell titel. Ex-

empel: 

Spräkfrågor - cii bisak i arbetet? 

- Är det svårt att skriva enkelt? 

- Framgång - en språkfråga 

Föredrar Du språklig anarki? 

1 fortsättningen bör en sådan diskussion 

återkomma med lämpliga mellanrum, 

t. ex. efter något eller ett par ar, beroende 

på vad läget kräver. Det är viktigt att inte 

stjäla tid i onödan från dem som redan har 

svårt att få den att räcka till. Och det är 

heller inte nödvändigt. Attitydförändring-

en kräver inte tid av den det gäller. bara 

av den som genomför den. 

Verkets vardag bör präglas av påminnel-

ser om den språkliga faktorns betydelse. 

Exempel: 

- Språkspalt i SNV-nytt. Läsarna upp-

manas att skicka in fynd av olika slag ur 

verkets vardag: krångelfyiid, lyckade 

översättningar av teknikerord. för-

enklingar av ordtunga texter. Debatt 

väcks om enkelhet, om avsedd svår-

tyddhet, om sekreterarens rätt eller 

skyldighet att rätta osv. 

- Glada skyltar hängs upp i korridorer, 

på sektionsmöten o. d. Men de skall of-

ta bytas ut. Ett lämpligt antal tillverkas 

som sedan fr vandra runt. Texttyp: 

"En text som måste läsas mer än en 

gång för att begripas bör man göra nä-

got åt." (Bertil Molde) 

- För in krav på språkkänsla och formu-

leringsskicklighet på vissa tjänster. Be-

trakta sedan sådana meriter som något 

att faktiskt fästa avseende vid. Det är 

förmodligen överdrivet i dagens läge att 

hävda att formuleringskonst har någon 

egentlig betydelse vid tillsättningen av 

en byrådirektörstjänst, även om kravet 

på fallenhet för att uttrycka sig skriftligt 

finns med i många annonser. 

Åtgärderna skall samverka till att hålla 

språkintresset levande. De skall väcka 

och befästa tanken att språket är en vä-

sentlig bit av jobbet. 
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Språkförändringen 

Arbetet med attitydförändringen är det 

första viktiga steget mot ett bättre förvalt-

ningsspråk, men självfallet krävs också 

andra insatser: 

- De språkliga rekommendationerna i 

personalhandboken bör lanseras med 

stöd av verksledningen. 

- Samtliga chefer bör anpassa sitt språk 

till de regler verket rekommenderar 

samt stimulera sina underställda att gö-

ra detsamma. 

- Nyanställda skall obetingat upplysas 

om verkets inställning i språkfrågan. 

- Verket bör stimulera de anställda, 

främst nyanställda handläggare, att del-

ta i kurser där handledning i modernt 

förvaltningsspråk förekommer. 

- Alla kurser och kursmoment som rör 

språkhantering bör göras meningsfulla, 

dvs, kopplade till faktiskt innehåll i 

tjänsterna. Ges t. ex. kontorspersonal 

undervisning i språkbehandling, bör de-

ras nya kunskap på något sätt efterfrå-

gas i deras arbete. 

- Sekreterarnas intresse för den språkli-

ga formen bör under alla omständighe-

ter tillvaratas och uppmuntras. Med 

tanke på den skiftande graden av språk-

ligt intresse - och även förmåga - på 

utskriftssidan är det inte möjligt att pre-

cisera hur detta intresse skall tas till va-

ra. En ny öppenhet för de möjligheter 

det erbjuder är emellertid viktig. Samti-

digt skLllle ett uttalat intresse för sekre-

terarnas språkliga stöd ge en positiv 

psykologisk effekt: deras arbete skulle 

bli roligare. 

- Det språkliga samarbetet kolleger 

emellan bör uppmuntras, så att verkets 

skribenter, de oerfarna såväl som de 

övriga, upplever det som fullständigt 

naturligt att be om råd och ta emot kri-

tik. 

Skribenter på verket som vänder sig till 

allmänheten bör uppfattas som en 

grupp - oavsett vilken avdelning, byrå 

och sektion de arbetar på. Denna grupp 

bör på enhetligt sätt upplysas om bety-

delsen av att uttrycka sig begripligt 

samt instrueras i konsten att göra det. 

Följande bör observeras. Det är inte 

den kunnige spräkvårdaren som kom-

mer att vinna slaget om ett bättre of-

fentligt språk. Det är den enskilde 

handläggaren som bemästrar sin oro för 

vad andra ska säga och vågar ta steget 

att skriva lättfattligt. 

Slutord 

Den som tar på sig uppgiften att göra n-

got åt krångelspråket i statens tjänst gör 

klokt i att inte gå till storms mot oväsent-

ligheter. Det är inte realistiskt - och där-

för inte heller intressant - att i en analys 

av vad som vållar oklarhet ta fram mer än 

det mest besvärande. Kan denna sats inte 

anses allmänt godtagbar, vill jag i vaije 

fall för min personliga del gå in för att inte 

sikta mot stjärnorna i praktisk spräkvård. 

Jag siktar mot talltopparna direkt och räk-

nar med att nå det målet. 

20 



Peder 	 International sprogplankegning 
Skyurn-Nielsen 

Författaren till denna artikel, cand.phii. Peder Skyum-Niel-
sen, arbetar f. n. på en licentiatavhandling vid Köpenhamns 
universitet med titeln "Bidrag til en helhedsteori for sproglig 
normgivning. Med srligt henblik på moderne dansk." - 
Denna artikel är skriven på danska. En lista med några ord-
förklaringar finns efter artikeln. 

1. Hawaii-instituttet sommeren 
1977 

Hvert ar afholder The Linguistic Society 
of America et såkaldt ''Linguistic insti-
tute". Det er et arrangement som vist ikke 
har nogen pendant i den skandinaviske el-
ler europiske lingvistverden: En rkke 
af USA's bedste lingvister samles og giver 
i løbet af de 6 uger som "instituttet" va-
rer, en mngde kurser inden for de fleste 
af Iingvistikkens omrder. 1 år var som-
mer-instituttet henlagt til Hawaii, og det 
resulterede dels i en l2ererstab af 
usdvanlig høj standard, dels i en rekord-
tilstrømning på omkring 600 studerende 
og gsteforskere fra hele verden. 

