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Sextio år av nordiskt 
språksamarbete

Mikael Reuter

1 Språknämnder med nordiskt uppdrag

Det nordiska språkmötet 1954 i Oslo, för drygt 60 år sedan, var 
det första i den obrutna räcka av årliga språkmöten som har an-
ordnats sedan dess, med de nordiska språknämnderna som huvud-
aktörer. I mötet deltog representanter för de språknämnder som 
vid det laget fanns i Norden: den svenska, de två finländska och 
den norska. Med på mötet var också två professorer från Dan-
mark. Dansk Sprognævn fanns ännu inte då, utan inrättades året 
därpå, 1955.

Det nordiska språksamarbetet var ett av de viktigaste argu-
menten när Nämnden för svensk språkvård inrättades 1944. Den 
svenske professorn i nordiska språk Elias Wessén, understödd av 
nordiska kolleger, hade redan 1942 lagt fram ett förslag om en 
nordisk språknämnd. Situationen under kriget gjorde emellertid 
att detta inte gick att genomföra, så man fick börja med en svensk 
nämnd. Att det nordiska var viktigt framgår av att det redan i 
första paragrafen i nämndens stadgar stod att nämnden skulle 
ägna sig åt nordiskt språksamarbete.

Nämnden för svensk språkvård var emellertid inte den första 
språknämnden i Norden. Redan 1942, mitt under kriget, grundade 
Svenska Finlands folkting Svenska språkvårdsnämnden i Finland. År 
1945 inrättades sedan den finska språknämnden och språkbyrån, 
som först arbetade under Finska litteratursällskapet och sedan 
under Finlands Akademi. För de två finländska nämnderna stod 
det nordiska språksamarbetet förståeligt nog inte i centrum till att 
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börja med eftersom motiven för dem var mer nationella. När där-
emot Norsk språknemnd kom till 1952 framhölls det nordiska som 
ett viktigt argument, och detsamma gällde när Dansk Sprognævn 
inrättades 1955.

Íslensk málnefnd inrättades 1964, den samiska språknämnden 
Sámi giellalávdegoddi 1974, Sverigefinska språknämnden 1975, den 
grönländska språknämnden Oqaasiliortut 1982 och Føroyska mál-
nevndin 1985. Re presentanter för Island hade emellertid varit med 
redan på språkmötena 1962 och 1963, och representanter för fä-
röingarna, grönländarna och samerna deltog redan i språkmötet 
1974. Det är uppenbart att det nordiska språksamarbetet har spe-
lat en roll för uppkomsten av alla de här språknämnderna.

Många av de språkvårdsorgan som traditionellt har kallats 
språknämnder har sedermera döpts om och omorganiserats. De 
finländska språknämnderna införlivades i Forskningscentralen för 
de inhemska språken, som inrättades 1976 (numera Institutet för de 
inhemska språken), Svenska språknämnden och Sverigefinska språk-
nämnden uppgick 2006 under namnet Språkrådet i Institutet för 
språk och folkminnen och Norsk språknemnd avlöstes 1972 av Norsk 
språkråd, som i sin tur år 2005 avlöstes av Språkrådet.  Också den 
färöiska språknämnden kallas Málráðið (språkrådet), och den is-
ländska språknämndens sekretariat är numera en del av Stofnun 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (Árni Magnusson-institutet 
för isländska studier).

Men som allmän övergripande benämning på de nordiska 
språkvårdsorganen, bland annat i den här artikeln, används fort-
farande ordet språknämnd.

2 Språkmöten under tre perioder

De nordiska språknämnderna har alltså träffats för årliga språk-
möten sedan 1954. Redan tidigare förekom det naturligtvis ett 
visst nordiskt språksamarbete. Vill man gå riktigt långt tillbaka 
kan man peka på att det gamla germanska 24-typiga runalfabetet 
under 800-talet i hela Skandinavien ersattes med det vikingatida 
16-typiga runalfabetet, men hur den lyckade samordningen gick 
till vet vi tyvärr inte något om. Däremot vet vi att sjutton språk-
män, pedagoger, författare och publicister från Danmark, Norge 
och Sverige år 1869 samlades till ett nordiskt rättstavningsmöte i 
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Stockholm, med målet att samordna rättstavningen i de skandi-
naviska språken. Någon större konkret framgång ledde det mötet 
inte till.

På 1930-talet kom språksamarbetet i gång på nytt, bland an-
nat tack vare den danske Norden-entusiasten Sven Clausen. För-
eningarna Nordens förbund medverkade, och det hölls två språk-
möten 1937 och 1938, där bl.a. gemensam nordisk terminologi 
och stavningen av främmande ord diskuterades.

I den här artikeln koncentrerar jag mig emellertid på språk-
samarbetet och språkmötena under språknämndernas tid.

Mötenas karaktär har förändrats med tiden. Under de första 
tjugo åren var deltagarantalet tämligen begränsat och mötena 
handlade främst om samarbete kring terminologi, nyord och 
skrivregler, återigen med syftet att om möjligt närma de skandi-
naviska språken till varandra. De följande tjugo åren låg fokus på 
språkvårdsprinciper, språkförståelse och nordiskt språksamarbete 
mer allmänt. Sedan mitten av 1990-talet har man främst tagit upp 
frågor som språkpolitik, engelskans roll i de nordiska språk-
samhällena, språk och språkvård inom olika domäner som skolan 
och massmedierna, och utvecklingen av språkteknologi.

Språkmötena har tjänat som en viktig kanal för utbyte av 
erfarenheter, information och idéer. De har också haft en stor be-
tydelse för språkforskningen, inte minst när det gäller gemensam-
ma nordiska forskningsprojekt. Nyttan och glädjen av alla sociala 
kontakter och vänskapsband som har knutits under årens lopp är 
obestridlig, även om den är omätbar.

