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INNHALD

skal ikkje ta stilling til det reint faglege ordskiftet om dette her, men vil
understreke konklusjonen til Romøren

Rolf Romøren: Med næringslivet og alt videregående på

Det er viktig at norsklærarar og
språkforskarar i langt større grad enn

Bør vi ha ei «norm» for radikalt bokmål? Diskusjons-

- uttrykt

i årets politiske

nakken? Sommerens forpostfektninger om norskundervisonsn

sjargong:

motåt fra'sentralsevret.
>. SR
Ordtilfanget i nynorsk. Merknader frå sentralstyret

hittil kjem ut på banen, og ikkje let
riksmålsfolk og «ein kjent språkprofessor» få boltre seg der åleine mens
dei sjøl sit i garderoben og ventar på

ILS
Se
Noregs Mållag om Venås-tilrådinga

Yngve Bautz: Overflødige språkbruksregler?
............
Geirr Wiggen: Leiv Flydal til minne
........--+sorrervrr

den store fagdebatten i eigne blad og
organisasjonar.
Ein slik appell bør ikkje gjelde berre denne konkrete debatten. For den

BØKER:
Geirr Wiggen: Skiftende språkbruk i ulike landsdeler.( Eskil Hanssen og Kjell Ivar Vannebo

redene
SST
Eric Papazian: Nordiske språk i fortid og nåtid.
(Arne Torp: Norsk og nordisk før og nå) ....--++++xxrs

som arbeider i LSS, er det slåande kor

som

blir omsett

i aktiv

støtte.

Når

laget med rette kan kritiseras for å
vise seg altfor lite på banen, ligg det ei

viktig
kjem,

årsak her. I månadene som
vil vi prøve å rette på dette

gjennom
ein
vervekampanje.
Alle
medlemmer som kjenner folk som
burde bli det: Ta kontakt med oss!
Søndag 23. oktober skal vi ha

landsmøte. Ved sida av å drøfte arbeidet vårt generelt, skal vi der ta for

oss spørsmålet om å arbeide ut ei
norm for det vi kallar radikalt bok-

mål, som eit konkret uttrykk for det
språkpolitiske synet vårt. Vil det vere
ein måte å komme ut på banen på?
Det veit vi ikkje — men les diskusjons-

notatet vårt på side 6-7, og skriv til
oss eller kom på landsmøtet!
LSV
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Innkalling til landsmøte
Det blir landsmøte i LSS søndag 23. oktober kl. 11.00 på Vahl skole,

Herslebs

gate 26, Oslo

minutter å gå fra Tøyen
Hage.

(inngang fra Jens Bjelkes gate). Det er fem
T-bane-stasjon

i retning av og langs Botanisk

SAKLISTE:
1: Konstituering, valg av ordstyrer og referent
2. Arsmelding
3: Regnskap

4. Normering av radikalt bokmål
Se diskusjonsnotat på side 6-7 her i bladet.
. Økonomi

w

mye sympati og semje dei språkpolitiske ideane våre møter i mange krinsar, og kor lite av denne sympatien

ES

a) Medlemspenger og bladpenger
b) Allment
. Arbeidet framover
. Lovendringer
Sentralstyret foreslår disse lovendringene:

$ 5 B: «Landsmøtet vel eit sentralstyre med slike medlemmer: leiar,
nestleiar, kasserar, skriftstyrar og fire styremedlemmer.»
Framlegg: «... nestleiar, sekretær, kasserar, redaktør og tre

styremedlemmer».
$ 6: «Merknader til protokollen må ein sende til referenten innan 14

dagar, elles er protokollen godkjend.» Framlegg: «Merknader til
referatet må sendast til leiaren innan neste styremøte, elles

er. >

Reint språklig foreslår
referat for protokoll.
8. Valg

9 Fråsegner

styret

termen

redaktør

for

skrifistyrar

og

SENTRALSTYRET

MED NÆRINGSLIVET OG ALT
VIDEREGÅENDE PÅ NAKKEN?
Sommerens forpostfektninger om norskundervisninga

Av Rolf Romøren
Tidlig i år la ei arbeidsgruppe nedsatt av Grunnskolerådet fram ei innstilling om mål og metoder
i norskundervisninga i grunnskolen. Innstillinga har fått hard medfart i ei rekke avisinnlegg på
vårparten og forsommeren med Finn-Erik Vinje og en del riksmålsfolk, blant dem Erling Granholt
og Tor Guttu, som de fremste kritikerne.
Det har ikke vært så lett å se av disse innlegga hva innstillinga virkelig gikk ut på. Rolf Romøren,
som er lektori norsk på Kristiansand lærerhøgskole, gir her ei kritisk, men balansert vurdering av
innstillinga, og har også sitt å si om de ivrige debattantene. Det er ei viktig oppsummering av
situasjonen foran ordskiftet om den store morsmålskommisjonens innstilling, som vi håper å
komme tilbake til når tida er inne.

I Danmark og Sverige har de alt hatt sine morsmålsfeider", og nå ser det ut til at Norge også skal få en ny.
Regjeringas morsmålskommisjon leverer si innstilling
omkring årsskiftet.
En forsmak på hvordan denne feiden kan komme til å
bli fikk vi på forsommeren, etter at ei arbeidsgruppe
nedsatt av Grunnskolerådet leverte si innstilling om
norskundervisning i grunnskolen.” Gruppa hadde fått i
oppdrag å vurdere norskdelen i Mønsterplanen, og har
siden pådratt seg høgresidas vrede. Sabelraslinga til Tor
Guttu sier litt om styrken og retningen på reaksjonen:
«Gledessprederne kan komme til å få næringslivet og alt
videregående på nakken (...) Blir arbeidsgruppens fagsyn noen gang praktisk politikk, er det på tide med en
ny foreldreaksjon.» (Frisprog 18.6.83) En kjent språkprofessor har også drevet sin kampanje mot innstillinga,
effektivt distribuert via NTB til de større avisene i
landet. Samme artikkel sto også trykt i Norsk skoleblad,
og de ulike overskriftene alt etter omgivelser er i seg sjøl

verd et studium i språkbruksanalyse.

Men rett skal være rett: arbeidsgruppa (etter dette: AG)
har møtt motforestillinger også fra folk som stort sett
deler det grunnsynet den har på språk og språktilegning.
Før vi går inn på dette, er det vel rimelig å gjøre greie
for noen hovedpunkt i innstillinga.
1 Dansklærerforeningens Svar på tiltale 1980 og Thorsen/
Ostmar
(red.): Svar på
tal (Skoleöverstyrelsen/Liber
1982)
2 Grunnskolerådets fagplandebatt: Norsk. Innstilling fra ei
arbeidsgruppe (Universitetsforlaget 1983).

ARBEIDSGRUPPAS
INNSTILLING

AG fikk i oppdrag å vurdere ulike sider ved fagplanen
i norsk i mønsterplanen for grunnskolen «i lys av dei
røynslene ein har frå arbeidet i skolen». I innstillinga
finner vi ei analyse og vurdering av mønsterplannorsken, framlegg til omredigeringer, og et par eksempel på
behandling av visse emner, som grunnleggende lese- og
skriveopplæring og sidemålsopplæring.
Det er særlig i innleiinga at røynslene fra arbeidet i
grunnskolen kommer fram. Sentralt står bildet av norsk
som et drille- og terpefag elevene misliker. Treningsheftene dominerer.
Men AG forlater fort nedslående erfaringer og prøver
heller å stille en diagnose, både på pedagogisk, lingvistisk og politisk grunnlag.

AG slår fast at norskplanen «spriker» i forhold til det

pedagogiske grunnsynet som kommer fram i den generelle delen av Mønsterplanen. Grovt gjengitt: Et fagsentrert, formaltreningsorientert og lite kommunikasjonsorientert syn dominerer fagplanen, mens et mer elev- og
kommunikasjonsorientert syn kan leses ut av den generelle delen.
Lingvistikkens dreining fra språksystem og over til
språkbruk, sosiolingvistikkens frammarsj, og ikke minst
barnespråkforskningen, har nå gjort det mulig å tenke
fag og pedagogikk på en mer enhetlig måte enn for ti år
sida, og det gjøres nå i stigende grad i lærerutdanning.
AG har derfor etterhvert en hel fagtradisjon i ryggen når
den formulerer sine hovedpunkter:
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— Brudd med forestillingen om Det Ene Språk — eller
Idealspråket.
Heller understreking av de mange
språkkodene som fins rundt oss.
— «Morsmål», som brukes tvetydig i Mønsterplanen,
betegner hos AG det talespråket (dialekten) barnet har
med seg ved skolestart.
— Vekt på funksjonell heller enn formell trening. Læringssituasjoner der innhold står i sentrum, i meningsfylte sammenhenger.
— Grammatikkundervisning bedrer ikke nødvendigvis
språkferdigheten.
- Veiledning og «retting» tar omsyn til elevens modning, heimespråk og kommunikasjonshensikter.
— Oppøving av kritisk evne til å gjennomskue språklig
manipulering i mediasamfunnet.
- Arbeid med skjønnlitteratur har en målsetting også
utover den individuelle opplevelsen. Den gir også
kunnskap og innsikt om mennesker og forhold i andre
miljø og til andre tider.

NOEN SVAKE PUNKT
Sjøl om det er lett å være enig i det meste av det som
gruppa hevder prinsipielt, tror jeg fremdeles dette pionerarbeidet har en del svake punkt som bør gjennomtenkes på ny. Istedenfor å senke skuta er jeg altså interessert i å gjøre den mer sjødyktig. For nye stormer venter.
Det er særlig tre punkt jeg vil ta fram: elev- kontra
fagsentrering, forholdet talespråk/skriftspråk og endelig
forholdet mellom følelse og fornuft i forskjellige skrive-

sjangrer.

bort fra hva som skiller tale og skrift når det gjelder

form og funksjon. For det andre tilslører det hva barn
må gjøre som de ikke har gjort før — når de tar skriftspråket i bruk.