Blandt disse deltagere var omkring 80 
kommet for i de 6 uger at beskftige sig 
med sprogplankegning (i det folgende of-
te: "SP"), der for første gang indgik i in- 
stituttet, 	og endda med et betragteligt 
antal kurser. Deltagerne i sprogplan-

lgningskomponenten reprsenterede iii-
sammen 40 forskellige lande. Og af de 80 
var vel omkring 60gsteforskere: ledende 
medarbejdere fra SP-institutioner eller 
universitetslarere inden for forskellige 

anvendelseslingvistiske områder. 

Med disse mange spndende mennesker 
samlede, i forholdsvis lang tid, på en me-
get inspirerende lokalitet. gik SP-kompo-
nenten hen og blev et af højdepunkterne i 

den internationale sprogplanlgnings his-
torie. Det var derfor en stor chance for 
mig, som eneste nordiske sprog-
planla.gger, at kunne tage del i arrange-
mentet. Og i det følgende viI jeg efter en 
kort pnesentation af den internationale 
SP-retning - fortlle nrmere om hvad 
der skete pa Hawaii og rcflektere lidt over 
det der kom frem. 

2. Nogle hovedtrak i udvikling-
en af den internationale sprog-
p1an1agning 

Den internationale heskaftigelse med 
sprogplanlgning, langaage planiung, er 
under 20 år gammel. Den tog først rigtig 
form midt i tresserne på haggrund af de 
mange og meget pätrengende sproglige 
problemer der opstod i en rakke nylig af-
kolonialiserede områder. Flere forskere 
gav sig i kast med disse prohlemer, og på 
grundlag deraf udsendtes i 1968 antologi-
bindet La,iguage proh/eiiis of developuig 

nations (Fishman m. fl. redd. 1968). 

Antologien var med til at vise at arbejdet 
med udviklingslandenes sprogproblemer 
burde koordineres. Men det kunne ikke 
ske uden en flles referenceramme. Og 
derftw startedes der i 1968 ved 'l'he East-
West Center, 1-lonolulu. Hawaii.et projekt 
gennem hvilket en falles referenceramme 
for sprogplanhegningen skulle tilveje- 
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bringes. Fire forskere: Joshua Fishman, 
Jyotirindra Das Gupta, Johan Rubin og 
svenskeren Björn Jernudd, opholdt sig så-
ledes igennem hele det akademiske år 
1968-69 ved centeret i Honolulu. Og de 
foretog dér et meget vigtigt afklaringsar-
bejde omkring hvad sprogpIanlgning er, 
og hvordan den bedst gennemfores under 
iagttageise af alle relevante faktorer. - 
Marige gruper af faktorer må iagttages når 
man behandler sprogproblemerne i et 
samfund: iingvistiske, psykologiske, so-
ciale, politiske og okonomiske faktorer. 
Derfor lå der også en vigtig pointe i at de 
nvnte fire forskere alle havde en lingvis-
tisk baggrund, men derudover reprsen-
terede så forskellige områder som social-
psykologi, statsvidenskab, okonomi og 
operationsanalyse, samt antropologi. Re-
sultaterne af året på Hawaii kom til at fo-
religge med antologien Can language be 
planned? (Rubin & Jernudd redd. 1971). 
Med sin på en gang meget omfattende og 
specifikke tilgang til emnet reprasenterer 
denne antologi det til dato mest 
skelsttende arbejde i den internationale 
litteratur om sprogplankegning. 

Hawaii-året udmundede også i en skitse til 
et stort internationalt forskningsprojekt: 
The International Research Project on 
Language Planning Processes. Hensigten 
med dette projekt var at fastlgge hvilke 
faktorer der betinger at SP-processer får 
et vellykket eller mislykket forlob. Og 
man vaigte at behandle udvalgte områder 
af terminologiarbejdet inden for fire lan-
de: Indien, Indonesien, Israel og Sverige. 
Fra disse lande indsamledes i årene 
1969-1972 en kolossal mngde data: om 
hvilke institutioner der i de undersogte 
lande udforte sprogplaniegning; om den 
baggrund som de ansatte i institutionerne 
havde; om institutionernes måde at v1ge 
termer på; og om de vaigte terniers gen-
nemslagskraft. Biot for et enkelt land 
reprsenterer sådarine fastkeggelser et 
omfattende arbejde forhundet med mange 

fejlkilder. Derfor bliver det interessant at 
se hvor hoj en grad af validitet og sam-
menlignelighed der har kunnet tilveje-
bringes for resultaterne fra de hele fire 
lande. - Det viser sig ntr den samlede 
rapport fra projektet foreligger engang 
sidst på året 1977. 

Blandt hovedindslagene i den internatio-
nale sprogplankegnings udviklingsforlob 
må også " Round Table' '-modet i George-
town, 1972, nzevnes. 1972-modet angik 
nemlig kun emner inden for sprogplan-
kegningen, og foredragene fra modet sam-
ledes i en mindre antologi: Language 
planning: Current issues and research 

(Rubin & Shuy redd. 1973). Denne antolo-
gi rummer bl. a. en god introduktionsarti-
kel om international sprogplanlgning af 
Joan Rubin. 

En vsentlig større antologi blev så udgi-
vet i 1974 på Joshua Fishmans foranstalt-
ning: Adi'ances in language planning. 
Denne 590 sider store bog indeholder en 
lang rkke artikler om sprogplan-
hgningsteori og om praksis i en mangde 
forskellige sprogsamfund. Men den nor-
diske 1ser vii - heller ikke i dette antolo-
gibind - finde beskrivelser af forholdene i 
den hjemlige region. 

Til gengld kan han eller hun så finde 
samtlige regionale tilgange til sprogplan-
lgningen omtalt i det tidsskrift som siden 
1975 har sogt at dkke den seneste udvik-
ung: The language planning news/etier. 