Redan på det första språkmötet 1954 behandlades flera av de 
frågor som senare skulle dominera mötena ända till 1970-talet. 
Temana var samarbete om terminologi, samarbete om nya ord, 
skrivregler, läroboksnormalen (språkregler för läromedel) i Norge, 
nordiska ortnamn och ordböcker mellan de nordiska språken. 
Särskilt lyfte man fram samarbetet kring ordförrådet, i synnerhet 
nyord. Jag citerar ur mötets resolution:

Utsikterna för ett nordiskt samarbete på språkvårdens område 
förefaller särskilt gynnsamma när det gäller ordförrådet. Inom 
olika fackkretsar pågår ett livligt arbete under ledning av termino-
logicentraler och speciella nomenklaturkommittéer. Det är av 
intresse att härvid möjligheten prövas att vinna största möjliga 
överensstämmelse mellan språkbruket i de olika nordiska län-
derna. Av särskilt intresse är att uppmärksamma de nya uttryck 
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av allmännare natur som ständigt dyker upp. En registrering av 
sådana uttryck från de nordiska språknämndernas sida är önsk-
värd och mötet uttalar sin tillfredsställelse över det initiativ som 
i detta avseende tagits av den svenska språkvårdsnämnden. Vid 
bedömning av materialet ur nordisk synvinkel är regelbunden 
kontakt mellan språknämnderna nödvändig. (Protokoll från det 
första nordiska språkmötet 1954)

Som jag nämnde ovan kan språkmötena i stort sett delas upp i tre 
perioder.

”Gamla tiden” är lättast att avgränsa, den omfattar de första 
cirka tjugo åren. Mötena karakteriseras av ett begränsat antal del-
tagare, vanligen 25 till 30, en nästan total mansdominans och av 
fokusering på språkliga detaljfrågor som termer, nyord och orto-
grafi och möjligheterna att åstadkomma något slag av harmoni-
sering av dessa. De representerade nämnderna var den danska, 
den norska, den svenska, de två finländska och från 1964 den is-
ländska; åren 1962 och 1963, innan den isländska språknämnden 
inrättats, representerades Island av inbjudna gäster. Det var 
vidare fråga om regelrätta möten i den bemärkelsen att det 
fattades beslut och fördes noggranna protokoll.

Tillvägagångssättet på de tidiga språkmötena kan illustreras 
av följande utdrag ur protokollet för språkmötet 1961 i Helsing-
fors. Diskussionen gällde teletermer.

S.B.F. Jansson: Sekretariaten borde ta ut en grupp termer, som är 
viktiga för allmänheten. Sedan kan gärna göras upp en lång 
lista över tekniska termer. Men de vanliga termerna får inte 
drunkna i facktermerna.

V. Jansson: Sekretariaten har gjort ett gott arbete. Televerken får 
göra en ordbok, men nämnderna skall hålla sig till de allmänt 
gångbara termerna.

Diderichsen: Om man vill hjälpa allmänheten, kunde man 
samman föra korta anvisningar om telefon- och telegrafbruk 
i de nordiska länderna. En sådan skrift skulle kunna gå ut i 
miljonupplaga.

Hänninger: Ja, särtryck av det allmännyttiga kunde spridas.
Ahlbäck: Det är bra, men först måste termerna diskuteras.
Diderichsen: Sekretariaten bör kunna finna ut, på vilka punkter 

sammanjämkning kan ske. Sedan kan frågan behandlas 
på nytt vid nästa nordiska möte.
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 Ljunggren och Ahlbäck uttalade sig om vissa enskilda termer.
 Ordföranden yttrade, att det mest praktiska tillvägagångssättet nu 

väl vore att gå igenom listans 205 termer en för en. Efter att ha 
anmodat de närvarande att be om ordet, när de hade någon kom-
mentar att göra, läste han upp termernas nummer i ordningsföljd.

  I den detaljdiskussion, som anslöt sig härtill, uttalade sig 
herrar Ahlbäck, Bergman, Fossestøl, Ljunggren, Ståhle, Oftedal, 
Karker, V. Jansson, Sadeniemi och Molde samt ordf. och mag. 
Grönberg.

”Medeltiden” i den nordiska språkvården börjar i mitten av 
1970-talet. Det var en spännande och nydanande tid inom den 
nordiska språkvården. Då tillkom bland annat Samiska språk-
nämnden, Sverigefinska språknämnden, Forskningscentralen för 
de inhemska språken (i Finland) och inte minst Nordiska språk-
sekretariatet, som kunde inleda sin verksamhet 1978 som en del av 
Nordiska ministerrådets organisation. (Se närmare nedan.)

År 1974 var representanter för samerna, färöingarna och 
grönländarna för första gången med på språkmötet, men de var 
till en början inte representerade varje år. Kvinnorna gjorde små-
ningom sitt intåg. Den första kvinnan dyker upp 1964, men ännu 
1970 var bara en av de 32 deltagarna kvinna och så sent som på 
språkmötet 1975 var bara 4 av 42 delegater kvinnor, enligt för-
teckningen i Språk i Norden 1976 (Løland 1976, s. 26). Mötes-
temana försköts allt mer från detaljfrågor till principer och från 
försök att närma språken till varandra till grannspråksförståelse 
och grannspråksundervisning. Själva språkmötena hade inte 
någon administrativ funktion, eftersom det konkreta samarbetet 
mellan nämnderna och också de enskilda språkfrågorna från 1978 
sköttes via Nordiska språksekretariatet – vars medlemsförsamling 
i och för sig sammanträdde i samband med språkmötena.

Lite svårare är det att säga när ”nya tiden” börjar. Det kan ha 
varit 1991, när språkmötet i Reykjavik hade temat ”Språken 
i Norden inför den nya utvecklingen i Europa”. Troligen var det 
då som begreppet domänförlust (på danska och norska domen-
etap) för första gången lyftes fram på allvar i dessa sammanhang, 
även om det hade tangerats redan tidigare (Jarvad 2001, s. 30f.). 
Ändå har jag valt att sätta gränsen vid 1996, när oförstående 
politiker hade lagt ner Nordiska språksekretariatet, och språk-
mötet i Utsjoki hade temat ”Språkpolitik”. Det var nämligen där 
som Ulf Teleman och Margareta Westman höll sitt föredrag med 
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rubriken ”Behöver Sverige en nationell språkpolitik?” (publicerat 
i Språk i Norden 1997), vilket kan ses som startskottet för den 
språkpolitiska process som vi sedan har sett inte bara i Sverige 
utan i hela Norden på 2000-talet. Den processen har i hög grad 
satt sin prägel på de senaste årens språkmöten, och den har gett 
upphov till omfattande utredningar och förslag till handlings-
program i alla våra länder – bland dem den svenska utredningen 
Mål i mun 2002, som ledde till den svenska språklagen 2009, den 
danska Sprog på spil 2003, den finlandssvenska Tänk om … 2003 
och den finska Suomen kielen tulevaisuus 2009.