AG*s oppvurdering

av (barnas) talemål kan sikkert

forstås som motstykke til den delen av lese- og skriveopplæringa som ser ut til å følge en slags (nå avlegs)

fremmedspråksmetodikk: først systemet skritt for skritt,

så tar vi det i bruk. Det er en besnærende tanke at barn
skulle kunne lære seg skriftspråket etter samme «naturmetoden» som de tilegner seg talemålet, og kjente
språkforskere som Ragnhild Söderbergh (i tidligere
nevnte Svar på tal) argumenterer for synspunktet. Problemet er at vi for tida ser ut til å vite atskillig mer om
talespråksutvikling enn om skriftspråksutvikling. Inntil
vi vet mer om dette, bør vi kanskje være litt mer
varsomme med analogimodellen vår.
Et konkret eksempel på en litt plagsom forenkling på
dette området, er AG's avsnitt om leseinnlæring og
talemål (kap. 4:2), hvor vi blant annet kan lese dette: «I
nyere prinsipper for lese- og skriveopplæring legges det

vekt på at opplæringen
talemål.»

bør foregå på elevenes

Jeg tror helst en har ment

eget

«bør ta utgangs-

punkt i», men denne glippen er i så fall helt i tråd med

en del rare forestillinger om skriveopplæring på dialekt
som med god grunn har vekt motreaksjoner.
Det siste jeg vil trekke fram om AG's omprioritering
gjelder først og fremst skolens idealsjanger — den klare
logiske sakprosaen. AG skriver (kap. 2.1.4.1): «Den
klare logiske sakprosaen er ein variant mellom tallause

måtar å bruke språket på, og denne varianten er ikkje

Elev- eller fagsentrering?
Ved å legge så stor vekt på dette skillet har gruppa
gjort seg sjøl en bjørnetjeneste. Først og fremst fordi det
vel aldri kan være tale om et enten eller, men også fordi
orda mobiliserer fordommer på begge sider av utdanningskløfta vi har i læreryrket mellom akademikere og
seminarister. Innafor pedagogikken som fag går det nok
et skille mellom vekstpedagogikk og erfaringspedagogikk på den ene sida og innlæringspedagogikk på den
andre: Vekt på individet og den konkrete handlingen
kontra vekt på «systemet» (sml. språkhandling og
språkbruk kontra språksystem). Det er sterke paralleller
her, men lett å forenkle også, særlig når vi forsøker å
sammenholde tale- og skriftspråksutvikling.

Forholdet tale/skrift
AG har nyere barnespråksforskning i ryggen når de
hevder at barna kommer til skolen med et utviklet
(tale)språk som de har tilegnet seg på egen hånd, i
språklig samhandling med andre. Hvordan kan noe så
sjølsagt virke så provoserende på mange?
En enkel, men litt grov forklaring kunne være at
skolen legitimerer sin egen virksomhet ved å betrakte
barna som analfabeter (i vid forstand) ved skolestart: Det
er enklere å fokusere på hva barna skal lære, enn på hva
de allerede kan. AG har lagt stor vekt på det siste,
sikkert fordi de mener dette bør ha prioritet her og nå,
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men i forhold til barns skriftspråksutvikling kan det være
fatalt, for det første fordi det leder oppmerksomheten
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rett i alle situasjonar.» Det siste er vel ikke så vanskelig
å være enig i, men den ekstreme språkpluralismen som
kan tolkes ut av AG's innstilling lar seg muligens
forsvare i begrenset lingvistisk forstand (arbitraritetsargumentet) eller i terapeutisk forstand, men neppe samfunnsmessig og politisk. For det er vel sånn at de
forskjellige språksjangrene — i tale såvel som i skrift — er
en enorm sorteringsmaskin for forståelse, makt og innflytelse i samfunnet vårt, og dermed vår evne til å
fungere i det private såvel som i det offentlige, som
følelsesvesen såvel som fornuftsvesen. Mønsteret her er
komplisert, men jeg tror barn og foreldre har en rett pe
realistisk oppfatning av skriftspråkets status og verdi.
oppvurdere talemålet på bekostning av skriftmålet, og å
oppvurdere kreativ og skjønnlitterær skriving på bekostning av sakprosa er å røre ved fundamentale reguleringsmekanismer for menneskelig samvær. Sjøl om vi

skulle ha rett i stormløpet vårt mot normalmålsdominan-

sen (i skrift og tale), vil vi neppe på en stund enda få
rett.

Følelse og fornuft
Sjøl om AG avviser bruk av skjønnlitteratur bare for
opplevingens skyld, er det lett å tolke gruppa slik at
kreativ, «fri» skriving og skjønnlitterær produksjon kan
komme til å fungere tilsvarende terapeutisk. Eller er det
kanskje sånn at skolens avstand til det levende livet
faktisk gjør fiksjonssjangrene til den mest ærlige og ekte
form for skriftlig bearbeiding?

AG har iallfall — så langt jeg kan se — ingen klar
begrunning for prioriteringen av kreativ skriving, og
dermed åpner de for spekulasjoner og motforestillinger,

på tynt grunnlag. Her er noen:

Bildet av skjønnlitteratur som bærer av noe personlig,
djupt og ekte kunne jo gjøre disse sjangrene særlig
velegna når elevene skal uttrykke sine opplevelser. De
kan f.eks. skrive dikt eller noveller. Etter min mening er
dette en veldig snever plattform for barns bruk av
skjønnlitterære sjangrer.
Barns kreative språkbruk og fiksjonsskaping i førskolealder er mer utprøving enn uttrykk: innholdsmessig en
leik med forestillinger og virkelighetsmodeller (jfr. sjangrer som «den omvendte visa», vitsen eller spøkelseshistorien), formmessig en leik med mulige inkonsekvenser
i regelverket,
synonymer/homonymer,
ønskede
og
uønskede rimassosiasjoner (sjangrer som gåta eller ulike
former for parodier). Etter min mening er dette en mer
effektiv form for språkbruksanalyse (og språkkritikk) —
tilpasset barnas kognitive utvikling — enn den elever skal
lære når de er modne nok til å «tenke abstrakt», som det
heter. Kreativ skriving er ikke bare trening i autentisk
språk, i å finne uttrykk for personlig oppleving. Kreativ
skriving kan og være trening i inautentisk språk —
språklige rollespill der det løsaktige forholdet mellom
språk og virkelighet stadig tydeliggjøres. I avsnittet om
mediesituasjonen skriver AG at det er viktig å lære
elevene å skille mellom virkelighet og fantasi. Er dette
også et spor av den samme tankegangen om ulike
departementer for følelse og fornuft? Er det ikke bedre å
si at elevene trenger å skille mellom de ulike språklige

forkledningene
kalles

virkeligheten møter oss i — enten det

skjønnlitterær

språkbruk,

sakprosa

saks skyld — bilde- eller kroppsspråk?

eller for den

Jeg avslutter denne kritiske punktbehandlingen med å
vise til to andre sympatisk-kritiske kommentarer som
supplerer det jeg har rukket å gå inn på: Frøydis Hertzberg om «kompensatoriske» trekk ved synet på språkstimulering, og Jan E. Byberg om litteraturens plass i
AG's innstilling, uten at jeg dermed gjør alle deres
er
til mine. Begge står i Norsklæreren nr. 1 —-

AVISDEBATTEN
INNSTILLINGA

OM

Jeg sitter med en del presseklipp fra perioden ca. 1.
mai til 15. juni, og skal prøve å sammenfatte endel
synspunkt, sjøl om en del innlegg sikkert har gått meg
hus forbi. Her er noen punkt:
— Avvisning av språklig pluralisme. Gjeninnsetting av
Det Ene Språk (=«Normalspråket»)
— Avvisning av AG”s «morsmåls»-definisjon (=talemål/
dialekt)
— Avvisning av funksjonelt syn på språk/variasjoner i
språkbruk etter situasjon og miljø.
— Forsvar for isolert ferdighetstrening. Norsk=rettskrivning og grammatikk.

I Morsmålskommisjonens mandat heter det at norsk-

undervisninga

skal gi elevene

«økt ferdighet i klar og

konsis muntlig og skriftlig bruk av morsmålet»

og lære

dem å «uttrykke seg på klar og korrekt norsk».

Tor

Guttu (Aftenp. 14.5.83.) har fortolkningen klar: «at
normalnorsken må være målestokken». Og han fortsetter: «Arbeidsgruppen fornekter normalsproget, iallfall
når det gjelder hovedmålsopplæringen(!), den vil nedprioritere rettskrivning og grammatikk, og den leser

Mønsterplanens ord om

«rett språkbruk»

klar,

språkbruk.

og «skriftlig

bruk av språket» med en viss vrangvilje. Den synes å
være mer opptatt av å gjøre elevene til små sprogsosiologer enn å gi dem den ferdighet som samfunnet kan
være tjent med.»
Det er vel egentlig overflødig å kommentere det
mønsteret vi kan vente oss også etter Morsmålskommisjonens innstilling. «Klar og konsis» og «klar og korrekt» er tydeligvis honnørordene som fra konservativt
hold skal lede oppmerksomheten bort fra det språklige
mangfoldet som dominerer hverdagen. Ved å fokusere
på formelle sider ved skriftspråket — rettskriving og
grammatikk — oppnår motstanderne av AG også å fortrenge eleven som språkbruker, og i samme slengen hele
det til nå aksepterte grunnlaget for framveksten av norsk
skriftspråk. Bjørn Bugge skriver i Aftenposten 11.5.:
«Det lyder så vakkert og riktig at norskundervisning skal
bygge på barnas talemål. Før het det «norsk folkemåls
grunn». I praksis fører det dessverre svært ofte til at
systematisk og metodisk læring blir forsømt. fTallfall
lærer vi ikke barna det de trenger mest å kunne her i
livet: Å bruke sproget som redskap for tanken.»
Først ute i debatten var visst Finn-Erik Vinje, som
først i mai dukket opp i de fleste av landets aviser
(Fævennen 2.5.: «Alt språk er ikke like bra»; Aftenposten samme dag: «Grunnskolerådet og de formelle ferdighetene». Samme innlegg i Norsk Skoleblad noe
seinere (2.7.): «Debattopplegget for norskfaget trenger
noen motforestillinger»). Rett skal være rett: Vinje polemiserer verken mot «folkemålets grunn» eller at elevenes talemål skulle være et fullgodt redskap for tanken.
Men han er tydeligvis tatt til nåde igjen av høyrepressa.
Det hjelper ikke at han bringer flere nyanser til torgs enn
sine meddebattanter, alle siterer de Vinje: «Vi kommer
ikke utenom normalspråket, det er et uunnværlig kulturprodukt.»
Vinje forsvarer Mønsterplanens målformulering om

logisk

og riktig

I Vinjes

fortolkning: «Slik jeg leser dette avsnittet,
elevene skal tilegne seg et språk som best
deres behov for et tanke-, uttrykks- og
sjonsmiddel. At en språkbruk er «riktig»

den imøtekommer språksituasjonens krav.»

velvillige

betyr det at
mulig dekker
kommunikainnebærer at

Dette høres jo greit ut, men når resten av artikkelen
blir en hyllest til «den slitesterke bruksprosaen»
(=«normalspråket») og til nødvendigheten av isolert ferdighetstrening, blir begrepet «språksituasjonens krav»
temmelig snevert, for å si det mildt.
Det som overrasker mest er mangelen på faglig tyngde i argumentasjonen. Vinje kommer med en viktig
understreking av at det å lære talespråk skiller seg fra
det å lære skriftspråk, men unngår å gå nærmere inn på
hva forskjellen består i — utover at skriftspråk må terpes.
Utsagn om «normalspråket» virker også noe forvirrende
— utfra Vinjes tidligere utsagn om emnet kan vi vel gå ut
fra at han her mener både normalisert tale og skriftspråk.
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BØR VI HA EI «NORM»
RADIKALT BOKMÅL?