Dette tidsskrift distribueres (endnu) gra-
tis, og er uundvrligt for enhver der 
onsker at holde sig orienteret om sprog-
planlgningen verden over. Man kan bli-
ve abonnent på tidsskriftet ved at henven-
de sig derom til redaktoren: Dr. Joan Ru-
bin, Department of Anthropology, Cali-
fornia State University, 18111 Nordhoff 
Street, Northridge, California 91330, 
USA. 
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Som det mestsidste trin i udviklingen ma 
det nys afsluttede sprogplanlgningspro-

gram Linder East-West Center'et mevnes. 
Under dette seneste program arbejdede 
Björn Jernudd og Joan Rubin i knap to år 
på dels at etablere et overblik over den fo-

religgende internationale litteratur på 
sprogplanlgningsområdet, dels pi at re-
gistrere de SP-institutioner der er virk-
somme jorden over. Litteraturfortegnel-

se.n forelå her forst på året (Rubin & Jer-
nudd 1977): fortegnelsen over institutio-
ner skulle ligge klar mod slutningen af 
1977. 

Ved siden heraf gjorde Joan Rubin imid-
lertid også et stort arbejde ved at 
planlgge det forelobig sidste trin i den in-
ternationale sprogplanhegnings udvikling, 
denne sommers arrangementer på Ha-
waii. 

3. SP-begivenhederne somme-
ren 1977 

SP-komponenten i denne sommers 

Linguistic Institute" omfattede tre slags 
organiserede aktiviteter: kurser, work-
shops, og aftenforehesninger. Således 
blev der udbudt 12 kurser som hver om-
fattede 11/4 times daglig undervisning 
igennem de 6 uger. Desuden blev der gen-
nemført 3 workshops som hver bb over 2 

uger og omfattede 2 1/2 times arbejde per 
dag. Og endelig blev der igennem de 6 
uger givet i alt 9 store aftenforekesninger 

om SP-emner. 

Kurserne 
Af de 12 kurser der blev udbudt skal først 

mevnes Joan Rubins "Introduction to 
language planning". 1 dette oversigtskur-

sus blev hele SP-feltet og de mange mo-
menter der indgår i det, ridset op. Rubin 
kom således bl. a. md på de mange typer 
af sprogproblemer der kan gøres til gen-
stand for sprogplankegning: på hvordan 

SP-processer kan opdcles i faser og på 

hvad der karakteriserer hver af disse fa-
ser: på forholdet mellem sprogplan-
lgningen og samfundsplankegningen i 
det hele taget. Videre behandlede Rubin 

sprogets rolle inden for en rekke sam-
fundsområder, bl. a. uddannelse, medier, 
og industri. Og undervejs igennem hele 
kursusforlobet blev der eksemplificeret 
udstrakt fra sprogplanlgningen i en 

rkke lande. 

Tre etnograjisk-socia/psvkologisk orien-

terede kurser blev holdt af John Gumperz 
og Joshua Fishman. (Gumperz gav kur-
serne " Introduction to socio-linguistics 
for language planners" samt "Language, 
communication, and socio-economic 
processes"; Fishmans kursus hed "Lan-
guage policy, planning and political proc-
esses"). Fishman beskftigede sig i sit 
kursus først og fremmest med det 
grundbeggende: hvorfor føler mennesker 
et etnisk frnllesskab? hvordan dannes og 
hvori består sådanne bindinger inden for 
grupper af mennesker? 	Mere sociolo- 

gisk fremstillede etnografen Gumperz så 
hvordan et samfunds sproglige problemer 
forskyder sig når samfundet undergår be-
stemte udviklinger; når der sker flytnin-
ger, md- og udvandringer, industriel cen-

tralisering, bureaukratisering, fx. Begge 
underviserne kom md på forhold omkring 
flersprogethed, opretholdelse eller skift af 
sprog. Derigennem fik de betonet den må-
de hvorpå man i sprogplanhegningen kan 

nyttiggøre en rkke af de resultater som i 
de seneste år er blevet vundet inden for 
den bbomstrende forskning omkring fler-
sprogethed. - Tilsammen udgjorde Fish-
mans og Gumperz' kurser et forsog på at 
udbedre nogle mangler i det forståelses-
grundlag hvorpå der i de seneste år er ble-
vet udført sprogplankegning. 

Den australske lingvist Jiri Neustupny gav 
to SP-teoretiske kurser. 1 det forste kur-
sus, "Language planning and other types 
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of correction systems", indskrev Neus-
tupny således sprogplanlrngningen i den 
større samling af aktiviteter ('language 
treatment') hvorigennem sprognormerne 

lobende korrigeres og overleveres i et 
sprogsamfund under udvikling. Han be-
handlede sammenhngene mellem 

sprogplanlgningen og aktiviteter som 
sprogundervisning, kritiker- og re-

daktørvirksomhed, dagblades og andre 
mediers både indad- og udadvirkende 
sprogtjenester. Til bunds udvikledes de 
her nvnte sammenhenge dog ikke, idet 

Neustupnys forste kursus blev nedlagt 
efter kun en uges forlob. - Til gengld 
gennemfortes det andet kursus om 
'Language planning, linguistics and 

language change". 1 dette kursus udvikle-
de Neustupny de (mindst) 3 forskellige ni-
veauer hvorpå man kan heskaftige sig 
med sprog: simpelt producerende, lingvi-
stisk, og meta-lingvistisk. Videre sogte 
han at etahlere forskellige typologier; dels 

for de typer af sprogprohlemer man finder 
i forskellige sprogsamfund: dels for de, 
mere eller mindre avancerede måder 
hvorpa sprogproblemerne forstås og be-
handles af lingvisterne i forskellige sprog-
samfund. - Neustupnys teoretiske bidrag 
tages op igen nedenfor i afsnit 4. 

Mere praktiske, inetodeni'ssige aspekter 

af sprogplanlgningen blev behandlet i 
Robert Coopers to og Björn Jernudds ene 
kursus. Coopers forste kursus," Research 
methods: Survey techniques", handlede 
om de målemetoder og instrumenter man 
kan benytte når man vii bestemme den ud-
gangssituation for hvilken der skal gen-
nemfores sproglig planlgning. Konstruk-
tionen af interviews. enqueter, tests og 
mål for attitudebestemmelser omtaltes. 
Og der eksemplificeredes udstrakt fra 
nogle storre sociolingvistiske undersogel-

ser hvori Robert Cooper har deltaget. 1 sit 
andet kursus, "Research methods: Col-
lection and analysis of quantitative data", 
gennemgik Cooper hvordan sociolingvi- 

stiske undersogelsesdata konkret kan 
samles md og bearbejdes. Sporgsmåi om 
kodning og datamatisk behandling blev 

taget op. og grundlggende statistisk me-
todologi blev ligeledes omtalt. - Björn 

Jernudds kursus "Techniques of imple-
mentation", skulle have onihandlet den 
sidste, praktiske fase i SP-programmer: 
gennemforelsen, implementeringen af den 
lagte plan. Men Jernudds kursus omlag-
des og kom i stedet til at danne ramme om 
en rkke mere frie diskussioner mellem 
deltagende forskere og praktikere. 