Nya tiden har alltså präglats framför allt av språkpolitik, 
men också av frågor som språkteknologi, språkvårdsprinciper 
och språk och språkvård inom olika domäner som skolan, skön-
litteraturen och massmedierna. Typiskt för nya tidens språkmöten 
är också att de allt mer har fått karaktären av konferenser dit 
även folk utanför språknämndernas egen krets har inbjudits att 
delta. Detta har understrukits av att de konferenser som under ett 
antal år kring sekelskiftet 2000 under namnet Nordmål forum 
arrangerades av Nordiska ministerrådets språkliga expertorgan 
sedermera sammanslogs med språkmötena.

3 Nyttan av språkmötena

Det är naturligtvis svårt att i detalj peka på den konkreta nytta 
som språkvården och språkforskningen i Norden har dragit av 
de nordiska språkmötena. Den allra största behållningen är för-
modligen det omfattande utbytet av erfarenheter och idéer, och 
många initiativ har också lett till åtgärder som på sikt har stärkt 
den nordiska språkförståelsen.

På de första cirka 20 språkmötena stod som sagt terminologi-
frågorna ofta i centrum. Tanken var att det var lättare att påverka 
terminologin inom vissa specialområden än de allmänspråkliga 
orden, i synnerhet när det gällde relativt ny terminologi. Framför 
allt ville man koncentrera sig på samhällsområden som var 
viktiga i de internordiska kontakterna. Man började med post-
termer och fortsatte sedan med flygtermer, tv-termer, teletermer, 
meteoro logiska termer och turisttermer. Redan 1964 kom man 
också in på databehandlingsterminologin, som ju sedan har fått 
en hel del uppmärksamhet främst nationellt men också nordiskt 
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(till exempel Svenska datatermgruppens arbete i Sverige och den 
verksamhet som det har inspirerat till i de andra länderna).

Så här i efterhand kan den som vill vara kritisk kanske fråga 
sig vilken betydelse det arbete som då gjordes har haft för den 
nordiska språkförståelsen av i dag. Spelar det någon roll att Norge 
och Sverige gick över från brevkort till postkort enligt bl.a. 
finlands svenskt mönster? Spelar det någon roll för passagerare 
eller flygbesättningar att man på danska gick över från luftfartøj 
eller flyvemaskine till fly och från flyvemaskinekrop till flykrop? 
Blev det lättare att ringa internordiskt när det danska begrænset 
samtalevarighed ersattes med begrænset taletid och det svenska tids-
begränsning ersattes med begränsad samtalstid? Vad har vi för nytta 
av den gemensamma rekommendationen att använda teledata för 
det engelska viewdata när begreppet inte längre existerar? Det 
kan man i och för sig fråga sig, men arbetet har också fört mycket 
positivt med sig. Eller med Arnulv Sudmanns ord:

Ser ein tilbake på det samnordiske terminologiarbeidet, er det 
kanskje ikkje alltid så store resultat ein kan peike på når det gjeld 
å få i stand endringar i retning av større nordisk einskap. Men 
sjølve registreringa av termane har jo også sin verdi, samtidig som 
konfrontasjonen med problema vonleg har stimulert dei respek-
tive faginstitusjonane til å arbeide vidare med spørsmåla. (Sud-
mann 1970, s. 78)

På ortografins område kom det då och då fram förslag framför 
allt från folk utanför språknämnderna om ett gemensamt nordiskt 
alfabet (i praktiken att ä/æ och ö/ø borde skrivas lika i alla 
språken) och gemensam bokstavsordning i fråga om å, ä och ö. 
De här förslagen, liksom andra mer radikala förslag om förenhet-
ligande av stavningen i de skandinaviska språken, avslogs rätt 
enhälligt av språkmötena och de enskilda språknämnderna. Det 
skulle kosta mer för de enskilda språken än vad det skulle främja 
den nordiska språkförståelsen. Närmast avsedd som ett intressant 
tankeexperiment är Allan Karkers artikel ”Nordisk retskrivning – 
den ideale fordring” i Språk i Norden 1976. Artikeln diskuterades 
på språkmötet samma år. Karker avslutar själv artikeln så här:

Summa summarum: Mest sandsynligt forekommer det at man 
i hvert af de tre lande vil finde de foreslåede retskrivnings-
ændringer i de to nabosprog overordentlig tiltalende, men være 
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uvillig til selv at bringe lignende ofre. Og i så fald må man nok 
sande at øjemedet blev forspildt allerede for hundrede år siden. 
Evigt ejes kun det tabte. (Karker 1976, s. 82)

Det som däremot kanske hade större förutsättningar att lyckas 
var en viss samordning av stavningen av främmande ord, eller 
import ord som de har kallats i det stora samnordiska forsknings-
projektet Moderna importord i språken i Norden (se nedan). Saken 
hade diskuterats redan på de tidigare nämnda språkmötena 1937 
och 1938, och den togs upp igen bland annat på språkmötet 1955. 
Någon större enighet har man i och för sig inte nått fram till, 
efter som stavningsprinciperna varierar mellan språken, men det 
har varit viktigt att kunna diskutera problemen och principerna. 
Importordsprojektet visar att anpassningen är olika i de olika 
språken, men avlösningsorden är ändå i rätt hög grad desamma.

En ortografisk fråga som ofta diskuterades i konstruktiv anda 
på språkmötena var geografiska namn, särskilt namn på stater. 
Det arbetet fortsatte fram till 1990-talet, och resulterade bl.a. 
i den nyttiga skrift som på svenska har namnet Statsnamn och 
nationalitets ord och vars senaste upplaga gavs ut 1994. Att ge ut 
en reviderad utgåva av den kunde vara en uppgift för språk-
nämnderna. Under 1960-talet initierades en lista över efternamn 
i Norden som inte gällde ortografin utan uttalet, och den publice-
rades sedermera i skriften Släktnamn i Norden med uttalsuppgifter, 
utgiven 1977 av språknämnderna i Danmark, Norge och Sverige.

En del av det ortografiska samarbetet gällde transkribering 
av kyrillisk skrift, framför allt ryska namn. Några helt enhetliga 
transkriptionsregler kom man inte fram till, men en rätt om-
fattande nordisk samordning kunde man enas om. Resultatet före-
ligger bl.a. i boken Ryska namn – Samnordiska stavningsregler – 
Namnlista, publicerad av språknämnderna 1970. Också den borde 
komma ut i en ny utgåva.