FOR

Diskusjonsnotat fra sentralstyret
Hva er radikalt bokmål? Dette spørsmålet har vært tatt opp før her i bladet, og det er slett ikke
så lett å svare på det — enda vi sjøl bruker det regelmessig (se Geirr Wiggen i i Språklig samling på
folkemåls grunn, side 212-217). I dag kommer vi neppe lenger enn til å si at bokmålet består av ei
rekke «konservative» og «radikale» former, som en kan kombinere mer eller mindre etter egen
smak. Dess flere radikale former, dess mer radikalt bokmål.
Sentralstyret har diskutert om LSS bør gå inn for å få

fastlagt ei mer eller mindre formell «norm» for det
radikale bokmålet. Det er delte meninger om dette i
styret, viser det seg, men det er gjort vedtak om at saka i
alle fall bør tas opp på landsmøtet etter først å ha vært
lagt fram i bladet. Denne artikkelen er ment som et
opplegg til et ordskifte om dette spørsmålet. I utgangspunktet er det da grunn til å presisere at det ikke er
snakk om en ny samlenormal av bokmål og nynorsk,
men om et eventuelt forsøk på å systematisere en radikal
variant av dagens bokmål.

ARGUMENT FOR
De som ønsker å skrive radikalt bokmål i dag mangler
stort sett mønster og normer å holde seg til. Dermed må
de bygge på sin private smak og på hva de «trur» vil
(Forts. fra forrige side.)
Den

som

skal

mestre

normalspråket,

skriver han,

«må

tilegne seg en hel del formelle ferdigheter — fordi slikt
skriftspråk er en konvensjonsbestemt atferdsform»: Me-

ner Vinje her å si at all annen

språkbruk er mindre

konvensjonsbestemt og krever færre formelle ferdigheter?
Dermed er også Finn-Erik Vinje farlig nær å styre
også denne norskfagsdebatten tilbake til de gamle forenklingene om Det Ene Språk og De Mange Avarter.
Jeg sitter likevel med et urolig inntrykk av at Vinje og
de andre har fått litt for lett spill med AG's språklige og
pedagogiske grunnsyn. Jeg siterer Vinjes «sammenfatning» av dette for å vise hva upresis begrepsbruk fra
AG's side kan vris til av en dreven polemiker:
«Norsk skulle være et gledesfag, men norsktimene på
skolen, de er en pest og en plage for elevene. Der
herser nemlig lærere som ensidig er opptatt av språklig formaltrening (rettskrivning, tegnsetting og grammatikk) og på den måten effektivt hemmer både
skriveglede og skriveevne hos elevene.
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være mest radikalt, uten å være sikre på hvordan andre
vil reagere på det. Det er få som har kunnskaper, vilje
og overskudd til å skape ei «privat» norm bevisst og
holde fast på den, og de som gjør det, må være forberedt
på negative reaksjoner fordi målforma deres nødvendigvis vil virke uvant på andre. Det siste risikerer alle som
prøver å gå i spissen for ei utvikling, og den ulempa kan
bare reduseres om de er mange nok om å gjøre det.
I dag er det bare det konservative bokmålet som
utgjør ei noenlunde enhetlig «norm» innafor det vi kaller
bokmål, og den er bare blitt styrka i prestisje og intern
sammenheng etter det siste rettskrivingsvedtaket i Stortinget. Riksmålsfolk er i full gang med å sementere og
drive gjennom de mest konservative formene i den nye
bokmålsrettskrivinga, og om de ikke klarer det helt, vil
de i alle fall trekke «normtyngdepunktet» mest mulig
over til seg. De radikale formene vil sikkert overleve,
men bare som «stilistiske virkemidler» innafor det
«nøytrale» bokmålet, altså det konservative.
Det er mønsterplanen som har skylda.
rer nemlig et språksyn som inviterer
læreraktiviteter. Nei, bort med terping
ningsdetaljer, og grammatikkdrill — fram

Den målbætil den slags
av rettskrivfor fri, krea-

tiv skriving! Driver du som lærer med det første, da er

du fagsentrert, og det er ikke bra. Driver du som lærer
med det andre, da er du elevsentrert, og det er bra.»

Det er egentlig nokså lettvint — sjøl om det er nødvendig — å kritisere gruppearbeid som dette for uklar eller
inkonsekvent begrepsbruk. Det må jo delvis følge av
sjølve situajsonen: Folk med ulik fag- og erfaringsbakgrunn fordeler jo fagplanarbeidet seg imellom. Sånn var
det vel også med Mønsterplanen, som AG i sin tur
kritiserer. Det interessante med innstillinga er at ei nyorientering innafor språkforskinga får konsekvenser for
en fagplan for grunnskolen så kort tid etter. Så nå
gjelder det at språkforskerne på sin side følger opp, ikke
bare

med

solidarisk

kritikk

i delvis

lukkete

fora,

men

som deltakere i den offentlige debatten. Ellers er jeg
redd det blir flere billige poeng å skåre for næringslivet
og alt videregående i neste omgang - til ubotelig skade
for norskundervisninga i år framover.
O

For LSS må det være et ufravikelig mål å gjøre de

radikale bokmålsformene «nøytrale» i folks øyne, og det
kan bare skje ved at de blir vanlige i sakprosaen, eller
normalprosaen, som mange kaller det. Ei normering av
dette radikale bokmålet kan styrke dem i bruk og
kanskje lette presset på dem på lengre sikt. I dag blir
radikale bokmålsformer gjerne avvist eller undertrykt av
forlag, i offentlig tjeneste osv. med det argumentet at de
ikke

er

konsekvent

gjennomført,

noe

som

er

ei

klar

ulempe i prestisjestriden med det konservative bokmålet.
Ei normering av ei spesiell radikal bokmålsform kan

altså gjøre det lettere å stå fram og kreve retten til å
bruke dem.

Vi kan lett støte fra oss tilhengere og dermed svekke
saka vår enda mer viss vi presenterer ei ny «norm» og
sier at den går vi inn for. Det kan oppfattes som at vi
står på ei autoritær linje: Dette har vi i LSS bestemt skal
være det «akseptable» radikale bokmålet, og dette skal
holde

deg

til

viss

du

vil

høre

radikalt bokmål på folkelig Oslo-og-omland-mål, og
altså se bort fra former som ikke hører heime der. Av

mange vil det oppfattes som mer «naturlig» fordi en da
bygger på et mer enhetlig talemålsgrunnlag. Konkret
kan vi symbolisere denne motsetninga i former som heil

-

hel,

heim—

hjem,

laus—

løs,

rekne—

regne,

kvit-

hvit, hamn — havn, vatn — vann. Ett spørsmål blir om
vi skal velge den ene eller andre måten eller jamstille
begge, og hvor trang eller vid norma i det hele skal

være.

Et annet spørsmål er forholdet til det offisielle bok-

målet. Vi kan velge å legge ei ny norm innafor det som

ARGUMENT MOT

du

fjells (Trøndelag og Nord-Norge) og til dels i Hedmark
og ellers på det indre Østlandet. Den andre måten, som i
praksis har dominert de siste ti-femten åra, er å bygge

til

oss.

Dermed

begynner vi å kjempe mot riksmålsfolk på deres premis-

ser.

er tillatt der, eller vi kan gå utover det offisielle radikale
bokmålet og f.eks. ta med partisippformer som dreve/
drivi, krøpelkrypi, funne/finni. Det første alternativet vil

sjølsagt ha den fordelen at denne norma da kan brukes

innafor det offentlige og i lærebøker (om vi også holder
oss innafor læreboknormalen). I tilknytning til dette har
vi spørsmålet om vi også skal ta inn former som står i
ordlistene uten å være i bruk i praksis — eller om vi bare
skal satse på former som alt er i mer eller mindre
skriftlig bruk. Her må taktiske vurderinger komme inn i

tillegg til de reint språklige.

Et annet viktig motargument er at ei slik fastsatt norm
nødvendigvis vil måtte bryte med språkfølelsen til folk,
og mye av det den inneholder, eventuelt foreskriver, vil
virke fremmed og unaturlig. Språkfølelsen er vesentlig
bestemt av vane, ikke bare av det vi sier, men også av
det vi er vant til å lese og skrive. Derfor bør vi gå
forsiktig fram, og godta at folk bruker radikale og
konservative former etter egen smak. De må altså få
anledning til å skape sin egen, personlige variant av
radikalt bokmål.
Kravet om konsekvens i språkbruken er farlig for oss,
nettopp av de grunnene som her er nevnt. Radikalt
bokmål bør ikke være et enhetlig og fast normert begrep, det kan gi inntrykk av at vi står for en alt-eller-ingenting-tankegang, og at vi har gravd opp igjen det
sentralistiske og teknokratiske synet som mange forbinder med den tradisjonelle samnorskpolitikken. Det vil
være livsfarlig om det blir skapt et slikt bilde av oss, og
derfor bør vi satse på å la de hundre blomster blomstre
og hver fugl synge med sitt nebb. På den måten holder
vi avstanden til riksmålsbevegelsen, ikke bare språklig
(ved å stå for ei annen norm), men også ideologisk (ved

våre oppgaver, vil det være aktuelt å lage ei oversikt
over de radilale formene som er tillatt og mer eller
mindre i bruk, med tanke på at folk da kan velge ut det
som passer for dem. Ei mer generell rettleiing om
stilistiske problemer, konsekvensproblemet osv., bør
også være med, og eventuelt korte tekster som språkprøver. Et spørsmål en kanskje også kan tenke over, er
om ikke motsetninga vi har skissert ovafor, blir oppheva
gjennom følgende dilemma: Sjøl om vi kaller dette
småskriftet ei «norm» (en «normal»), kan hvem som
helst fritt velge de formene han vil. Vi har inga makt til

SPRÅKLIGE PROBLEM

den andre sida: om vi skyr ord som norm og normal, så
vil vi i ei slik «rettleiing» alltid måtte velge ut former, ta
med noen og vrake andre. Dermed kan en spørre om vi
ikke driver normering uansett?