Workshopperne 
De tre workshops dannede selvsagt ogsa 
rammen om cii serie diskussioner mellem 
deltagerne. 1 de forste 2 uger var det 
masse,neJiernes ro/le i sprogplan-

la'gningen der droftedes, under ledelse af 
inderen Lachman Khuhchandani. Denne 
workshop blev i sarlig hoj grad pneget af 

de mange deltagende forskeres indlag, og 
sammenhngen mellem massemedier og 
sprogudvikling blev belyst i forhold til en 
rkke vidt forskellige samfund. 

Under den anden workshop blev termino-
logiarhejde (eller "termplanigning") be-
handlet. Det skete under ledelse af Einar 
Selander, den tidligere leder af Teknis-
ka Nomenklaturcentralen i Stockholm. 
Denne workshop bestodaf en generel in-
troduktion til det nationale og internatio-
nale terminologiarbejde. De overvejende 
svenske eksemplificeringer som Selander 
fremdrog interesserede de deltagende 
praktikere strkt, som udtryk for proble-
mer de selv ville komme til at stä over for 
om få ar. 

Den tredje og sidste workshop drejede sig 
om leksi/.ografl. Den lededes af Ladislav 
Zgusta, og rettede sig mod de praktiske og 
teoretiske problemer der knytter sig til 
udarbejdelsen af ordlister og ordboger. 
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AftenforeIasningerne 
Igennem 6-ugers forløbet blev der givet 9 
aftenforekesninger om SP-emner. Disse 
forekesninger fordelte sig på to rkker: en 
om sprogplankegningens teoretiske refe-
renceramme og en anden om SP-teori og 
-praksis i en nekke lande. 

1 den forste nekke forekeste John Gum-
perz om hvilke impulser etnografien kun-
ne tilfore sprogplanhegningen. Björn Jer-
nudd behandlede sporgsmålet om den op-
timale uddannelse af personel til SP-opga-
ver. Jiri Neustupny fremstiliede muiighe-
derne for at sammenbygge den generative 
grammatik med hvad han betegnede som 
den korrektive grammatik. Og Robert 
Cooper talte i den sidste af teorifo-
rekesningene om hvordan undersogelser i 
forbindelse med SP-opgaver vii kunne 
gennemføres på overraskende billige må-
der. 

1 nekken af de mere case-pnegede fo-
rekesninger talte Asmah Omar om sprog-
planhegningen i Malaysia: Mohammed 
Abduiaziz behandlede Kenya: Pierre La-
porte Canada: Amram Halim 1ndonesien 
og Bonifacio Sibayan talte om Philippiner-
ne. 

De 9 her mevnte aftenforekesninger vii in-
den for det neste års tid blive udgivet i 
bogform, i Joan Rubins redaktion. 

Hertil harjeg s kort redegjort for SP-ret-
ningens historie og beskrevet rammerne 
for sommerens hegivenheder pa Hawaii. 
På baggrund heraf vii jeg nu i 4. gti videre 
med min egen hedomnielse af hvad der 
var mest hemrkelsesvrdigt i det der 
kom frem denne sommer. Derpå vii jeg i 
5. søge at hesvare spørgsmälet om hvad 
fra den internationale SP-retning vi kan 
nyttiggore i det nordiske sprogrogtsarbej-
de. Og endehg vii jeg i 6. opridse nogle 
fremtidsperspektiver der tegner sig for 
den internationale sprogplankegning. 

4. Nogle hovedindtryk fra som-
merens SP-begivenheder 

Sprogplaniagning og sprogpolitik 

Et af de diskussionsemner der berortes 
flest gange på Hawaii var om der skulle 
drages en gnense mellem sprog-
piankegning og sprogpolitik. 

Siden 1971-antologien Can language be 

planned? har det vret skik (i overens-
stemmelse med en artikel af Jernudd og 
Das Gupta) at skelne meliem 'policy-
making' og 'planning': sådan at det forste 
skulle vere pohtikerens sag, det andet 
plankeggerens. Men dette skarpe skei vi-
ste det sig vanskeligt at opretholde. Fx i 
forbindelse med den sprogreform der 
igennem de sidste 10 år er bievet gen-
nemført i Malaysia: Denne reform blev sat 
igennem ved et tt parløb meilem rege-
ringen og en stab af ledende sprogtekno-
krater. Og den enstrengede iøsning som 
blev effektueret, har klare politiske virk-
finger, idet den disfavoriserer nogle store 
befolkningsgrupper ved at give dem and-
re, langt vanskeligere vilkår i samfundsli-
vet. Foreligger der her sprogplankegning 
og/eller sprogpolitik? - Og endnu et di-
skutabelt tilfelde: situationen i Canada, 
hvor nogle af verdens storste institutioner 
til behandling af sprogproblemer findes. 
Disse institutioner virker i et politiskt 
sterkt ophedet miljo, hvad der kan gøre 
det vanskeligt at komme igennem med ra-
tionelie plankeggerlosninger. - Men bli-
ver institutionernes aktiviteter derved til 
sprogpolitik eller henhorer de stadig un-
der sprogplankegningen? 

På Hawaii opnaedes der vist nogenlunde 
enighed om at gnensen mellem 'policy-
making' og planhegning i nogle tilfIde 
nsten ikke kan drages. Men nogle 
beruegter stadig at arbejdet i den starkt 
poli ti serede 	kontekst 	skulle 	vre 
plankegning. De hevder således at den 
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malaysiske reform godt nok er sprog-

planlagning, men at aktiviteterne i Cana-

da ikke er det. At skelne pa dén måde fo-

rekommer imidlertid uheldigt og tekno-

kratisk. Derved kommer man nemlig til  

som sprogplanlgger at godkende under-

trykkelsen af modstanden mod den ma- 

laysiske reform, 	samtidig med at man 

som sprogplanlgger afviser at beskftige 

sig med prohlemerne i det langt mere de-

mokratisk fungerende Canada. 