Redan på det första nordiska språkmötet tog man upp den 
viktiga frågan om registrering av nyord i de nordiska språken. Det 
är naturligtvis en uppgift som varje språknämnd säkert skulle ha 
ägnat sig åt oberoende av det nordiska samarbetet, men helt klart 
har det framför allt i början av verksamheten varit ytterst värde-
fullt att språknämnderna har kunnat diskutera gemensamma 
principer och gemensamma tillvägagångssätt för excerpering och 
beskrivning av nyord. Samtidigt har det gett ett vidare perspektiv 
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på nyorden och deras historia när man har kunnat se det hela ur 
de olika nordiska språkens synvinkel. De nordiska diskussionerna 
har haft en avgörande betydelse för tillkomsten av nyordsböcker 
för de enskilda språken.

Behovet av ordböcker mellan de nordiska språken var en 
annan fråga som togs upp redan på det första språkmötet. Utan 
att gå närmare in på de enskilda ordböckerna kan vi konstatera 
att en hel del sådana har kommit ut, både tvåspråkiga ordböcker 
och ordlistor och den samnordiska Skandinavisk ordbok (numera 
tillgänglig också på webben). Av betydelse för det institutionali-
serade nordiska samarbetet är inte minst Nordisk förvaltningsord-
bok (vid det här laget föråldrad) och Nordisk mötesordlista – båda 
utarbetade med språknämndernas hjälp och den senare ursprung-
ligen utgiven av Nordiska språksekretariatet.

Också för språkforskningen i Norden har språkmötena spelat 
en roll genom att diskussionerna på språkmötena har inspirerat 
till en hel del forskning. Till exempel språkmötet i Marstrand 
1983 diskuterade frågan om vad språkvården önskar av språk-
forskningen, och även om det är svårt att säga i vilken mån dis-
kussionerna rent konkret ledde till någon ny forskning hade de 
säkert en betydelse. De omfattande nyordsundersökningarna som 
nämnts ovan kan också betraktas som språkforskning som direkt 
har inspirerats av språkmötena. Likaså kan de intressanta under-
sökningarna av språknämndernas telefonrådgivning (1996, 
rapport 1998) ses som ett resultat av diskussioner på språk-
mötena. Åtminstone delvis inspirerade av språkmötena och 
initierade av de olika organen för nordiskt språksamarbete är 
även dels det tidigare nämnda stora forskningsprojektet Moderna 
importord i språken i Norden under ledning av Helge Sandøy 
(2000–2012), dels de forskningsprojekt som har gällt nordisk 
språkförståelse (Språkmöten och mötesspråk i Norden, Ulla Böre-
stam Uhlmann 1991 och Internordisk sprogforståelse i en tid med 
øget internationalisering med rapporten Håller språket ihop Norden? 
av Lars-Olof Delsing & Katarina Lundin Åkesson 2005). Det är 
alltså delvis fråga om stora och viktiga projekt med stor betydelse 
för både språkvård och inte minst språkpolitik i Norden.

En förteckning över de nordiska språkmötena och deras 
teman finns i slutet av denna artikel.
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4 Fem år av expansion

Åren 1974–1978 var som ovan antytts en fantastisk tid då det 
uppstod mycket nytt inom språkvård, terminologi och språksam-
arbete i Norden – inte minst sådant som hade relevans för 
Finland.

På terminologiområdet var Tekniska nomenklaturcentralen 
TNC i Sverige och Rådet for teknisk terminologi i Norge länge de 
enda egentliga aktörerna, men 1974 inrättades Centralen för 
teknisk terminologi (TSK) i Finland, och ungefär samtidigt 
skapades en terminologigrupp vid handelshögskolan i Köpen-
hamn. Det ledde till att det nordiska terminologisamarbetet 
kunde inledas på allvar, och 1976 hölls det första Nordterm-mötet 
i Stockholm. Terminologisamarbetet har sedan dess fortsatt, och 
Nordterm-mötena har varit av stor betydelse för utvecklingen 
av terminologiarbetet i hela Norden.

År 1974 inrättades också den samiska språknämnden, och 
1975 tillkom Sverigefinska språknämnden i nära anslutning till 
Svenska språknämnden (som året innan delvis hade omorganise-
rats och bytt namn från Nämnden för svensk språkvård). Sverige-
finska språknämnden hade två medlemmar från Finland, som 
representerade finskan respektive svenskan i Finland. Den bidrog 
på det sättet till att stärka samarbetet mellan språkvården i Fin-
land och Sverige.

För språkvården i Finland var 1976 ett märkesår. Då in-
rättades nämligen Forskningscentralen för de inhemska språken, 
en statlig myndighet med ett hundratal anställda som tidigare 
hade arbetat inom olika både statliga och icke-statliga organ. Här 
samlades ett stort antal ordboksprojekt (både dialektordböcker, 
historiska ordböcker och nuspråkliga ordböcker), namnforskning 
och namnvård, annan språkforskning och inte minst språkvård, 
både för nationalspråken finska och svenska och för samiska och 
småningom också andra minoritetsspråk. Den finlandssvenska 
språkvården fick för första gången en heltidsanställd språk-
vårdare, och ett par år senare ytterligare en.

Förslag om att inrätta en gemensam nordisk språknämnd 
hade lagts fram redan tidigare, bl.a. i Nordiska rådet. De natio-
nella nämnderna var delvis skeptiska till en sådan överordnad 
nämnd, men på språkmötet 1974 framkom tanken på ett nordiskt 
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språksekretariat som alternativ till en språknämnd, och i januari 
1975 fattade Nordiska rådets kulturutskott ett preliminärt beslut 
att förorda inrättandet av ett sådant.

Frågan om en nordisk språknämnd eller ett nordiskt språk-
sekretariat diskuterades livligt språknämnderna emellan, bland 
annat på det nordiska språkmötet i Helsingfors 1975. Med en viss 
reservation från Dansk Sprognævns sida lade språknämnderna 
i december 1975 fram ett gemensamt förslag om en samnordisk 
språkorganisation, och 1976 rekommenderade Nordiska rådet 
Nordiska ministerrådet att skyndsamt låta utreda frågan.

Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för nordiskt 
kulturellt samarbete tillsatte sedan en arbetsgrupp med represen-
tanter för alla länderna (av vilka några hade anknytning till 
språknämnderna), och arbetsgruppen lade i januari 1977 fram sitt 
betänkande Nordiskt språksekretariat (NU/A 1977: 1). Bara två 
månader senare beslutade Nordiska ministerrådet att inrätta ett 
nordiskt språksekretariat, och det nyinrättade sekretariatet kunde 
avhålla sitt konstituerande möte i Bergen i februari 1978.

5 Nordiska språksekretariatet 

Nordiska språksekretariatet blev alltså ett fast organ under 
Nordiska ministerrådet, med uppgift att verka för att bevara och 
förstärka den språkliga gemenskapen i Norden och främja den 
nordiska språkförståelsen. En viktig uppgift för Språksekretariatet 
var att administrera samarbetet mellan språknämnderna i Norden 
och att verka för samarbetet mellan andra språk- och terminologi-
organ. Dess uppgift var också att vara Ministerrådets rådgivande 
organ i språk- och termfrågor.

Mellan 1978 och 1993 hade Nordiska språksekretariatet en 
styrelse bestående av tolv ledamöter som representerade de natio-
nella språknämnderna men formellt utsågs av Ministerrådet. 
Vidare fanns ett arbetsutskott med från början fyra ledamöter 
representerande Dansk Sprognævn, Forsknings centralen för de 
inhemska språken i Finland, Norsk språkråd och Svenska språk-
nämnden, och från och med 1989 ytterligare en från Íslensk 
málnefnd. År 1994 ändrades strukturen så att den tidigare styr-
elsen ersattes av en representantförsamling om elva delegater och 
arbetsutskottet av en styrelse om fem ledamöter. Ändringen be-
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rodde på att Ministerrådet ville att alla dess institutioner skulle 
ha samma struktur med en styrelse om fem personer och en re-
presentantförsamling.

Nordiska språksekretariatet hade ett fast kansli, placerat 
i Oslo hos Norsk språkråd. Sekretariatet hade en heltidsanställd 
språkvetenskapligt skolad föreståndare (Ståle Løland) och från 
1979 också en administrativ konsulent (Rikke Hauge). År 1985 
inrättades dessutom en konsulenttjänst inriktad på grannspråks-
undervisning och grannspråksförståelse. Sekretariatet bistods 
också av de nordiska sekreterarna vid de nationella språknämn-
derna – språkvetenskapliga medarbetare med särskilt ansvar för 
det nordiska samarbetet. Sådana tjänster inrättades 1979 i Sverige 
och Finland, 1981 i Norge, 1983 i Danmark och 1998 på Island.

Nordiska språksekretariatets verksamhet var imponerande: 
konferenser (bl.a. en konferensserie om de nordiska skriftspråkens 
utveckling på 1800-talet), seminarier, kurser för bl.a. lärare och 
förvaltningstjänstemän, forskningsprojekt, skrifter (bland dem 
Skandinavisk ordbok, handledningen Att förstå varandra i Norden, 
den utförligt beskrivande boken Språkene i Norden och språk-
nämndernas gemensamma årsbok Språk i Norden) och olika slag 
av internationellt och europeiskt samarbete. Från 1989 till 1994 
hade sekretariatet hand om samarbetet mellan de nordiska 
utlands lektorerna, och från 1991 skötte det sekretariatsfunk- 
tionen för Nordiska föreningen för lexikografi, som hade bildats 
samma år.

Det nordiska språksamarbetet har aldrig varit så omfattande 
och resultatrikt som under Nordiska språksekretariatets tid, men 
av någon outgrundlig anledning kom Nordiska ministerrådets ut-
redning Nordisk nytte (1995) fram till att språksekretariatet hörde 
till de institutioner inom Ministerrådet som inte uppfyllde kraven 
på ”nordisk nytta” och som därför borde läggas ner. Bland annat 
ansågs Språksekretariatet ha för höga administrativa kostnader i 
förhållande till andra kostnader. Ingen hänsyn togs till att den typ 
av verksamhet som Språksekretariatet hade krävde proportionellt 
sett högre administrationskostnader (särskilt lönekostnader) än 
till exempel Nordiska Kulturfonden, vars uppgift är att dela ut 
understöd. Trots språknämndernas protester beslutade Minister-
rådet att lägga ner Språksekretariatet 1996.
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6 Språkråd och referensgrupp

Men språknämnderna gav inte upp, utan skapade en ny sam-
arbetsorganisation, Nordiska språkrådet, vars verksamhet in leddes 
1997. Den nya organisationen var inte en institution under 
Nordiska ministerrådet, men fick ett relativt frikostigt bidrag från 
Ministerrådet. Villkoret för stödet var bland annat att ansvaret 
och administrationen skulle rotera mellan språknämnderna, och 
att den språknämnd som hade ansvar för verksamheten varje 
gång skulle skriva ett nytt kontrakt med Nordiska ministerrådet.

Nordiska språkrådet skulle fungera som ett organ för sam-
verkan mellan nämnderna och som sakkunnigt organ åt Nordiska 
rådet och Nordiska ministerrådet. Särskilt skulle det verka för att 
främja den internordiska språkförståelsen och främja och under-
lätta användningen av de nordiska språken i Norden men också 
utanför Norden, till exempel i det europeiska samarbetet. Liksom 
Språksekretariatet skulle Nordiska språkrådet samverka med 
andra språk- och terminologiorgan i och utanför Norden.

Beslutande organ var en rådsförsamling om tio ledamöter, 
där alla språknämnderna i Norden var representerade med var sin 
ledamot utom Forskningscentralen för de inhemska språken i 
Finland som hade två, en för finska och en för svenska. Ordfö-
rande var representanten för den nämnd som hade det adminis-
trativa ansvaret under perioden. Som vice ordförande fungerade 
representanten för den språknämnd som stod i tur att ta över 
ansvaret. Verkställande organ var ett arbetsutskott bestående av 
ordföranden, vice ordföranden och rådssekreteraren.

