Goteborg den 29 juli 2015

Basta Hillo!
Tack for Ditt brev. Inneh^llet i detta manar till eftertanke. Trots „ringrost" i sommarlattjan
vill jag forsoka besvara det.
Jag arfodd 1938, uppvuxen i Sverige, Stockholm, med mor uppvuxen i Stockholm och
far fr^n Bohuslan med skolgSng i Helsingborg. Min mormor var fodd dansksprSkig och
forde med sig en pStaglig dansk brytning under sina over sextio Sr i Sverige, s^ledes aven
under min barndom och uppvaxt. PS den tiden (forsta halften av 1900-talet) ansSgs det
hammande for barns sprSkutveckling att uppfostras med tvS sprSk; vare sig min mamma
eller jag kom darfor - tyvarr tyckte vi sjalva - att bli tvSsprSkiga. En del ord och barnvisor
har dock foljt med mig genom Sren. I tjugoSrsSldern kom jag genom intresse for
fjallvandring att vistas en del i Norge. ForstSelsen for sSval talad som skriven danska och
norska har harigenom blivit naturlig for mig och inte minst kanslan for skillnader 1 ords
betydelse och logiken i de tre brodersprSken. Detta har jag upplevt som en tillgSng. Hade
jag haft rotter eller namiare anknytning till Finland, skulle jag garna velat inforliva
finlanssvenskan i min „spr5kfamilj". Denna vackra svenska dialekt har jag tagit del av
genom den finlandssvenska poesin och genom en av mina favoritforfattare, Hans Ruin. FrSn min fars sida skolades jag in i den s.k. „rikssvenskan", som var medias och de
..bildades" sprlik p& hans tid.
S3 till „Spr§kf6rsvaret" och mitt intresse for denna lobbyorganisation. Redan det ovan
skrivna ger kanske en bakgrund. Hartill kommer min uppvaxt med Erik Wellander, Riktig
svenska, och motsvarande sprSklarare samt en familj som ofta och garna „rattade"
sprSkliga felaktigheter, vilket sakert bidragit till att jag har haft svSrt for att godta den
snabba forandring av det svenska sprSket, som numera kallas „utveckling".
SprSkforsvaret agnar sig, som jag forstSr det, mycket St att hejda och begransa
„svengelskan" inkl. inforandet och anammandet av engelska ord och uttryck i svenska
sprSket, dar vi val borde kunna finna nya uttryck och synonymer. Det ar bra. (Jamfor med
franskan och tyskan!) For egen del tycker jag det ar minst lika betydelsefullt att lagga vikt
vid att svenskan utvecklas med korrekt grammatik (jag tanker narmast pS syftningsfel
mm, som kan ge upphov till missforstSnd och feltolkningar) och med ett sprSkbruk, som
garna ger utrymme for nybildningar (tank G. Eroding!), for underfundiga sprSkliga
vandningar och for ett stort antal synonymer. Varfor inte hamta upp gamla,"f6rlegade"
ord, ordbildningar och uttryck? Det blir, typ, ganska tjatigt, liksom, att helt enkelt leverera.
I all hast,
med vanliga halsningar