å stå for et annet språksyn).

Så langt argumenta for og imot ei
hele. Men om vi blir enige om å gjøre
problema over for det, for det fins
måter å forme ut ei slik norm på. I

normering i det
et forsøk, er ikke
flere forskjellige
hovedsak kan vi

skille mellom to måter å skrive radikalt bokmål på. Den

ene er å bruke samformene med nynorsk så langt som
råd. Da får vi inn en del former som virker «kunstige»
og talemålsfremmede på de fleste (ikke alt de gamle
rettskrivingsnemndene gjorde, var like vellykka) — men
ellers vil vi få ei form som trulig vil passe best norda-

PRESENTERING
Samme hva vi kommer fram til her, er sentralstyret
innstilt på å drive mer opplysningsverksemd om det
radikale bokmålet, bl.a. i form av et hefte eller ei lita
bok. Men det er vanskelig å få gjort noe med det uten å
ha fått ei avklaring på hva vi skal mene om spørsmåla
ovafor.

Om

vi blir enige om

at normering

ikke hører til

normerende sanksjoner om vi så skulle ønske det. Og på

Dette siste må ikke få noen til å tru at presenta-

sjonsmåten er uviktig. Den har mye å si for hvordan
vi blir oppfatta som organisasjon og som språkpolitisk rørsle. Derfor ønsker vi mange reaksjoner fra
medlemmer og andre interesserte — helst i brev direkte til sentralstyret. Slike brev vil komme med

blant

Neste

premissene

nummer

av

på

diskusjonen

bladet

kommer

på

landsmøtet.

først etter lands-

møtet, og vil inneholde ei oppsummering av diskusjonen der og et opplegg for hvordan saka skal
behandles videre.
2
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ORDTILFANGET I NYNORSK
Merknader frå sentralstyret i LSS
Saman

med

organisasjonar

andre

ei rekke

tilrådinga frå ordtilfangsnemnda

åt Norsk

og institusjonar

språkråd,

er LSS

bedt om

å uttale

seg om

(sjå Språklig

den såkalla Venås-nemnda

ei
Samling nr. 11983 og Arne Lauvhjell (red.): Heit strid om nynorsk). Sentralstyret har sendt inn
i
med
var
som
Vikør,
S.
Lars
LSS,
i
Leiaren
fyldig fråsegn som vi her prentar eit utdrag fra.
10.)
side
og
(Sja
fråsegna.
denne
- Venås-nemnda, har ikkje deltatt i utforminga av

deles i en Form, som stemmede noget nær overeens med
Folkets Tale, blev Lærdommen her meddeelt i en fremmed

Om fleirtalstilrådinga

Form, saa at den ofte blev misforstaaet og sædvanlig kun

halvveis eller meget dunkelt forstaaet, ligesom den ogsaa
blev vanskelig at komme ihu og endmere vanskelig at

Landslaget for språklig samling ser med største velvilje på dei formene for utviding av det nynorske ordtilfanget som blir drøfta i «Utgreiing».
Vi vil understreke at vi ikkje meiner det er noe galent
med det nynorske ordtilfanget reint lingvistisk. Det nynorske skriftspråket manglar ikkje ord og vendingar som
«dekker

tanken»

i

større

grad

enn

bokmål,

svensk,

dansk eller kva det skulle vere.
Når vi meiner at ei utviding av det nynorske ordtilfanget kan vere av det gode, er det for di det verkar
urimelig å halde ute ord som har fått plass i norsk
folkemål,

same

kor

«utanlandske»

etymologisk.
lære å skrive

nynorsk

følgjande:

dei skulle vere reint

går blant

anna

ut på det

a) å lære eit særskilt lydverk
b) å lære eit særskilt bøyingssystem
c) å lære særskilte prinsipp for korleis ord kan kombineras til setningar
d) å lære eit særskilt ordtilfang, og særskilte prinsipp

for å lage nye ord

Punkta a, b og c er greie for dei fleste som kjenner ein
norsk bygdedialekt eller bydialekt. Jamt over er her
nynorsken ein god samnemnar for norske målføre.
Men når vi kjem til punkt d, blir det annleis. Da blir
det plutselig ikkje nok å kunne eit norsk målføre, målføre er liksom ikkje gode nok lenger. Ikkje må vi skrive
ditt, ikkje må vi skrive datt. Her får vi eit skrikande brot
med eitt av sjølve grunnlaga for heile det nynorske
skriftspråket. Ivar Aasen ville at det skulle bli lettare for
vanlige folk å lære å lese og skrive.
«I Stedet for at Byrden af Sprogenes Ulighed skulde falde
paa en enkelt Stand, som netop havde den bedste Leilighed
til at tænke paa slige Ting, er denne Byrde kommen til at
falde paa selve Folket, paa den tusinde Gange større Almue,
som allermest kunde trænge til en Lettelse og ialfald til
Befrielse fra unødig Møie. I Stedet for at den almindelige
Børnelærdom og al anden nødvendig Kundskab skulde med-
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meddele til Børn og Paarørende i den daglige Samtale.»
(I. Aasen: Norsk Grammatikk.

1864/1965, s. X.)

Det nynorske skriftspråket inneheld ei lang rekke ord

som ikkje er i vanlig bruk i norsk folkemål. Samtidig er

det ei like lang rekke med ord som er vanlige i norsk
folkemål, men som likevel er forbodne innafor den
nynorske skriftnormalen. Ingenting gir eit betre grunnlag

for å hevde at nynorsken er eit elitespråk.

Problemet med ordtilfanget er svært alvorlig. Mange
av dei som skriv nynorsk til daglig greier ikkje å skrive
nynorsk slik det skal vere etter ordboka. Færre er vel
ikkje dei som ikkje har «Leilighed til at tænke paa slige
Ting», og skriv slik det fell dei inn — dei følgjer sitt eige
naturlige talemål. Dette slår sterkast ut i ordtilfanget.
Det ligg også nær å nemne problema for dei som har
nynorsk som sidemål, sjølv om desse ikkje bør stå
sentralt i denne samanhengen. Frå Austlandet er det
velkjent at elevar i gymnaset blandar inn svensk for å
unngå «anbehetelse-orda».
Vi kjenner sjølvsagt grunnen til at «ordtilfangsproblemet» har oppstått: det nynorske skriftspråket spelar
ikkje bare ei sosial, men også ei nasjonal rolle. Utestenginga av blant anna «anbehetelse-orda» har vori eit
ledd i arbeidet for å gjenreise eit ekte norske skriftspråk.
Samtidig har ein vilja betre livsvilkåra for ei rekke
heimlige avløysarord. Fleire av sitata frå Ivar Aasen i
«Utgreiing» viser dette heilt klart.
Det har oppstått ein motsetnad mellom det sosiale og
det nasjonale, og syna på ordtilfanget i nynorsken følgjer framleis i stor grad dei same skiljelinene.
For Landslaget for språklig samling spelar den sosiale
sida ved den norske språkstriden hovudrolla. Inga
språkform har for oss noen større eigenverdi enn ei anna
språkform. Isolert sett er orda sprog og språk, kjærleik
og kjærlighet, slikke og sleike, falle og dette, meget og
mye

like gode.

Det er først når vi hører etter kva

folk

faktisk seier at vi kan meine noe om dei. Dei formene
som blir mest brukt i tale er dei som passar best i eit
skriftspråk.

Det går ikkje an å la etymologi bestemme

kva som

skal vere tillatt å skrive — utan at vi ender med eit språk
som bare filologar greier å skrive rett.
Vi meiner at det ikkje er riktig å sjå på denne
oppmykinga som det å sleppe inn ei lang rekke «bok-

målsord». På mange måtar er det viktig for det nynorske
skriftspråket at vi er på vakt overfor bokmålet. Bokmålet

har sterke røter i ein skriftspråkstradisjon som bryt sterkt
med norsk folkemål, og denne tradisjonen har lett for å
påverke oss alle når vi skriv. Det har lett for å bli slik
når vi skriv at vi tar mønster av korleis andre skriv, i
staden for av korleis vi sjølv snakkar. På det viset er vi

med på å halde liv i stive og ufolkelige formuleringar og

ord.
Det er ikkje eit slikt språk vi skal opne nynorskens
dører for. Vi er interesserte i tilhøva i folkemålet, noe
som også kjem til uttrykk i «Utgreiing» (s. 11, line
10-13):
«Eit viktig moment når ein skal vurdere dette, må vera om
dei orda det gjeld, verkeleg er brukte i naturleg talemål, og
det vil i denne samanhengen seia slikt talemål som nynorsk
skriftmål byggjer på.»

Ordtilfanget i folkemålet, eller i «naturleg talemål»
om ein vil, er verken bokmål eller nynorsk, men ein
felles norsk kulturarv som begge skriftspråka våre må
innrette seg etter.
Eit spørsmål som blir tatt opp fleire stader i «Utgreiing» er dette: Kva skjer med dei «gode, gamle»
nynorskorda viss alle desse «anbehetelse-orda» blir
sleppte laus? Vil dei bukke under i tevlinga med «bokmålsorda»? På s. 14, 1. 18-22, i «Utgreiing» står det:
«Denne mogelege skadeverknaden bør vi også her ha augo
opne for, og vi kan utvide dømetilfanget med å peike på kor

synd det ville vera om røynsle ikkje ville halde seg dersom
ein tok opp erfaring...»