Sekretariatsfunktionen ombesörjdes på deltid av rådssekrete-
raren, dvs. den nordiska sekreteraren vid den språknämnd som 
hade ansvaret. Därtill fanns en administrativ konsulent statione-
rad i Oslo (samma Rikke Hauge som tidigare arbetat för Nordiska 
språksekretariatet). Sekretariatet bistods av nationella nordiska 
sekreterare vid språknämnderna, precis som på Nordiska språk-
sekretariatets tid.

Verksamheten var i många avseenden lik den som adminis-
trerades av Nordiska språksekretariatet, men med betydligt 
mindre resurser och möjligheter till långsiktigt arbete. Kursverk-
samheten krympte dels på grund av de minskade resurserna, dels 
för att Nordiska ministerrådet uttryckligen hade bestämt att 
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grannspråksundervisningen skulle ligga hos Ministerrådet (som 
dock i praktiken hade obetydliga resurser att ta hand om den). 
Men konferenserna, seminarierna och skriftutgivningen fortsatte, 
och Nordiska språkrådet medverkade aktivt till att starta bland 
annat de tidigare nämnda forskningsprojekten Moderne importord 
i språka i Norden och Internordisk sprogforståelse i en tid med øget 
internationalisering. Nordiska språkrådet bidrog också aktivt till 
bildandet av Europeiska samarbetsorganisationen för nationella 
språkinstitutioner (Efnil) 2003.

Nordiska språkrådet hade emellertid bara verkat i lite över 
ett år då Nordiska ministerrådet efter en ny utredning kom fram 
till att det trots allt behövde ett eget organ för det språkliga 
arbetet. Det inrättades därför en språkpolitisk referensgrupp som 
skulle vara rådgivande åt ministerrådet i nordiska språksatsningar 
och lyfta fram språkpolitiska frågor för ministrarna samt ha det 
överordnade ansvaret för handlingsprogrammet Nordmål – alltså 
uppgifter som delvis överlappade med Nordiska språkrådets. 
Referens gruppen kunde också ta egna initiativ till verksamhet.

Till uppgifterna för referensgruppen hörde att fördela bidrag 
till språkkurser och andra externa projekt och arrangemang och 
att svara för de årliga konferenserna Nordmålforum. En del av 
dessa konferenser samordnades med de årliga nordiska språk-
mötena, som språknämnderna och Nordiska språkrådet stod för. 
Av referensgruppens övriga verksamhet kan nämnas ”domänun-
dersökningen” 2001, det vill säga en undersökning av eventuella 
domänförluster för språken i Norden i förhållande till engelska. 
Undersökningen utfördes på uppdrag av referensgruppen av 
personer med anknytning till språknämnderna och presenterades 
på Nordmålforum i oktober 2001 i Pargas i Finland.

7 Nytt språkråd, nätverk 
och språkkoordination

Eftersom den språkpolitiska referensgruppens och Nordiska språk-
rådets verksamheter i många avseenden överlappade, beslutade 
Nordiska ministerrådet 2003 efter nya utredningar att lägga ner 
referensgruppen och dra in sitt stöd till Nordiska språkrådet, för 
att i stället inrätta en ny organisation. Språknämnderna fick finna 
sig i detta, och de två organisationerna ersattes år 2004 av en ny 
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institution under Nordiska ministerrådet kallad Ledningsgruppen 
Nordens språkråd eller vanligen bara Nordens språkråd – ett namn 
förvillande likt det gamla Nordiska språkrådet. Något egentligt 
sekretariat med språkvetenskapligt skolad personal hade Nordens 
språkråd inte, utan sekretariatsfunktionen delades mellan Minis-
terrådet och en utomstående administratör.

Verksamhetens syfte var ”att främja internordisk språk-
förståelse och språkbehärskning, stärka den nordiska språkgemen-
skapen och kunskapen om språken i Norden, främja en demokra-
tisk språkpolitik och språksyn i Norden och stärka de nordiska 
språkens ställning i och utanför Norden”. Till huvuduppgifterna 
hörde att fungera som sakkunnigt organ åt Nordiska ministerrådet 
när det gäller nordiska språkfrågor och nordisk språkpolitik, att 
fungera som ledningsgrupp för det tvärgående stödprogrammet 
Nordplus språk och att ansvara för samarbetet mellan de nordiska 
språknämnderna.

Nordens språkråd startade bland annat projektet Nordiska 
språkpiloter, alltså grannspråkslärare som skulle inspirera och 
aktivera kolleger, och tog initiativ till en undersökning genomförd 
av Ulla Börestam om integrationen av icke-nordiska invandrare  
i den nordiska språkgemenskapen, som resulterade i rapporten 
Samma skjorta, olika knappar. Icke-nordiska andraspråkstalares erfa-
renheter av dansk-svensk språkgemenskap i Öresundsregionen (2008). 
Vidare stod Nordens språkråd bakom utgivningen av läroboken 
Nordens språk med rötter och fötter (2004; äv. på danska och 
norska) och textantologin Nordisk litteratur til tjeneste. Nordiske 
kanoniske tekster (2008). Bland konferenser kan nämnas Parallell-
språkskonferensen om användningen av engelska vid universi-
teten och en arbetskonferens om elektroniska språkkontrollverk-
tyg. Ett viktigt uppdrag som Nordens språkråd fick av Nordiska 
ministerrådet var att formulera en deklaration om en nordisk 
språkpolitik. Denna antogs 2006 av undervisningsministrarna 
i Norden.

Nordens språkråd skulle alltså också ha ansvaret för språk-
nämndernas samarbete. Språknämnderna fick inte utse egna leda-
möter i rådet, men i praktiken fick de en viss representation i 
lednings gruppen, även om denna bestod av representanter för de 
nordiska länderna och självstyrande områdena, inte för språken. 
Det visade sig emellertid snart att språknämndernas inflytande 
inte var vad man hade tänkt sig och att Nordens språkråd inte i 
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tillräckligt hög grad kunde ta sig an språknämndernas samarbete 
och de aktiviteter som Nordiska språkrådet hade stått för. Språk-
nämnderna bildade därför ett enkelt nätverk, Nätverket för språk-
nämnderna i Norden, som också tillförsäkrades en summa pengar 
från den nordiska budgeten för att täcka kostnaderna för möten 
och viss annan verksamhet. Med stöd av Nordens språkråd kunde 
nätverket också bland annat fortsätta med utgivningen av års-
skriften Språk i Norden och starta en arbetsgrupp för språkvård 
och språkteknologi, som kunde hålla arbetsmöten och ett årligt 
seminarium.

