
Tisdagen den 20 mars 1990 

Ordföranden, Bernt Olsson, överlämnade böcker till Klas Höök och Anita Hedlund, som tack för det arbete de lagt 
ner i styrelsen. 

Tungomålsgillet söker idéer 
— Vi måste samla kunskaper, erfarenheter och 

idéer, så att verksamheten förblir meningsfull. Det 
finns knappast några sjävlklara mönster för vad en 
förening för språkvård ska syssla med, så vi måste 
pröva oss fram och det är roligt, säger styrelsen för 
Nya Tungomålsgillet i sin årsöversikt för 1989, fören-
ingens fjärde verksamhetsår. 

— I år kan vi uppmärk-
samma 250-årsminnet av 
Svenska Tungomålsgillet. Det 
gör vi bland annat för att 
skaffa oss perspektiv på vår 
egen tid på språkvårdens be-
tydelse i historien, sa ordfö-
randen Bernt Olsson, Malmkö-
ping, när han hälsade väl-
komna till årsmötet, som på 
söndagen hölls i Gnesta. 

Under ledning av Anna-
Lena Pocock-Bergström, var 
årsmötet snabbt avklarat. 
Detta innebar, att Brita von 
Rosen fick gott om tid när hon 
talade om författaren och vän-
nen Harry Martinson. 

• Växer 
Bland Nya Tungomålsgillets 

målsättningar kan noteras, att 
man vill bevara både svenska 
språket och dess olika dialek-
ter. Och det är tydligen många 
som har samma språkvårds-
känsla. Föreningen växer 

Anna-Lena Pocock- Berg-
ström, Gnesta och Lennart 
Cromnow, Linköping. Ny er-
sättare blev Per Nordberg, 
Flen. 

Övriga i styrelsen är; Bernt 
Olsson, Malmköping, samt 
Per Hjertzell, Eskilstuna, 
Christina Burbeck, Vrena, 
Kerstin Pettersson, Strängnäs 
och Margareta Persdotter-
Carlste<HT Norrköping. 

Ersättare: Knut Larsen och 
Per Nordberg, båda Flen. Re-
visor är Bo Björkman, Eskils-
tuna och ersättaren Bo Roos, 
Södertälje. 

Årsmötet inramdes med 
musik, först av de tre riksspel-
männen Marianne Skagerlind-
Furå, Christina Frohm och 
Per Furå, som spelade Frus-
tuna brudmarsch. Senare spe-
lade Christina Frohm, på be-
gäran av Brita von Rosen, Lä-
stringe gånglåt. 



medlemmar, varav nio insti-
tutioner, en ökning med 101 re-
spektive fem. 

— Vår förening har tillväxt i 
jämn takt. Hittills har det 
känts lagom. Vi har snarast 
varit Ute rädda för .att fören-
ingen skulle gå upp som en sol 
och ner som en pannkaka. 
Hellre vill vi se den stabil och 
varaktig — och med tiden 
mycket stor, säger styrelsen 1 
sin kommentar till verksam-
hetsåret 1989. 

Några större problem be-
hövde inte de talrika årsmö-
tesdeltagarna ta ställning till. 
Allt var väl förberett. Ett par 
smärre justeringar av stad-
garna godkändes. 

• "Målföret" 
Från Nils Uthorn, Udde-

valla förelåg en motion. Han 
önskade, att Nya Tungomåls-
gillets medlemsblad, "Målfö-
ret", skulle ägna avstavnings-
problemet viss uppmärksam-
het. 

Årsmötet tog inte någon di-
rekt ställning till motionen, 
men konstaterade att stav-
ningen ska tas upp 1 Målförets 
spalter. 

I styrelsen blev det några 
ändringar. Anita Hedlund, 
Malmköping och Klas Höök, 
Flen, undanbad sig återval. 
Nya ordinarie ledamöter blev 

unia von nosen Kan som ia 
fängsla sina åhörare. Den här 
gången hade hon valt att tala 
om författaren, vännen och 
grannen, Harry Martinson. 
Han var en av de ursprungli-
gaste av de senare svenska 
författarna, begåvad med stor 
ordfyndighet och ett finstämt 
natursinne. 

— Även om han bara hade 
några få år i skolan blev han 
en ordkonstens mästare, sa 
Brita von Rosen. Han tillhörde 
den grupp som i unga år var 
ett sockenbarn, såld på auk-
tion. När han bodde i Göteborg 
räddades han till livet av 
Frälsningsarméns soppkök 
där han kunde mätta sin 
tomma mage. 

- Alltid ställde han höga 
krav på sig själv, sa Brita von 
Rosen. Han filade på orden så 
de verkligen passade. Men, 
han var en mycket känslig 
människa. Ofta hamnade han 
i avundsjukans skottglugg. 
Detta gällde inte minst när 
han, som den förste proletär-
författaren, efterträdde Elin 
Wägner i Svenska akademien. 

I stora drag fick Nya Tungo-
målsgillets medlemmar, med 
Brita von Rosen som vägle-
dare, följa Harry Martinson, 
från vaggan till graven. 

Text och foto: 
CARL-GUSTAF OHLSSON 
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