I denne oppfatninga ligg heilt klart idéen om at ikkje
alle ord er like gode — heilt lausrivi frå alle samanhengar. Korfor er det så viktig at røynsle ikkje blir
borte? Er det eit vakrare ord? Eller har det ganske enkelt
å gjøre med at det er meir nasjonalt — i tydinga «ikkje
lånord»? Og kva er det eigentlig i vegen med ordet
erfaring?
sk)

Om Magne Rommetveits dissens
At dialektane er i forfall, oppløysing og tilbakegang,
det er ein påstand som i høgaste grad kan diskuteras. At
dialektane kanskje endrar seg raskare i dag enn dei
gjorde til dømes i det førre hundreåret, det er det sikkert
mye i. Men endra seg har språk gjort til alle tider, utan
at det er mogelig å sjå noe galent ved det. Og at
endringane skulle gå i nynorskens disfavør, det er det
lite grunnlag for å hevde. Det er ikkje her plass til å gå

inn på alle dei undersøkingane som viser at det langtfrå
er slik at alle endringar i dialektane fører dei nærmare

bokmålet. Svært ofte skjer akkurat det motsette.
Det Rommetveit

skriv om årsakene til det som skjer

med dialektane, det kan vi vere samde

dene vi er ueinige om.
Det

Rommetveit

skriv

om

den

i. Det er verkna-

rolla

nynorsken

bør

spele i framtida er vi for så vidt ikkje direkte usamde i.
Ingen vil nekte for at det fins eit skilje mellom godt og
dårlig språk. Det fins noe som heiter god målføring, og
som utan tvil bør vere noe av det vi skal lære oss i
norskundervisninga på skolen. Men vi meiner at dette
ikkje har noe med diskusjonen om ordtilfanget i nynorsk
å gjøre. Det er ei grov forenkling å framstille det som
om godt språk, god norsk, god målføring hadde å gjøre
med noe så enkelt som å skrive røynsle, døme, høve,
løyve og fåfengt i staden for erfaring, eksempel, anled-

ning, tillatelse og forgjeves.

Vi kan da ikkje lære å

skrive betre norsk ved å sjå i ordboka! Rett nok kan vel
ei synonymordbok vere ei hjelp til å finne fram til andre
ord, slik at vi får ein større variasjon,

men

dette er noe

heilt anna. Sett frå denne synsvinkelen skulle det jo bare
vere ein fordel om vi fekk inn noen nye ord.
Dette med godt og dårlig språk har vel i første rekke å
gjøre med kor godt vi får fram det vi vil seie, kor lett det
er å forstå det vi skriv/seier. Den som har evna til å

fange interessa til tilhøraren eller lesaren vil vi også ofte
oppfatte som den største språkkunstnaren.
Ingenting av dette har direkte å gjøre med valet
mellom røynsle og erfaring.
Ofte opplever vi at skoleelevar med nynorsk som
sidemål raskt lærer seg alle desse «flagg-orda», altså
røynsle osv., utan at dette gjør nynorsken deira noe
betre. Dei trur at alt er såre vel bare dei får med ein
tre-fire-fem av desse i stilen sin. Betre hadde det vori
om dei hadde forstått at god nynorsk er det same som
god, folkelig norsk, slik dette kjem fram i talemålet til
vanlige menneske i bygd og by. Faktisk eksisterer
framleis denne gode, folkelige norsken.
Å tru at dei endringane som skjer med norsk folkemål
i dag fører oss mot eit dårligare språk, det er ei alvorlig
misforståing. Det å romantisere eit visst stadium i historia til eit språk, og sette dette opp som eit ideal, det er
ein tenkemåte som hører heime i språkvitskapen i det
førre hundreåret. Derfrå kjenner vi idéar om at språket

utviklar seg i bølgjer, altså opp og ned. Kvar bølgjetopp

er eit klassisk stadium, og vegen ned til bølgjedalen
representerer forfallet, oppløysinga. Same om dei kjem
frå Magne Rommetveit eller frå Riksmålsforbundet, så
har dei lite med verkelegheita å gjøre.
0
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NOREGS MÅLLAG OM VENÄSTILRÅDINGA
Denne fråsegna vart vedtatt på landsmøtet i Noregs Mållag på Gol i sommar med 152
mot

50 røyster:

Landsmøtet i Noregs Mållag ser med glede på
at det i tilrådinga frå Venås-utvalet blir sagt klart
frå om at rotnorske ord med mindre utbreiing
(målføreord) fritt kan nyttast i det nynorske
skriftmålet, endå om dei ikkje er med i skuleordlistene.
Vi meiner at det nynorske skriftmålet framleis
skal vera sams skriftform for dialektane i bygd og
by. Då kan ikkje nynorsken avvisa ord som er i
vanleg bruk i naturleg norsk talemål. Noregs
Mållag meiner likevel at det lyt visast varsemd og
skjøn når ein tek inn nytt og uvant ordtilfang i
ordbøker og rettskrivingsordslister for skulen. Vi
har merkt oss at Venås-utvalet avgrensar seg til
«slikt talemål som nynorsk skriftmål byggjer på»,
det vil seia dialektane i bygd og by.
Det er viktig at ikkje ei noko friare haldning til
ordtilfanget i nynorsk fører til at ein gjev opp

arbeidet med å skapa gode haldningar til det å
læra tradisjonelle nynorske ord og vendingar, og
at ein framleis motarbeider ein stiv og ufolkeleg

uttrykksmåte frå bokmålet.

Norsk språk blir i dag utsett for eit sterkt press

frå engelsk-amerikansk ordtilfang, både gjennom
media og internasjonalisert næringsliv. Vi har difor ikkje råd til å kasta vrak på dei verdiane som
ligg i den nynorske skrifttradisjonen, som også
kjem bokmålet til gode.
Når det gjeld nynorskopplæringa i skulen og

nynorsk ordtilfang, vil landsmøtet peika på:

Det nynorske skriftmålet byggjer på dei norske
dialektane i bygd og by, og skriftmålet lyt lærast
ut frå dette grunnlaget. Alle har rett til å læra
nynorsk i grunnskulen, og denne undervisninga

bør så langt råd er byggja på målføregrunnlaget til
elevane.
Det er arbeidd ut metodikk for slik nynorskopplæring, og lærarane må få den utdanninga

som

trengst for å bruka han.

prinsipp og bryt med

nynorsk

O

SPRÅKBRUKSREGLER?

Skal vi få hagen vår vakker og tjen-

da jeg fant at LSS og jeg sikta mot det

hvor som helst. Vi må luke. Sånn er det

Yngve Bautz

lig, kan vi ikke la hva som helst vokse

med

språket

vårt

også.

Skal

samme målet for norsk språkutvikling?

det til-

fredsstille rimelige krav til kvalitet, til

logikk, klarhet og presisjon, må det lu-

SVAR TIL BAUTZ

som «når» og «da», «ennå» og «enda»
(i tidssammenheng), aksepterer vi som

Alt som står i signerte artikler her i
bladet, står bare for forfatterens eller
forfatternes regning — sjøl om det gjel-

king til. Hvis vi godtar den sløve, nærmest bevisstløse forvekslinga av ord

prinsipp at det er slapphet og likegyldighet som skal bestemme normene.
Resultatet kan vanskelig bli noe annet

enn språklig degenerasjon.
I SS nr 2-83 foreslår Rolf Endresen
og Lars

Vikør

at vi skal slutte med

å

luke bort ugraset. Begrunnelsen ser ut

til å være statistisk: Det er utelukkende
brukskvantitative og ikke i det hele tatt

kvalitative kriteria som skal avgjøre om

noe er akseptabel norsk eller ikke.
Jeg skulle gjerne vite om Landslaget
for språklig samling i spørsmål som
dette kommer fram til samme svar som
styreformannen. Tok jeg feil, kanskje,

SAMLING

lærarar og

står i småe skuleordlister. Eit slikt krav er i strid

med pedagogiske
skrifttradisjon.

OVERFLØDIGE
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Både

elevar må få tilgjenge til sentrale hjelperåder, som
t.d. den nynorske handordboka som skal koma,
og andre nynorske ordboksverk. Det er ikkje rett å
krevja av elevane at dei berre skal bruka ord som

der lederen

medlemmer.

i laget eller andre
Lagets

syn

går

styre-

fram

av

prinsipprogrammet og det som blir
vedtatt på landsmøtene i laget. Mellom

landsmøtene uttaler styret seg på vegne
av laget, og da alltid i ei slik form at

dette går klart fram.

I enkeltspørsmål av den typen Endresen og jeg og nå Bautz diskuterer, vil
det alltid være ulike meninger blant
medlemmene. Å «binde» laget til bestemte synsmåter vil derfor ha lite for
seg, men vi bør kunne drøfte slike
spørsmål for det.

LSV

Leiv Flydal til minne
Da
1983,
og ein
hatt i
gamal,

Leiv Flydal døydde 13. august
mista Norge ein særmerkt lingvist
av dei fremste romanistane vi har
etterkrigstida. Flydal vart 79 år
og han fekk vera fagleg og all-

mennkulturelt aktiv til sin siste dag, da
hjertet svikta under ein sykkeltur i

Nordmarka utanfor Oslo.
Flydal kom til verda i Fræna i Romsdal 20. april 1904. Han tok fransk studenteksamen ved Lycée Corneille i
Rouen og arbeidde i ulike skuleslag til
han fekk sin historisk-filosofiske embetseksamen i 1933 med fransk som
hovudfag, latin og engelsk som bifag.
1933-36 var han lektor ved den høgre
allmennskolen i Kongsvinger. Deretter
flytte han til Bergen, der han 193647
var lektor i fransk ved Norges Handelshøgskole, 1947-55 dosent og 195563
professor same stad. Åra 1963-71 var
han professor i romansk filologi ved
Universitetet i Oslo.
Som målgranskar hadde Flydal eit
internasjonalt ry, og han vart vald til
medlem av mange vitskapsakademi i
Europa. Mest arbeidde han med det
franske språket, og for det fekk han

Æreslegionen. Men han var også svært

kunnig i alle andre romanske hovudspråk. Både i Italia, Spania, Portugal og
Romania hadde han drive systematiske
studium av dei. Han var rekna som den
fremste kjennaren av rumensk språk her
til lands. Også dei undertrykte romanske
språka,
som
katalansk
og
provengalsk, var han svært opptatt av.
Flydal særmerkte seg på fleire vis
som lingvist. Han var mellom dei særs
få i Norge som fann glossematikken og

tradisjonen etter Louis Hjelmslev
den beste
studiet av

og høvelegaste
språk, og den

som

ståstaden i
lingvistiske

skulen han såleis kom til å høyre heime
i, har sett merke på det han har skrive

og tala om språk. Det er prega av eit
høgt
abstraksjonsnivå;
strukturen
i
språka han granska, var det han ville sjå

og syne fram. Det var krevjande både

for han sjølv og for lesarane og tilhøyrarane hans. Likevel høyrde han til dei
universitetslærarane
som
greidde
å

samle både kollegaer og studentar under

kateteret

sitt, for han førelas med

entu-

siasme. Men han verka aldri framfus.
Han var seriøst nøyaktig, nesten per-

tentleg, både i undervisning og grans-

king.
Attåt den faglege entusiasmen og
grannsemda kom tolmodet han hadde
med dei han underviste, anten det var

franskstudentane, kollegaer i eige og
andre fag eller det unge barnebarnet
som han lærte latin kvar fredag dei siste
åra han levde. Dei som lærte Leiv Fly-

dal

å kjenne,

kunne

ikkje la vera

å

merke seg den omsorga og medkjensla
han hadde for dei, den støtta han gav

dei når det galdt.