Den udefra kommende SP-ekspert 

Sprogplankegningen har mange gange kla-

re politiske implikationer - er politisk. Og 

derfor har grupper i flere lande folt sig ge-

neret af at udenlandske eksperter i 

sprogplanlgning kom og skulle lose de-

res sprogproblemer. De har følt at eksper-

terne kom og blandede sig i et andet lands 

indre anliggender. Eksperterne selv har 

vel i flere tilfelde heller ikke gjort sig klart 

at deres indsats var et indgreb i et andet 

lands politiske balance, og de har vel i det 

hele taget interesseret sig mere for at løse 

problemerne teknisk end for at leve sig 

md i hvilke gruppers interesser det var der 

brødes. 

Sker ekspertindsatsen uden en dyb indle-

velse i hele den foreliggende situation, og 

uden fuld forståelse for hvordan der gri-

bes md 1 hvilke gruppers interesser, - så 

må man virkelig hellere vre den foruden. 

Så hjelper det ikke meget at eksperten 

udefra i ovrigt kan distancere sig fra en 

nekke følelsesmessige momenter og må-

ske bedre kan skelne mellem vesentligt 

og uvesentligt, hovedtrk og detaljer. 

Vesterlandske fordomme 

1 modet med sprogplankeggere fra andre 

verdensdele var det hererigt at blive gjort 

opm2erksom på kulturelle fordomme og 

forudantagelser. Og også en del af SF-

tenkningens forudantagelser blev afsloret 

på denne måde. 

Generelt angreb flere deltagere fra tredje-

verdenslande således den vestlige tilboje-

lighed til på egne kulturforudsatninger at 

fremsette ,inirer,selle betragtninger om 

hvordan verden bedst kunne indrettes. 

Tilbojeligheden kan eksemplificeres med 

nogle af de st af universelle vurderings-

kriterier som den tidlige SP-teori stillede 

op. (Otto Jespersen opererede med 'effek-

tivitet'; Einar Haugen med 'effektivitet', 

'adekvans', 'acceptabilitet': Valter Tauli 

med 'okonomi', 'klarhed', 'astetik'). Så-

danne vurderingskriterier kan seiv for det 

enkelte sprogsamfund kun sttes op hvis 

man yderligere preciserer: for varetagel-

sen af/iviIIe sprogfunktioner og for hvilke 

typer af situationer skal de glde? Og der 

må endnu flere prciseringer til forend 

man kan give sig til at opstille sådanne kri-

terier der skal glde for flere sprogsam-

fund. Europaisk 'effektivitets'-strben 

har fx ikke den samme mening for sprog-

folk i en rekke afrikanske sprogsamfund; 

de viI raeppe prioritere sprogets meddelel-

sesfunktion så højt som mange eu-

ropere. De viI nok lgge forholdsvis me-

re vgt på at man skal kunne lave sjov 

ved hjIp af sproget. 

Også i teor!en.s tper af sprogsa,nfi ,,id Så 

flere reprasentanter fra tredjeverdenslan-

de europeisk etnocentrisme. Når man 

hidtil inden for SP-retningen har klassifi-

ceret sprogsamfund er det nemlig normalt 

sket ud fra uni-linere modeller: Man har 

ordnet sprogsamfund md på en skala hvis 

endepunkter eksempelvis er blevet 

benevnt "umodent og modent sprogsam-

fund" (eller "udviklings- og udviklet 

sprogsamfund"). Allerede sådanne 

benvnelser kan kritiseres for at vre 

vurderende. Men vrre er selve betragt-

ningsmådens indbyggede vurdering: at det 

skulle vare onskeligt for ethvert sprog-

samfund at blive "modent" eller "fuldt 

udviklet" - komme til at ligne eu-

ropiske sprogsamfund som det fransk-, 

svensk-, eller tysktalende. Dertil kommer 
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så det nvnte misvisende i uni-lineert at 

beskrive sprogsamfundenes udviklings-

trin: Sprogsamfunds udviklinger foriøber 

nemlig ikke kun i en retning, langs den 

samme dimension. Biot i henseende tu 

"modenhed" eller "stabilitet" kan 

bevgelserne gå den modsatte vej. Så 

man venter stadig på at SP-teorien får ud-

viklet nogle mere smidige modeller til at 

forklare forholdet mellem givne sprog-

samfund. 

Redskaber til overskuelse 

Også på flere andre områder må SP-teori-

en levere iiye og andre forklaringer forend 

området 'sprogplanlgning' kan siges at 

vre ordentlig overskuet. Under opholdet 

på Hawaii virkede mngden af cases 

overvldende på de fleste, hvilket nok så 

meget skyldtes at de forskellige cases 

fremlagdes med hver deres systematik, at 

foredragsholderne ikke brugte nogen 

flles måde at strukturere stoffet på. Teo-

rien for den internationale sprogpian-

lgning har endnu ikke leveret - og fået 

udbredt - de redskaber til overskuelse 

der er brug for. På den baggrund er det 

man må opfatte den betydehge skepsis 

som blandt de tilstedevrende praktikere 

på Hawaii fandtes over for den eksisteren-

de teori. 

Nogle af de førhen mest teori-begejstrede 

virkede også selv mindre entusiastiske. 

Det kan dels skyldes at det er krvende år 

efter år at arbejde med luftige generalise-

ringer fremfor at stå i en måske uover-

skuelig men frodig praksis. Dels kan af-

matningen blandt teoretikerne skyldes at 

man går forkert frem, at SP-teoriens gene-

raliseringer stnekkes for hårdt: at genera-

liseringerne nrmest bliver indholdstom-

me fordi så meget så forskelligt skal om-

fattes af dem. - Se fx på hvor forskeilig 

sprogsituationen er biot i Papua, Hong-

kong og Danmark: 

- 1 Papua (på Ny Guinea) står man uden 

noget egnet medium til at meddele sig 

imellem de mange forskellige stammer der 

nu tilsammen udgor landets befolkning. 

Hvordan skal man mellem de flere hund-

rede forskellige sprog som dér optrder 

inden for samme nationaistat, finde frem 

til et (eller nogle få) sprog der kan vre 

samlende og som kan bruges som medde-

lelsesmiddel mellem befolkningsgrupper-

ne? 