Kombinationen av Nordens språkråd och Nätverket för 
språknämnderna i Norden fungerade alltså hyggligt väl, men 
inom Nordiska ministerrådet är det tydligen viktigt att också väl-
fungerande verksamhet med jämna mellanrum omorganiseras. 
Följaktligen omvandlades Ledningsgruppen Nordens språkråd år 
2009 till Expertgruppen Nordens språkråd. Dessutom inrättades 
en samordningsgrupp, kallad Nordiska språkkoordinationen, som 
bland annat hade till uppgift att fungera som sekretariat för Nät-
verket för språknämnderna i Norden. Men språknämnderna fick 
en allt mer undanskymd roll i Ministerrådets verksamhet på 
språkområdet, och efter en utredning 2012 som resulterade i en 
ny organisation 2014 har språknämnderna inte längre någon plats 
i organisationen. Verksamheten ska nu inriktas så gott som enbart 
på barns och ungas förståelse av de skandinaviska språken, och 
det anses ligga utanför språknämndernas kompetens. Viktiga om-
råden som därmed förlorar sin finansiering från Ministerrådet är 
till exempel språkteknologi, klarspråk, lexikografi och Norden-
undervisning i utlandet.

Allt det som jag har skrivit här ovan behandlas mer in- 
gående i en historik över det nordiska språksamarbetet kallad 
Guld tavlorna i gräset (2014), med veteranerna Birgitta Agazzi, 
Catharina Grünbaum, Rikke Hauge och mig som författare. I 
historiken kommer vi också med ett förslag till en ny och mer 
effektiv språkorganisation under Nordiska ministerrådet. Med 
tanke på vår erfarenhet av hur effektivt arbetet var på Nordiska 
språk sekretariatets tid påminner den föreslagna organisationen 
inte helt oväntat i mångt och mycket om Språksekretariatet.
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8 Sammanfattning

Jag har här försökt ge en allmän bild av det nordiska språksam-
arbetet under den tid de nordiska språknämnderna har funnits 
till. Det första formella samarbetet bestod av de nordiska språk-
möten som sedan 1954 har hållits varje höst. De var under de 
första cirka tjugo åren huvudsakligen inriktade på rent språkliga 
detaljfrågor som terminologi, nyord och skrivregler, med syftet 
att närma de nordiska språken till varandra. Under de följande 
tjugo åren låg fokus på språkvårdsprinciper, språkförståelse och 
nordiskt språksamarbete mer allmänt, och från mitten av 1990- 
talet har det i allt högre grad handlat om språkpolitik, engelskans 
roll i de nordiska språksamhällena, språk och språkvård inom 
olika domäner som skolan och massmedierna, och utvecklingen 
av språkteknologi. En förteckning över de nordiska språkmötena 
och deras teman följer nedan.

År 1978 fick språksamarbetet en mer fast form, då Nordiska 
språksekretariatet, inrättat av Nordiska ministerrådet, inledde sin 
verksamhet. Det var en omfattande och resultatrik verksamhet 
som pågick till 1996, då Ministerrådet av någon outgrundlig an-
ledning beslutade lägga ner sekretariatet med hänvisning till att 
det inte fyllde kraven på ”nordisk nytta”. Sedan dess har sam-
arbetet fortsatt inom ramen för olika organ med olika koppling 
till Ministerrådet och språknämnderna. Det har också senare lett 
till en hel del resultat, men det har aldrig varit så intensivt som 
under Språksekretariatets tid. Och framför allt har de ständiga 
omorganiseringarna lett till bristande kontinuitet och hämmat 
långsiktiga satsningar.
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appendIx

Tid, plats och teman vid de nordiska språkmötena

(Översikten bygger huvudsakligen på listor sammanställda av Rikke 
Hauge och Henrik Galberg Jakobsen. På nästan alla möten har 
dessutom förekommit orientering om nämndernas verksamhet och det 
nordiska språksamarbetet under det gångna året. Sedan 1970 har 
rapporter från mötena och de flesta viktigaste inläggen publicerats 
i Språk i Norden året efter språkmötet i fråga.)

1954 Oslo

terminologiskt samarbete
insamling av nyord
skrivregler
nordiska ortnamn
ordböcker mellan nordiska språk

1955 Stockholm

samarbetet mellan språknämnderna
posttermer
nyord
stavning av främmande ord

1956 Köpenhamn

posttermer
nyord
stavning av utländska geografiska namn och ryska namn
interpunktion
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1957 Helsingfors

flygtrafikens terminologi
transkription av ryska namn
nyord
principer för särskrivning och sammanskrivning
finska språket

1958 Oslo

geografiska namn
ryska namn
post- och flygtermer
nyord
norsk-svensk ordbok

1959 Göteborg

namn på stater och huvudstäder och nationalitetsord
tv-terminologi
nyord
språksituationen i Norge
”gott svenskt språk”

1960 Köpenhamn

tv-termer
statsnamn och nationalitetsord
språksituationen i Norge och Danmark

1961 Helsingfors

teletermer
meteorologiska termer
utländska geografiska namn
undervisning i svenska vid finska skolor

1962 Oslo

flygtermer
meteorologiska termer och teletermer
transkription av ryska namn
samarbete kring engelsk språkpåverkan (avlösningsord)
isländsk språkvård
norska arbeten av intresse för språklig normering
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1963 Stockholm

rapport om terminologiarbetet
engelska lånord och avlösningsord
ryska namn
riktlinjer för redigering av rättskrivningsordböcker
datorer som hjälpmedel för ordboksarbete
svenska arbeten av intresse för språkvården

1964 Köpenhamn

rapporter om terminologiskt arbete
transkription av kyrillisk skrift
nyordslistor och engelska lånord
riktlinjer för rättskrivningshandböcker
databehandling av språkligt material
databehandlingens terminologi
turisttrafikens terminologi
nordiska person- och ortnamn

1965 Helsingfors

rapporter om terminologiskt samarbete
rättskrivningsregler och transkription av kyrillisk skrift
diskussion om ett gemensamt alfabet (efter förslag av de nordiska 

studentorganisationerna)
arbeten i Finland av intresse för språkvården
dialektforskning i Finland
samnordisk lista över växt- och djurnamn
förslag om nordisk släktnamnslista

1966 Reykjavík

turisttrafikens termer
nordisk släktnamnslista med uttalsuppgifter
nordiska nyordsundersökningar
samnordisk lista över växt- och djurnamn
samordning av nordiska yrkesbeteckningar
bokstavsföljden i nordiska alfabet
isländsk ordbok
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1967 Utstein kloster (Stavanger)

turisttrafikens termer
nordisk släktnamnslista
tillväxten i ordförrådet
databehandling av språkligt material
publikation om transkription av kyrillisk skrift
vad kan göras för att förbättra ungdomens förmåga att uttrycka 

sig i skrift på modersmålet?