Denne medmenneskelege deltakinga
synte seg langt utover faglege grenser;
Flydal hadde eit vidt allmennkulturelt

interessefelt.

Frå unge år til siste dag

var han aktivt opptatt av arbeidarklassens strid for rettferd. Leiv Flydal var

radikal sosialist. Både i ord og gjerning
lærte han dei han var i lag med, å ta

stilling for dei svake og undertrykte i
samfunnet. Som ung lektor i Kongsvinger midt i 1930-åra stifta han Sosialistisk Skolelag. Som pensjonist var han

heilt til det siste glødande opptatt av å
fremje folkemålas sak, og han arbeidde
for å skaffe partiet sitt, Sosialistisk Ven-

streparti, ein klår og medveten språkpolitikk som tok standpunkt for dei folke-

lege måla her i landet. Han var opptatt
av at norma i folkemåla var for lite
vørd, i Frankrike som i Norge, og argumenterte på høgt lingvistisk nivå for å
avsløre
normalmålas
sosialt
elitære
grunnlag og undertrykkande funksjon
overfor fleirtalet av samfunnsmedleme-

ne.

Målstrid såg han som del av klassestriden på det kulturelle området. I
1979, da riksmålsrørsla «slo fast» at
samnorsk-tanken

var

død,

fann

han

at

Landslaget for språklig samling var ein
høveleg organisasjon å føre fram sin
språkpolitikk i, og melde seg inn der.
Han vart ein fagleg aktiv medlem. I
private brev og for seg sjølv eksperimenterte han med utforminga av ei
rettskrivingsnorm for norsk
med strukturen i folkemåla;

som høvde
resultatet —

så langt han kom — låg aldri langt frå det
vi kjenner som nynorsk, men dei varierande fonem- og kvantitetssystema i
dialektane fekk han til å ta i bruk aksentteikn i større grad enn vi er vane
med i moderne skriftnorsk. Så alvorleg
tok han dette arbeidet at han ofte nekta
seg fri, og sist sommar tok han ikkje
ferie frå det i det heile tatt.
Slik kom Leiv Flydal til å verke som
ein viktig bakmann for mange yngre

språkpolitikarar i Norge på 1970-talet,

både i og utanfor Norsk språkråd. Men
først og sist var han vitskapsmann. Dei

strenge vitskaplege krava han stilte til
seg sjølv og andre i faglege spørsmål

galdt også i den utettervende kulturpoli-

tiske aktiviteten hans, og dei gjorde nok

at enkelte ikkje greidde å følgje han.
Derfor ligg det nært å seia at den viktigaste innsatsen han fekk gjort på det
språkpolitiske området, ligg gøymd i
den
vitskaplege
produksjonen
hans:
Ikkje berre har han levert vesentlege
tilskott til granskinga av norsk mål, men

han står fram som aktuell sosiolingvis-

tisk teoretikar alt i byrjinga av 1950-ta-

let i fleire skrift som ennå saknar eit
vidare publikum mellom språkfolk i
Norge. At han har skrive det meste på
fransk og med hjelmslevsk terminologi
har opplagt verka til å gjera han altfor
lite kjend i det unge sosiolingvistiske
miljøet her nord. Det er det verd å rette
på; Leiv Flydal har enno mye å lære

OSS.

«Deyr fé, deyja frændr, deyr sjalfr it
sama», minner Håvamål oss om, «en
ordstirr deyr aldrigi hveim er sér gödan
getr». Leiv Flydal vil leva vidare i
mange sinn og minne. Og så har han

vunne seg ein plass i verdslitteraturen

attåt. Den plassen vann han seg fordi
han var ein framifrå filolog og ein dyktig lærar. Det er nemleg ingen annan

enn Leiv Flydal som står modell til Ask

Burlefots fransklærar i Agnar Mykles
verdskjende roman «Sangen om den røde rubin» (1956):
«Lektoren i fransk var meget dyktig,

en fremragende

filolog;

han

var tørr,

en smule pedantisk, sjenert, tilbakeholden; Ask la enkelte ganger merke

til, hvordan der på lektorens overlep-

pe ansamlet seg små perler av svette
når en eller annen utredning voldte
ham besvær; da så Ask ned, ti han

visste hvilken sjel som banker i det

menneske, hvis overleppe er dekket
med svettperler. Denne lektor besadd
en usvikelig sikkerhet og en overbevisende innsikt, hans timer var alltid

vel forberedte

og foregikk efter en

omhyggelig utarbeidet plan; Ask følte

seg lykkelig i disse timene, selv om

han dirret innvendig av nervøsitet ved

tanken på å bli hørt: dén mann lot seg
ikke bløffe! (...) Studentene kunne
simpelthen ikke unngå å lære fransk,
i denne lille krets, og med denne
dyktige lærer.»

Vi er mange som er takksame fordi vi
fekk kjenne Leiv Flydal som ven og
lærar. Fred vere med minnet om han.

Geirr Wiggen
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ELIZABETH

MARIE

Skiftende språkbruk i ulike landsdeler
Av Geirr Wiggen
Det har lenge vært et faktum at en

vesentlig del av norsk humanistisk
forskning blir utført av studenter i hovedfagsavhandlinger. Det gjelder særlig
i fag med store studentkull, som f.eks.
nordisk språk- og litteraturvitenskap,
ikke bare fordi studentene er mange,

men også fordi lærerne i slike fag får så
mye av si tid bundet opp i undervisning,
studentrettleiing, komitéarbeid og andre

administrative gjøremål at det ikke blir
stort igjen til egen forskning. Situasjonen har naturligvis med pengemangel

å gjøre; i mer enn ti år har det vært
stillingstopp og budsjettnedskjæringer
ved
flere universiteter.
Budsjettinnstrammingene rammer forskninga enda
videre i neste ledd, d.e. når det granskingsarbeidet som trass i alt blir gjort,

skal gjøres kjent for allmennheta. Vitenskapelig
kestøtte
versiteta
omtrent

litteratur er avhengig av tryki Norge (i all hovedsak fra uniog forskningsråda), og det gis
aldri til studenters hovedfag-

savhandlinger.

I seinere år har enkelte

universitetsinstitutt forresten ikke fått en
eneste øre å støtte noen som helst med
til bokutgivelser. Så ille er det blitt. Den
som ikke ser at det skader vitale deler
av forskningslivet i landet vårt, er blind.

Og likevel: Nå og da kommer det ei

bok med emne fra norsk målgransking.

Novus Forlag a.s. har gjennom en tiårs-
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periode utvikla seg til å bli et kvalitetsforlag for vitenskapelig litteratur på en-

resp.

tenskapen. Hovedmengda av utgivelser
innafor dette faget de siste åra, fra
Tromsø- og Bergen-universitetet som
fra Oslo universitet, har Novus Forlag
hatt hand om. Det har vist seg at dette
vesle forlaget greier å gi ut sine bøker
raskere og til lågere priser enn andre.
Men også Novus Forlag er avhengig av

beid, men de tre filologene har arbeidd
innafor rammer og med metoder og

kelte områder,

særlig innafor språkvi-

trykkestøtte til den spesiallitteraturen det

gir ut, og det rammes derfor merkbart
av budsjettinnstramningene ved forskningsinstitusjonene.
Det
er
førsteamanuensene
Eskil
Hanssen og Kjell Ivar Vannebo ved
Oslo-universitetets Nordisk institutt som
har tatt initiativet til og redigert en presentasjon av sju hovedfagsavhandlinger

ved sitt institutt fra tidsrommet

1976-

82. De har det til felles at de handler om
språklig variasjon og språkholdninger i
norske lokalsamfunn. Tre av dem gjelder skriftspråklig variasjon, de fire
andre talemålsbruk.

Lillehammer, Sømna, Vågå
Skriftspråkstudiene er yngst. Anders

Bjørnstad, Jenny Bjøru og Liv Klevstrand leverte i 1980-82 sine hovedfagsavhandlinger om avvik fra bokmåls-

nynorsknormalen

beid i Lillehammer,
Avhandlingene

i grunnskolear-

Sømna

og Vågå.

er individuelt utførte ar-

problemstillinger som de har formulert i
fellesskap før de har lagt i veg med å
samle inn og analysere sine ulike språkdata. I antologien Språk i variasjon gir
de ei felles, jamførende oppsummering
av arbeidsmetoder og resultat. Det er
uråd, naturligvis, å nevne det vell av
detaljerte opplysninger de tre forfatterne
har å gi her. Felles-artikkelen deres er i
seg sjøl et utvalg og konsentrat av originalarbeida, og den samler seg om to
hovedtema: Hvilke rettskrivingsproblem

kan sies å ha sammenheng med skriver-

nes dialekter? Åssen utnyttes rettskrivingsnormalenes valgfrie former i forhold til skrivernes talemål?
Det er vanskelige og tidkrevende undersøkinger de tre filologene har gjennomført, og det har kanskje ikke vært til
å unngå at de i ulik grad og på forskjellig vis har truffet valg i analysemetode
og -utføring som innbyr til kritikk. Det
gjelder f.eks. deres skille mellom lokalt
og allment talemål, begrepet «leksikalsk
avvik» og deres bruk av det i analysen,
skillet mellom grammatiske avvik og
konsonantog vokalavvik
og flere
konkrete
enkelt-analyser.
(Er f.eks.

skrivemåtene kå for kva i Vågå og brask

menn

yngre

mer

enn

kvinner

i 20-årsalderen)

(særlig

blant

og alle mer

Selj går naturligvis også mer detaljert
til verks i si framstilling. Bl.a. tyder

rettskrivingsstudier i Norge,

hennes har et mer ubevisst forhold til

i

for søppel i Lillehammer grammatiske
(s. 69/74)? Er skrivemåten vanskerlig
hyperkorrekt og ikke talemålssamsvarende i Sømna (s. 62)?)
Likevel er det ikke tvil om at disse tre
rettskrivingsstudiene har høg vitenska-

uformelle samtalesituasjoner enn i formelle (men mest bønder, minst de i
servis-yrkene).

pelig kvalitet jamført med de fleste eldre

hennes

og det er

grunn til å feste lit til hovedlinjene i
resultata som presenteres. Både kritiske

innvendinger og jamføringer med eldre
studier har jeg ellers kommet med i
detalj i boka Rettskrivingsstudier I (Oslo

1982). Jeg skal ikke gjenta meg

bare kort nevne

at Bjørnstad,

Bjøru

her,
og

Klevstrand
finner 40-50%
talemålssamsvar i de rettskrivings-«feila» de registrerer (minst i Lillehammer, mest i

Sømna), at talemålssamsvarende

«feil»

øker i relativt omfang oppover i klassene (det er 3., 6. og 9. klasse som er
undersøkt), og at mange bokmålselever
ofte velger valgfrie former i strid med
talemålsformene deres, mens nynorskelevene i Vågå velger talemålssamsvarende valgfrie former i stigende grad
opp gjennom klassene. Disse hovedlinjene i de tre skriftspråkstudiene modifiseres noe

etter alders-,

kjønns-

er

fullført

enn

1976-80.