- 1 Hongkong ser det anderledes ud. 

Engelsk og kinesisk (mandarin) er begge 

vel reprsenteret i dette samfund, men 

man finder det besvrligt at arbejde med 

begge sprogene. Hvad skal man gøre når 

på den ene side engelsk har klart den 

største prestige i befolkningen, og man på 

den anden side kan få mere brug for kine-

sisk når Hongkongs lejemål udiøber i året 

1999? 

- 1 Danmark har man i mange år haft den 

fundamentale afidarethed som de i Papua 

og Hongkong og en mngde andre steder 

soger. Vi er langt ude over de fundamen-

tale spørgsmål om etableringen af en 

norm, men står så til gengeld over for 

anfgtelser af selve denne norms indhoid 

og karakter: samtidig med at vi står i fare 

for at kamme over, gå over gevind i vore 

elaboreringer og forfinelser af den eksiste-

rende norm. 

Hvordan teorien vii blive udviklet i de 

kommende år er ikke godt at vide. Seiv fo-

retrkkerjeg at man henkegger forsogene 

på globai overskuelse af sprogproblemer-

ne og i stedet kun soger at overskue regio-

ner hvis problemer er af nogeniunde ens-

artet karakter. 

Neustupnys seneste bidrag 

Men midt i det teoretiske morke kan man 

måske alligevel nu skimte et lys, idet der 

på det seneste er fremkommet lovende bi-

drag fra Jiri Neustupnys hånd. På Ha-

waii-instituttet forelå således flere artikler 
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fra en antologi som Neustupny har fået 
udsendt i efteråret 1977: Post-structural 
linguistics. Af disse artikler vii jeg gengive 
nogle hovedtrk ud fra begreberne: (1) 
"korrektionssystem"; (2) sprogudviklin-
gen, den samlede sproglige normdannei-
se; (3) regler, generative og korrektive. 

Korrektionssystemer har vi i tilknytning 
til en rkke forskellige instanser i samfun-
det. 1 et samfund af den danske type har vi 
dem i form af fx den enkelte sprogbruger 
der korrigerer sig seiv, og dem han har at 
gøre med sprogligt. Og så findes der en 
rekke mere institutionaliserede korrek-
tionssystemer: skolesystemet, i vid for-
stand, redaktorer, forfattere af stilkerer og 
(normative) grammatikker, sprognvn, 
dagbladskritikere - med flere. 

Tilsammen former alle disse instanser den 
sproglige normdannelse i samfundet; de-
res samlede effekt bestemmer den måde 
hvorpå normerne til et givet tidspunkt 
overleveres i sprogsamfundet. 

1 de korrektive systemer produceres kor-
rektiver, og det sker efter korrektive reg-
ler. Korrektiverne er altså ligesom 
sprogbrugen regelstyret. Der foreligger ef-
ter denne beskrivelsesmåde to slags 
sproglige regler: de korrektive, og så de 
generative der kendes fra den nyere 
sprogvidenskabs grammatiske beskrivel-
se. 

Mellem de korrektive og de generative 
regler postulerer Neustupny en bestemt 
sammenhng. Han havder forst og frem-
mest at et bestemt regelindhold starter 
med at vere korrektivt og så lidt efter lidt 
overgår til at vre generativt. - På et em-
pirisk materiale er denne regeistatus-teori 
vist endnu ikke provet af. Men hvis teori-
en i Neustupnys naturligvis langt mere de-
taljerede udformning holder stik, så in-
debrer det nogle lovende perspektiver. 

For det forste ville der jo vare etableret 
en sammenhng melleni regler for sprog 
(korrektive og generative) og så sprogud-
viklingen. For det andet ville der ved 
Neustupnys beskrivelsesmåde vare skabt 
sammenhng mellem nogle sprogviden-
skabelige storområder der ellers på ulyk-
salig vis har vret opfattet og dyrket ad-
skilte: mellem den generative og den kor-
rektive, mellem den såkaldi deskriptive 
og den normative sprogbeskaftigelse. 

Hvad er et sprogproblem? 
Som det sidste hovedindtryk fra Hawaii 
vii jeg omtale diskussionerne om hvad der 
skal regnes for sprogproblemer, og der-
med for sprogplanlgningens genstand. 
Blandt sprogplanlaggerne var der selvsagt 
ingen vaklen med hensyn til anliggender 
omkring retskrivning, tegnsetning, ord-
dannelse, bojning, syntaks, etymologi 
osv. Disse ligger inden for sprog-
plankegningens felt. 

Men ved en anden type af anliggender var 
der udstrakt uenighed: Skal sprogplan-
kegningen blande sig i sporgsmålet om or-
denes ideologiske og diskriminatoriske 
medbetydninger? Er det et sporgsmäl for 
sprogplanlgningen i USA, fx, om det 
konsdiskriminatorisk skal hedde post-
,nan, ,nilkman, chairman eller noget an-
det? Og er det i vor hjemlige sammenhng 
et anliggende for sprogrogten om det hed-
der: De Enropafiske Fa'llesska her (EF) el-
ler De Europafiske Økonon,iske Faf 1/es-
ska her (EØF);  kerijekrafi eller atomkraft; 
arhejdsgirer —arbejdstager eller arhejds-
høher—arbejdssaflger? Og skal man tale 
om at arhejdet stil/es frit eller om at lede-
ren fyrer arbejderen? - 1 sdanne tilflde 
gaflder kampen det at få medbetydninger-
ne på sin side. 

Et flertal af deltagerne på Hawaii mente at 
disse sidste anliggender skulle holdes 
uden for kredsen af SP-relevante 'sprog-
problemer'. Disse deltagere stottede der- 
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ved den linje som man (— vel uden at der 
direkte har vret skrevet om det? —) har 
fulgt i den nordiske sprogrogt. 

der, — men at denne interesse ikke slår 
over i lidenskabelighed. 

5. Impulser til sprogrøgtsarbej-
det 1 Norden? 

På baggrund af det foregående vii jeg i det-
te afsnit soge at besvare spørgsmålet om 
hvilke impulser vi fra den internationale 
SP-retning kan modtage til sprogrøgtsar-
bejdet i Norden. 