1968 Gammel Avernæs, Fyn

turisttermer, släktnamn
kyrillisk skrift
yrkesbeteckningar
ordförrådets tillväxt
skriftserien ”Nordiska språkfrågor”
nämndernas förhållande till offentligheten

1969 Stockholm

nordisk rättskrivning sedan 1869
lista över samnordiska och särnordiska ord i danska, norska och 

svenska
förslag om en nordisk språknämnd (medlemsförslag i Nordiska 

rådet)
nyordsundersökningen
”Nordiska språkfrågor”

1970 Helsingfors och Borgå

språksociologi och språkvård
inbördes påverkan mellan de nordiska språken
kunskapen om grannländernas språk
översättningslån i finskan
skolterminologi
den nya skriften ”Språk i Norden”

1971 Reykjavík och Borgarfjörður

tekniskt språk och annat fackspråk
isländska ortnamn
Nordiska rådets förslag om utbyggning av det nordiska 

språksamarbetet
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1972 Bergen

språknämnderna och lagspråket/administrationsspråket
samnordiska språkprojekt
samarbetet med Nordiska kultursekretariatet
omorganiseringen av språkvårdsarbetet i Finland och Norge
datamaskinell språkbehandling

1973 Stockholm

modersmålsundervisningen på universiteten
språkbruket i radio och tv
fransk inställning till engelska lånord

1974 Köpenhamn

frågan om en nordisk språknämnd
samiska, färöiska och grönländska
språkvetenskap och modersmålspedagogik

1975 Hanaholmen, Esbo

språkförståelsen i Norden
den nya svensk-finska ordboken
orientering om Forskningscentralen för de inhemska språken
Centralen för teknisk terminologi i Finland och Sverigefinska 

språknämnden
samarbetet mellan de nordiska språknämnderna

1976 Húsavík

fackspråk i allmänspråket – prioritering av språknämndernas 
uppgifter

diskussion av Allan Karkers artikel om nordisk rättskrivning (SiN 
1976)

de nordiska språkens ställning på Island
aktuella språkvårdsfrågor på Island

1977 Trondheim

principerna för språknämndernas rådgivning
språknämnderna och det nordiska språksekretariatet
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1978 Visby

principerna för språknämndernas rådgivning, särskilt det nordiska 
argumentet

kritiska faktorer i samisk språkutveckling
språknämnderna och Nordiska språksekretariatet

1979 Köpenhamn

språkvårdens kanaler

1980 Mariehamn

flerspråkighet, språklagstiftning och språkutveckling
den nordiska språkkonventionen
främmande element i finska nyord

1981 Reykjavík

isländskans och färöiskans ställning och roll i nordiskt samarbete
grannspråksundervisningen i Norden
de nordiska språkmötenas framtid

1982 Røros

nationella och nordiska synpunkter på stavning och uttal av 
främmande ord

1983 Marstrand

slutdiskussion om stavning av främmande ord
vad önskar språkvården av språkforskningen?

1984 Tórshavn

ordbildning på inhemsk grund
förslag till undersökning av språknämndernas rekommendationer 

och deras genomslagskraft
färöisk språkrådgivning

1985 Løgumkloster

de nordiska språksamfunden – olikheter och likheter

1986 Jyväskylä

normeringen av det offentliga talspråket och växelverkan mellan 
tal och skrift
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1987 Akureyri

isländsk språkvård och ändringar i ordförrådet

1988 Kristiansund

idéer och framtidsuppgifter för det nordiska språksamarbetet
det engelsk-amerikanska inflytandet på språken i Norden

1989 Sigtuna

handböcker i språkriktighet

1990 Svaneke, Bornholm

Nordmål – handlingsprogram för språkligt samarbete i Norden

1991 Reykjavík

språken i Norden inför den nya utvecklingen i Europa

1992 Åbo

Norden inför den europeiska integrationen: översättning, 
tvåspråkighet och språklig interferens

1993 Lysebu, Oslo

modersmålets plats i grundskolan och gymnasiet

1994 Långholmen, Stockholm

inget särskilt tema

1995 Schæffergården, Köpenhamn

skönlitteraturen och språkvården

1996 Utsjoki

språkpolitik
minoritetsspråk
språkvårdens ställning i samhället
det fortsatta nordiska språksamarbetet efter nedläggningen av 

Nordiska språksekretariatet

1997 Tórshavn

språk och medier
språk och kön
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1998 Trondheim

de nordiska språken och informationsteknologin
med särskild vikt på språkteknologi

1999 Höfn

förhållandet mellan danska/norska/svenska och andra språk i 
Norden

2000 Nuuk

språklig standardisering

2001 Klitterbyn, Ängelholm

språknämndernas roll, framtid och arbetsuppgifter
den språkliga situationen i Öresundsområdet

2002 Løgumkloster

språkkontakt i Norden sett från de nordiska språknämndernas 
synpunkt

2003 Tavastehus

språkvården och skolan

2004 Tórshavn

språknormering och normeringspolitik
språkliga förändringar

2005 Bergen

språkpolitik
språkteknologi

2006 Selfoss

mediespråk

2007 Uppsala

namn, namnvård och språkpolitik i ett mångspråkigt Norden

2008 Helsingør

språkpolitik
språkliga attityder till importord m.m. i Nordens språk
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2009 Borgå

den nordiska språkvårdens principer och praktiker

2010 Tórshavn

grannspråksundervisning och nordisk språkvård

2011 Ilulissat

modersmål, andraspråk, grannspråk och främmande språk

2012 Oslo

tv-textning i Norden

2013 Akureyri

de nordiska språkens framtid inom informationsteknologin

2014 Stockholm

den nordiska språkdeklarationen
nordisk språkförståelse
flerspråkighet
parallellspråkighet
det nordiska språksamarbetets historia


