
Hemvärnet som försvarar 
svenskan mot engelskan 
Ibland kallas de för Hemvärnet mot engelskan. De vill värna om 
svenska språket och kämpar mot att engelskan tar över alltmer i 
Sverige. De kallar sig själva för Språkförsvaret som startades för 
15 år sedan av dåvarande gymnasieläraren Per-Åke Lind blom. 

Språkförsvaret föddes redan 2002. 

Då läste Per-Åke Li nclblom en art i kel i elen

fackliga tidskriften Sko/världen. l texten 

gick rektorn för Södertörns högskola ut 

och berättade att man borde gå över till 

engelskan som unclervisningsspråk. 

- Det fick bägaren att rinna över för

mig. Det skulle kunna få stora konse

kvenser för svenska språket. Ju mer man 

a nväncler sig av svenska språket desto 

bättre blir man på det. 

Redan tidigare hade han varit småirrite

rad över att engelskan tog allt större plats. 

- Det var helt ok med engelsk kurs

litteratur när jag läste på universitetet. 

Men engelskan får inte tränga undan 

svenskan helt som u ndervisn i ngssprå k. 

Per-Åke Lind blom betonar att han

inte hatar engelska språket. Redan när 

han hoppade av gymnasiet bestämde 

han sig för att läsa böcker och tidning

ar på engelska och tyska. Som 19-årig 

jungman till sjöss använde han sig också 

mycket av engelskan. 

- Att svenskan skulle försvinna från all 

undervisning blev bara för mycket för 111 ig. 

När Per-Åke Lindblom läste artikeln

var han gymnasielärare och undervisade 

i svenska och filosofi. Han skrev också 
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ett eget inlägg i Sko/världen och rektorn 

backade och tog tillbaka det han skrivit. 

Men Per-Åke Lind blom kände att det

var dags att säga ifrån. I Ian hade redan 

skapat en schackportal på webben. Och 

bestämde sig för att skapa än nu en, med 

inriktning på svenska språket. Snart fick 

han kontakt med flera likasinnade. Men 

det var först 2005 som de tyckte att de var 

tillräckligt många för att bilda ett nätverk. 

- Då fick vi kontakt med några som 

skrev debattartiklar i vår anda. Så var vi 

ett halvt dussin. 

Hur många medlemmar Språkför

svaret har idag vi Il han inte säga. 

- Det är en hem I ig siffra. Vi är säkert

flera hundra. Att vara hemlig tror jag är 

en bra marknadsföring. Folk får gärna 

tro att vi är flera än vad vi är. 

Språkförsvaret hade som första 

huvud uppgift att få till en språklag. 

- Ett av våra huvudargument var att

Sverige hade flera minoritetsspråk men 

inget huvudspråk som gällde för alla. 

2009 antogs en ny språklag av en en

hällig riksdag. Per-Åke Linclblom anser att 

lagen tillkom mycket på grund av att Språk

försvaret varit mest cl rivande i frågan. 
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Per-Åke Lind blom vill se svenska ord när 
sådana finns i stället för engelska. 
Foto: Daniela Lindblom. 

I Språklagen heter det: "Som huvudspråk 

är svenskan samhällets gemensamma 

språk, som alla som är bosatta i Sverige 

ska ha tillgång till och som ska kunna 

användas inom alla samhällsområden." 

De nationella minoritetsspråken i Sveri

ge är finska, jiddisch, meänkieli, romani 

chib och samiska. 

- Men Språklagen är relativt tandlös

när det gäller att försvara svenskan. 

Engelskan brer ut sig alltmer i det offent

liga rummet. Flera ledande svenska 

politiker, senast Stefan Löfven, talar eng

elska i Europaparlamentet. istället borde 

de hålla sig till svenskan. EU har ju värl

dens mest avancerade tolkningssystem. 

Sedan är det all reklam som är på eng

elska. Och grundskolor och gymnasier 

Liv i Sveriae 1 • 2 0 

Reportaget 

som använder sig av engelskan som 

undervisningsspråk, bland andra Engelska 

skolan, framhåller Per-Åke Lindblom.

Språkförsvaret vill också slåss för 

mångspråkighet och mellannordisk 

språkförståelse. 

- Vi betonar mångspråkigheten.

Vi menar att man inte har någon 

spetskunskap om man inte behärskar 

flera främmande språk. Det är också 

viktigt att acceptera hemspråken och 

minoritetsspråken. Där skiljer vi oss 

från Sverigedemokraterna, som vissa 

har velat bunta ihop oss med. Men vi är 

definitivt inte knutna till något parti. 

Språkförsvaret framhåller även bety

delsen av nordisk språkförståelse. Många 

språklärare slarvar med de nordiska 

grannspråken, betonar Per-Åke Lindblom.

Enligt en tidigare undersökning var det 

bara var fjärde svensk gymnasist som hade 

studerat danska och norska. Språkförstå

elsen över gränserna är större i Norge och 

Danmark. Där hade ungefär hälften av 

gymnasisterna studerat grannländernas 

språk. Tyvärr har svenskkunskaperna i 

Finland försämrats, tillägger han. 

På Språkförsvarets hemsida finns 

flera huvudrubriker. Under rubriken 

Säg hellre har man skapat en lista med 

ersättningsord. Där översätts carport 

med öppet garage, case study med fall

studie, catering med färdig mat eller 

matleverans, happy hour medgladtimme. 

Coop borde återgå till sitt gamla 

svenska namn Konsum, tycker Språk

försvaret, som har gett Tummen ner forts.,._ 
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