Hvad sker der fx hvis vi anskuer de nor-
diske sprogprobiemer i sammenheng med 
de udenlandske? — Vore problemer 
skrumper strkt md, og syner nrmest 
bagatelagtige ved siden af de virkelige 
problemer som mange andre sprogsam-
fund står overfor. Tnk fx samtidig på Pa-
puas kmpemessige vanskeligheder og 
vore diskussioner omkring stil og korrekt-
hed, låneords tilpasning, forholdet mellem 
fagsprog og almensprog osv. Sådanne 
sammenligninger gør naturligvis ikke vore 
"problemer" ligegyldige — de betyder jo 
stadig wek noget for os. Men sammenlig-
ningerne virker som en påmindelse: Vi må 
påse at sprogbeskftigelsen ikke kammer 
over, at der ikke bruges uforholdsmessig 
megen tid på skinproblemer. Der er i sam-
fundslivet andre problemer der nok så me-
get fortjener opmerksomheden. 

Vi kan også se på den forskel der er i den 
meget strkt politiserede sprogdiskussion 
i Canada og så den stilfrdige måde hvor-
på sprogdebatten forløber fx i Danmark 
og Sverige. Og deraf kan vi se at for så 
vidt som det kun gelder at tinde rationelle 
løsninger på sproglige problemer, så er et 
ophedet dehatklima af det onde. Fra 
sprogplankeggerens synsvinkel er det en 
fordel at der i befolkningen findes en ud-
bredt interesse for de sproglige anliggen- 

Inspireret af talen om sprogproblemerne 
kunne man også rejse spørgsmålet: Hvilke 
er i grunden det danske, norske, svenske 
osv. sprogsamfunds sproglige problemer? 
Og mig bekendt er dette spørgsmål endnu 
ikke blevet dkkende besvaret. Det er en 
skam; for med en samlet kortlgning af 
hvilke sproglige problemer der findes i 
sprogsamfundet, ville man have instru-
mentet til at placere sin anvendelsesling-
vistiske indsats netop dér hvor forholds-
vis flest mennesker blev hjulpet mest der-
med. Med en sådan kortlxgning ville 
sprogplanlgningen og den øvrige an-
vendte lingvistik mest effektivt kunne op-
fylde sin målstning: at lose de forholds-
vis mest generende sprogproblemer som 
sprogsamfundet til enhver tid står over-
for. 

Også gennem en anden form for kortlg-
ning kunne sprogrogten komme til at råde 
over et nyttigt instrument. Vi ved nemlig i 
øjeblikket ikke helt noje hvilke de samle-
de normdannende krefter i sprogsamfun-
det er. Og vi ved endnu mindre med hvil-
ken vgt hver af disse forskellige knefter 
(eller korrektionssystemer, som Neustup-
ny ville kalde dem) virker. — Med viden 
om det forste, det kvalitative, ville vi 
imidlertid kunne arbejde for en koordine-
ring af de normdannende krefter. Og med 
den kvantitative indsigt ville vi vide om 
det navnlig vari sprognvn, på det ene el-
ler det andet trin i uddannelsessystemet, 
igennem visse trykte eller xterbårne me-
dier man skulle soge en prgning. 

Fra den internationale SP-retning kan 
man sikkert også hente impulser til pro-
cesmssig forbedring i den nordiske 
sprogrogt. Inden for den internationale 
sprogplanlgning har man lige siden 
1968/69 slået starkt på betydningen af 
evaluering og procesoptimering i øvrigt. 
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Men i den nordiske sprogrøgt har sådanne 
muligheder vist endnu slet ikke veret ud-
nyttet. De består, meget enkelt forrnule-
ret, i at man holder oje med hvordan man 
- i alle faser - gør et stykke sprogrøgts-
arbejde, og at man søger derigennem at 
vinde erfaringer til at gore det hele mere 
effektivt nste gang. 

Den internationale SP-retning kan vel i 
ovrigt here os noget gennem sit tverfagli-
ge ankeg. Inden for den internationale 
SP-retning har man trukket på en omfat-
tende fond af specialviden, og jeg tror at 
den nordiske sprogrogt vii kunne effekti-
viseres ved at man søger at inddrage nogle 
flere vidensområder end hidtil. Uden at 
ville insistere på at alle de folgende eks-
perter skulle were verdifulde at inddrage i 
en nordisk sammenheng, vii jeg her 
anføre de eksperttyper der har veret truk-
ket på i den internationale sprogplanheg-
ning: modersmålslingvister, terminologer, 
teoretiske Iingvister, matematiske lingvis-
ter, psykolingvister, sociolingvister, so-
ciologer, antropologer, socialpsykologer, 
kulturgeografer, demografer, opinionsfor-
skere, statistikere, okonomer, planhegge-
re, organisationsteoretikere, decisions-
teoretikere, operations- og procesanalyti-
kere, informationsteoretikere, mediefor-
skere, managing- og marketingteoretike-
re. På det symposium der for godt et år si-
den afholdtes i Lund om "De nordiska 
språkens framtid", deltog faktisk flere af 
listens eksperttyper. Så måske er der alle-
rede ved at ske et gennembrud med hen-
syn til tvrfag1igheden. 

Ønsket om oget tvrfaglighed i sprog-
rogten leder naturligt også over i et onske 
om at fremtidens sprogplanheggere får en 
bred uddannelse. Der bliver vel aldrig i 
Norden grundlag for at lave en speciel 
sprogrogteruddanneise; men det ville 
vere en fordel om fremtidens kaldede 
sprogrogtere sammensatte deres uddan-
nelse sådan at den gav dem en ballast som 

omfatter: en grundig almeniingvistisk 
trning for det (de) pågeldende sprog; 
samt en baggrund inden for omraderne so-
ciologi, sociolingvistik, pragmatik, psyko-
lingvistik, tekstlingvistik, generel plan-
hegningsteori, og teorien for sprog-
planhegning. Og ailerheldigst var det na-
turligvis om en sådan indsigt (i 
mod stning til hvad der er skik og brug i 
vores verdensdel) blev tilegnet i en stadig 
vekselvirkning med praktisk sprogrogts-
arbejde. 