De

er mer

skriftspråkstudiene,

idet

hver av dem gjelder et mindre antall
språklige trekk. Slik, og fordi de alle er
presentert
på
en
velskreven
måte,
fungerer de godt både som vitenskapelig
og populærvitenskapelig lesning.
Elisabeth Selj studerte et sørlig Opp-

lands-mål i siste del av 1970-åra, bygdebymålet i Hov i Land. Ho var særlig

interessert i å se om og åssen ulike deler
av befolkninga der brukte bestemte dialekt-merker i formelle og uformelle situasjoner. Ho festa oppmerksomheta
særlig om visse vokal-kvaliteter i rotorda (Spelle — spille, fæst— fest, trång —
trang), og om bestemte substantiv- og

verbbøyingsformer. Til sammen har ho
analysert et lydbandinnspilt samtalema-

teriale med hele 10600 belegg for de
målmerkene ho ville studere. Hovedlinjene i hennes resultat er at bønder og
industriarbeidere bruker dialektformene

langt oftere enn

dem

som

arbeider i

servis-næringene, eldre mer enn yngre,

rotvokalene de bruker, mer bevisst til
bøyingsformene. Ho mener for øvrig å
ha funnet en allmenn mangel på dialekt-

bevissthet i Hov mot slutten av 70-tallet, og ho retter grunngitt kritikk

skoleverket for den svake

mot

stillinga ho

mener (drøfting av) elevenes talemål har
både i Mønsterplanen for grunnskolen,
sjølve grunnskoleundervisninga i Hov
og i det lærestoffet som brukes ved
lærerhøgskolene (Selj har sjøl undervist
der). Dette låge bevissthetsnivået mener
ho bidrar til å holde Hov-dialekta i
vanry («låg status») mellom dialektbrukerne sjøl, og ho er ikke i tvil om at
bønder og industriarbeidere er dem som

substantiv (bilær, bøkær), i presens av
visse verb (kastær), i adjektivets komparativ-former
(kortære),
i nomen
agentis (murær, bakær) og ellers i noen
enkeltord (sommær). Ho registrerer ei

dom er den også den tyngste å lese.
Figurer og tabeller er ment å skulle lette
tilegninga og gjør det til en viss grad,
men mot slutten (s. 86 & 88-89) er det
noen figurer som både er uferdig uttegna og mangler leserettleiing; de forvirrer
mer enn de forklarer.

avgrensa

Hov-informantene

den i ubestemt form flertall av en del

lesartikkel er den lengste i Språk i variasjon (42 s.), og med all sin detaljrik-

boka

at

situasjoner.
En liknende virkelighet finner vi
skildra i Eva Maagerøs bidrag om bruken av enkelte sentrale målmerker i
Nøtterøy-målet i Vestfold, særlig æ-ly-

og kul-

presenteres

på

mest og oftest opplever språkvansker
når de skal ytre seg i mer formelle

turskilnader mellom elevene. Om det får
leserne vende seg til boka.
Bjørnstad, Bjøru og Klevstrands fel-

Land, Nøtterøy, Oslo
Talemålsstudiene som

data

svært utbredt språklig mindreverdskjensle blant nøttlendingene, som ser ut

i

til å oppleve 1) æ-lyden, 2) a-ene som
samvarierer med den i adjektivets superlativ-former (kortast)
og bestemt
form flertall av substantiv (båtane), og

3) jamvektsformer i verb og substantiv
(å gjørra,

en stega)

som

særlig

«styg-

ge» og «vulgære», mens -a i fortid og

perf. partisipp i verb av kaste-typen og

«tjukk» I synes å være mer akseptert (=

mer brukt). Også Maagerø har undersøkt dialektformenes varierende bruk i
ulike deler av Nøtterøys ungdom (9-,

15- og 18-åringer). Ho finner at særlig

jenter unngår dem i mye større grad enn

gutta, både i uformelle og formelle si-

tuasjoner, men også at ungdomsskoleelevene bruker dem mer enn barneskoleog gymnaselevene (opprør mot voksensamfunnets normer?), og at barn og
unge fra «høgere» samfunnslag (bestemt
etter foreldre-yrket) bruker dem mindre
enn jamaldra fra «lågere» lag. (Den
brennmerkende æ-lyden synes ellers å
være helt ute av bruk hos enkelte unge;
det er anmelderens egen erfaring at
mange lærere i Vestfold går aktivt inn

for å fjerne den hos elevene sine alt fra
førskoledagene.)

Om

Hoftvedt

Oslo-mål
og

Tor

skriver

Amljot

Bjørn

Reine.

Oscar
Hof-

tvedts artikkel har tidligere stått å lese i

arbeidsskriftet ved Nordisk institutt i
Oslo, Norskrift (nr. 29/1980), og den
gjelder formell vs. uformell språkbruk

hos noen 30-åringer fra Kampen på
Oslos østkant, som alle har vokst opp i
arbeiderklassefamilier, men som seinere

har trådt ut av denne klassen med han-

delsutdanning og til dels overordna stillinger i det private næringslivet. Hoftvedts studie har et usedvanlig heldig
metodisk opplegg, som uten tvil skaper
klare formelle og uformelle språkbrukssituasjoner. Han finner at jamvektsformer

(væra,

maga),

a-endinger

i verb

(kasta, vippa) og i substantiv (gutta,
gata, husa), utelatelser av setningsledd
og etterstilte setningsledd (kan godt kjøre hjem, jeg) er slike dialekt-markører
som informantene hans synes å ville
unngå i formell samtale, mens «tjukk»
I, avbrutte setninger og foranstilte setningsledd ser ut til å tolereres bedre.
Reine skriver om sin studie av ledd-

setningsfrekvens i A-serien av det store
talemålstilfanget i «Talemålsundersøkel-

sen i Oslo» (TAUS). Opp til midten av
1970-åra, så lenge Basil B. Bernsteins
kode-teorier ennå blei sett på som gyldige i vide kretser (i BRD utbredt av
Ulrich Oevermann, som Reine viser til),

låg det nær for mange å se bruk av
lange setninger med innskutte leddsetninger («storsetninger») som tegn på en

viss «høgere» logisk og kognitiv aktivitet hos språkbrukeren. Slike slutninger
fra språklig form til kognitiv kapasitet er
ikke lenger gangbar språkvitenskap. Når

Reine registrerer en spesielt høg leddsetningsfrekvens hos menn på Oslo
vestkant, særlig dem i 30—45-årsalderen, og en tilsvarende låg frekvens blant

45—60 år gamle menn på Oslo østkant,

og dertil noterer at kvinnene har en mer
homogen språkbruk på dette språkområdet, så ser han det som utslag av stilistiske Variasjoner. Det gjør han helt rett
i. (Et viktig spredningsdiagram som
skulle ha anskueliggjort dette (s. 124),
er dessverre falt ut i trykken.)

Språk i variasjon gir ingen oppsikts-

vekkende nye forskningsresultat. De er
alle i samsvar med kjente mønstre i vår

samtids språksosiologi, og det gjør dem
desto mer truverdige. Boka inneholder

imidlertid flere metodisk interessante og

til dels provoserende detaljer. I sitt emne vil den ha interesse for alle som er
opptatt av norsk samtidsspråk og utviklingstendenser i by- og bygdemåla våre.
De fleste bidraga bør dessuten ha særskilt interesse for lærere, og ikke bare
dem i Sømna,
Vågå,
Lillehammer,
Søndre Land og på Nøtterøy.
OG

Eskil Hanssen

&

Kjell Ivar Vannebo

(red.):
Språk i variasjon. Fem studier i språksosiologi.
Novus Forlag 1983. Kr. 63,-
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NORDISKE SPRÅK i fortid og nåtid
Av Eric Papazian
I fjor ga Universitetsforlaget

ut ei

sølvgrå bok med tittelen Norsk og
nordisk før og nå. Forfatteren er Arne
Torp, amanuens ved Nordisk Institutt
ved Universitetet i Oslo, og boka er en

sterkt utvida utgave

av

et hefte

med

samme tittel som har vært brukt som
lærebok ved instituttet sia 1977. Boka
følger samme opplegg som heftet, men

er blitt over tre ganger så stor — fra ca.

60 sider til ca. 195. Den består liksom
heftet av to hoveddeler, en om norsk

språkhistorie fra urnordisk tid fram til i
dag, med sideblikk til andre nordiske
språk, og en om inndelinga av de nordiske språkene og forskjellene mellom
dem. Det er særlig den siste delen som
er kraftig utvida — fra 6 sider til over 70.

Forfatteren

begrunner

dette i forordet

med at det nordiske stoffet er kommer
mer i bakgrunnen i «norsk»-studiet enn

godt er når faget faktisk heter nordisk

språk og litteratur, og sier at boka er
ment som et bidrag til å styrke det
nordiske aspektet av faget. For min del
tror jeg det blir et vektig bidrag. Liksom
heftet er boka blitt oppført som pensum
ved Nordisk Institutt i Oslo, den språkhistoriske delen for grunnfag og den

«nordiske» delen for mellomfag.