Et sidste felt hvorpå vi kan here noget 
udefra, er sprogprognosticeringen. 1 den 
nordiske tradition har vi vist ikke udviklet 
serlig sikre hjlpemidler til at bestemme 
den fremtidige sprogudvikling med. Sov-
jetrusserne har imidiertid betydelige erfa-
ringer på dette felt, og jeg vii tro at vi med 
udbytte kunne inddrage deres sagkund-
skab. 

Det er forholdsvis begrnset hvad en vel-
udviklet tradition som den nordiske kan 
here af den unge internationale sprog-
planhegning. Men iidt menerjeg da det er 
muligt at here, selv om vi primrt bor hol-
de kontakten til den internationale retning 
for selv at bidrage med erfaringer. 

6. Udsigterne for den internatio-
nale sprogp1an1agning 

Men hvor vii den internationale beskfti-
gelse med sprogplanhegning bevge sig 
hen? Hvad vii der vre at tnekke på og at 
bidrage til i de kommende år? 

Efter sommerens sammenkomster kan det 
i hvert fald slås fast at et meget stort antal 
personlige internationale kontakter er ble-
vet etableret, mellem forskere såvel som 
praktikere. Et internationalt videnskabe-
ligt fiellesskab må nu siges at vere en rea-
litet. Imidlertid er reprsentationen inden 
for dette fllesskab endnu ikke rimeligt 
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afbaianceret. Der er mange representan-

ter fra oceaniske, asiatiske, afrikanske og 

nordamerikanske lande. Men sydamerika-

nerne er forholdsvis siøjt repriesenterede, 

og ligeledes europeerne. Og koilcgcrne 

fra ostlandene og Kina deltager i øjebiik-

ket slet ikke. Det må man virkelig håbe 

der bliver gjort noget ved i de kommende 

år ikke mindst da sovjetrusserne jo råder 

over en storre samling af praktiske SP-

erfaringer end nogen anden nation i ver-

den. 

Om det nu etablerede f11esskab kan siges 

at forme en disciplin, er et åbent spørgs-

mål: Er samlingen af SP-aktiviteter og 

-udovere tilstrkkelig omfattende og seiv-

stndig til at man vii karakterisere med 

benvnelsen "en disciplin"? På Hawaii 

var man ikke enige herom. Men for min 

egen part vii jeg foretrkke biot at opfatte 

sprogplankegningen som en underdiscip-

lin, inden for den anvendte sprogviden-

skab. 

Et sädant tilhorsforhold blev da også un-

der Hawaii-ugerne markeret gennem dan-

nelsen af en kommission under AlLA, 

den internationale association for anvendt 

lingvistik (Association lnternationaie de 

la Linguistique Appliquée). Arbejdsfeltet 

for kommissionen er "Language pianning 

and pohcy". Og dette feit vedtoges det på 

det stiftende mode at dele op i 4 underom-

råder: 1) Language pianning theory; 2) 

Impiementation and evaluation (dvs, det 

at føre et pianlagt program ud i livet og 

derniest rationeit gore op hviike resultater 

der opnäedes og hvordan fremgangsmi-

derne kan forbedres); 3) Language plan-

ning in specific societai spheres: 4) The 

socio-politicai and economic context of 

ianguage planning. 

Denne organisering inden for AlLA bhver 

st meget mere hetydningsfuid som den in-

ternationale sprogplaniiegning per 1. sep-

tember 1977 mistede en af sine vigtigste 

baser. SP-programmet ved East-West 

Center'et i Honoiuiu bb ud per den nvn-

te dato, og foringelsen man havde håbet 

på, blev ikke iii noget. (Den eneste 

fortstteise af programmet består i yderli-

gere et års financiering af The ianguage 

pianning newsletter.) 

Nogen bosning på den institutioneile, og 

vigtigere: beviiiingsmessige hjemloshed, 

er i ojebiikket ikke i sigte. Universitets-

verdenen er stort set nationalt organiseret 

og giver ikke rigtig spillerum for oprettel-

sen af institutter eller afdelinger af helt in-

ternational karakter. The Center for Ap-

plied Linguistics i Arbington (Virginia) har 

ikke midier til at huse en sprogplan-

kegningssektion. Og at soge organisering 

under Unesco er måske en dårlig losning; 

flere mener at denne internationale orga-

nisation er så tung og bureaukratisk i sin 

funktionsmåde at det i sig selv ville virke 

for hiemmende 

Naturligvis er det uheldigt at stå uden no-

gen fast bevibhngsmiessig basis for virket. 

Men det er aiiigevel et sporgsmål om tabet 

af Honolulu-basen skal beklages så me-

get. Jcg mener man omkring SP-program-

met dér har kunnet spore en vis afmat-

ning. Og det teoretiske udviklingsarbejde 

har i nogen grad skuffet forventningerne. 

Med henbhk på fremtiden er det måske 

meget gavnligt at den stierke amerikanske 

dominans nu er blevet sviekket. Det kan 

indebiere at nye veje vii äbne sig og at den 

internationale sprogplanliegning finder md 

i en mere naturlig udviklingsretning - el-

ler i flere. 
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Några ordförklaringar 
ajklar,ng klarläggande 
beslftige sysselsätta 
be vi//ing anslag 
brødes bröt sig (mot varandra) 
ni bunds helt igenom 
enstrenget snäv, smalspårig 
foreløhig tills vidare 

for/,ert fel(aktig) 
forske//ig olik(a) 
forudantageise premiss, förutsättning 
fvre avskeda, sparka 
fad/es gemensam 
fa?/Iesshah gemenskap 
føle/se känsla 
genstand föremål 
gå Over gevind komma ur gängorna, tappa 

balansen 
Ii/digst lyckligast, bäst 
heni'gge lägga åt sidan 
kwnme over kantra, slå runt 
lave s/av skoja, skämta 
/ejemu/ arrende 
mang/er brister 
moden mogen 
norindanne/se normbildning 
samlnenhi g!ie/ig jämförbar 
skel skillnad 
sIe/satiende epokgörande 
siøjt dtiligt 
sprogrøgl språkvärd, språkrykt 
stadig vwk fortfarande 
tiihøje/ig/ied benägenhet 
Iresserne 60-talet 
trin steg 
udstrakt omfattande: i stor omfattning 
abe/dig olycklig 
viden vetande, kunskap 
videnso,nråde kunskapsområde 
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