Åssen boka blir mottatt av studentene, er det ennå for tidlig å si noe om.
Den språkhistoriske delen i det tidligere
heftet ble regna som vanskelig av
grunnfagsstudentene. Det kom nok delvis av at framstillinga der var svært
konsentrert, med mange henvisninger til
annen litteratur. Dette skulle det være
bøtt på i og med den nye boka. Men
dels

kom

det

av

at

sjølve

stoffet

er

vanskelig, og det er det verre å gjøre
noe med. Torps språkhistorie er nemlig
svært teknisk eller lingvistisk anlagt, i
og med at det utelukkende dreier seg om
såkalt «indre» språkhistorie, dvs. om
språkets egen utvikling i motsetning til
omstendighetene
omkring
språkutvik-

linga — det en kunne kalle «sosiologisk
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språkhistorie»

eller «historisk språkso-

siologi». Det eneste stedet der en finner
noe av dette, er der forfatteren omtaler
den mellomnedertyske påvirkninga på
nordisk. Og siden diakroni forutsetter

synkroni, forutsetter denne boka solide

fonologiske, morfologiske og syntaktiske endringer, der de fonologiske tar
det meste av plassen. Det syns jeg kan
forsvares, for det er fonologien som byr
på de største problemene. I kapitlet om

fonologiske endringer fra urnordisk til

kunnskaper i strukturell lingvistikk, især
fonologi. Torp understreker med full
rett at kunnskaper som tilsvarer de forberedende prøvene i fonetikk og språkvitenskap er en helt nødvendig forutsetning for å lese boka. Det er vel her det
ofte skorter hos studentene. Språkets
bygning er nå en gang ikke så lett å bli
klok på, og lettere blir det ikke når en

norrønt avgrenser Torp seg til endringer
som har satt spor etter seg i norrønt i
form av morfofonologiske vekslinger
(f.eks. de vokalvekslingene som skyldes
omlyd). Det er ei fornuftig avgrensing,
som gjør at dette avsnittet blir håndterlig
(ca. 20 sider). Framstillinga er grei og

endrer seg fra en tilstand til en annen.
Men emnet blir ikke mindre vesentlig
for det. Utviklinga av norsk fra urnor-

moderne norsk legger Torp fram et helhetlig og godt gjennomtenkt syn på ut-

skal prøve

å beskrive

åssen et språk

disk tid til i dag er sentral for forståelsen
av så vel det norrøne språksystemet som
forholdet mellom

moderne

norske

dia-

lekter eller mellom de nordiske språk.

Boka til Torp utmerker seg med mange
originale synspunkter og er på mange

måter et nybrottsarbeid. Andre gode sider er at boka inneholder øvingsoppgaver etter hvert hovedavsnitt,

med

fasit

bak i boka, likeså at Torp ofte trekker

inn skriftspråket og ser åssen forskjellige utviklinger i talemålet kommer eller
ikke kommer til uttrykk i de ulike nordiske skriftspråkene. En del avsnitt er satt
i petit som utfyllende lesning. Den eneste feilen jeg kan finne ved boka generelt, er at den kanskje er for avansert til
elementær innføringsbok å være, og at
framstillinga stundom er for absolutt og
presenterer diskutable ting som fakta.
Det gjelder bl.a. kvantitetsomlegginga,
som vil bli omtalt nedafor.

Fra urnordisk over norrønt
til moderne norsk

Den språkhistoriske delen er delt inn i
to hovedavsnitt, et mindre om utviklinga fra urnordisk til norrønt og et

større om utviklinga fra norrønt til mo-

derne norsk.

Hvert avsnitt er delt inn i

relativt tradisjonell,
sensasjoner.

uten de helt store

I kapitlet om utviklinga fra norrønt til

viklinga, først og fremst innafor fonolo-

gien. Det betyr ikke at jeg er enig på
alle punkter. Det gjelder især framstillinga av den såkalte mellomnorske
kvantitetsomlegginga, som er sentral i
kapitlet om fonologi — etter mitt skjønn
med rette, for denne overgangen har

utvilsomt betydd mye for andre deler av

det fonologiske systemet og må regnes
som grunnleggende. Men vanskelig blir
det, som Torp sjøl advarer leserne om.
Ikke minst slik Torp framstiller overgangen. Han regner nemlig med ikke
mindre enn tre ulike kvantitetssystemeri
nordisk gjennom tida: Det urnordiske og
norrøne, der kvantiteten er knytta til
vokaler og konsonanter uavhengig av

hverandre; det Torp kaller det eldre ny-

norske systemet, der kvantiteten ifølge
Torp er distinktiv ved konsonanter og
allofonisk ved vokaler; og det Torp
kaller det yngre nynorske systemet, der

det ifølge Torp er omvendt. Ifølge Torp
består kvantitetsomlegginga såleis bl.a.
i at vokallengden
konsonantlengden,
omvendt.
Dette blir for
springende og lite
og for det andre

niske

framstilling

først blir avhengig av
men seinere blir det
det første en heller
sannsynlig utvikling,
bygger Torps diakro-

på

en

tolkning

av

kvantitetsmotsetninga i moderne nordisk
som absolutt kan diskuteres. Torp me-

ner nemlig at vi finner det «yngre nynorske»

systemet i det meste av moder-

ne norsk og svensk, mens islandsk og

færøysk og noen norske (og svenske?)
dialekter har det «eldre nynorske» med
distinktiv konsonantlengde. Dansk kan
vi her se bort fra, for der finner vi etter
alles vurdering et system med distinktiv
vokallengde. Men det er langt fra noen
enighet om at det er vokallengden som
er distinktiv i norsk og svensk, eller
konsonantlengden i islandsk.
Det er gode argumenter for å si at
kvantitetsomlegginga (om vi ser bort fra

forholdet mellom lengde og trykk)
ganske enkelt består i at vokal- og kon-

sonantlengde
er blitt gjensidig
avhengige av hverandre i moderne nordisk, mens fonemlengden var «fri» i
eldre nordisk (somi finsk, eller arkaiske
norske dialekter som Gudbrandsdalen
og Setesdalen). Og en behøver ikke
skille mellom et «eldre» og et «yngre»
nynorsk kvantitetssystem, like lite som

en behøver å regne med to prinsipielt
ulike systemer
norsk-svensk.

i islandsk-færøysk

og i

Om inndelinga av nordiske språk
I den andre hoveddelen av boka er
hensikten å komme fram til «ei rimeleg
inndeling av dei nord. måla i eldre og
nyare tid». Her avgrenser Torp seg til
de nordiske riksspråkene i skrift og (for
nyere tid) tale, og mener det vil føre for
vidt å trekke inn dialektene. Og det kan
han kanskje ha rett i. For dagens nord-

isk får da Torp 6 språkvarianter å hans-

kes med, nemlig bokmål, nynorsk,
svensk, dansk, færøysk og islandsk.
Men Torp nøyer seg ikke med å ta opp

forholdet

mellom

dagens

nordiske

språkvarianter; han inndeler også tidligere tiders. Og det er klart at den sam-

me inndelinga ikke passer til alle tider.
Den velkjente tradisjonelle inndelinga
av nordisk i østnordisk,

dvs.

svensk

og

dansk, og vestnordisk eller norrønt, dvs.
norsk, islandsk og færøysk, grunner seg
på språkforholdene i vikingtida og passer derfor dårlig for dagens språktilstand. Som Torp gjør oppmerksom på,
er det opplagt urimelig å hevde at f.eks.
de to «vestnordiske» språkene norsk og
islandsk er mer i slekt (i dag) enn f.eks.
norsk og det «østnordiske»
språket
svensk. En nordmann og en islending
kan jo ikke forstå hverandre i det hele,
mens nordmenn og svensker forstår
hverandre relativt lett.

tida 1100-1300 skiller han mellom det
han kaller sørskandinavisk, dvs. dansk,
og mnordskandinavisk, dvs. de andre
nordiske språkene, og for tida etter 1500

(tida 1300-1500 veit ikke Torp hva han
skal

gjøre

med)

skiller han

mellom

ut-

bygdmål, dvs. islandsk og færøysk, og
skandinavisk, dvs. norsk (bokmål og
nynorsk), svensk og dansk.
Disse inndelingene syns jeg har mye
for seg, men jeg etterlyser den pedagogiske verdien av mellomperioden på
bare 200 år, 1100-1300. En kunne forenkle bildet atskillig ved bare å regne
med to perioder, en eldre da hovedskillet gikk mellom øst og vest i Norden, og
en yngre periode da et atskillig dypere
skille går mellom språket på den skandinaviske halvøya og språket på utøyene i
vest. Det er viktig å få med at dette
skille oppsto ved at de skandinaviske

språkene gikk gjennom en rekke ny-utviklinger,
mens
utbygdmåla
(især
islandsk) ble stående

igjen på et eldre

trinn, men det er etter mitt skjønn ikke
særlig vesentlig at nyutviklingene i
skandinavisk begynte et par hundre år
tidligere i dansk enn i resten av det

skandinaviske området.

Skal Torp for-

den

ikke

sette med tre perioder, bør han iallfall
gjøre noe med terminologien og bruke
nord- og sørnordisk (eller nordlig og
sørlig nordisk) om hovedvariantene i
mellomperioden, siden skandinavisk i

siste

perioden

omfatter

islandsk og færøyisk. Torp er sjøl inne
på dette, men avviser det. Men vi
trenger så absolutt et konsekvent terminologisk skille mellom riordisk og den
trangere termen skandinavisk om språk-

ene på den skandinaviske halvøya. For

hva skulle vi ellers kalle disse språkene,
som i dag opplagt utgjør en enhet innafor nordisk andsynes «utbygdmåla»?

Ikke til å komme utenom
Etter å ha inndelt de nordiske språk-

ene på ulike språkstadier, går Torp
gjennom kriteriene for inndelinga på
hvert stadium, og legger naturlig nok
hovedvekta på det siste stadiet, moderne
nordisk. Innafor moderne nordisk ligger
hovedvekta like naturlig på skandina-

visk. Her får vi en meget nyttig oversikt

over ulikhetene mellom de fire skandinaviske riksspråkene — ortografiske, fonologiske,
morfologiske,
syntaktiske,
stilistiske og leksikalske. Ordforrådet tar
Torp — etter mitt skjønn med god grunn

— særskilt grundig opp, bl.a.
studie

av

antall

lånord

i hvert

med

av

en

de

skandinaviske riksspråkene. Vi får også

700, da språket i Norden var enhetlig —
det ur- eller fellesnordiske stadiet): For

referert en undersøkelse av internordisk
språkforståelse, der nynorsk rett nok ikke er med.
Oppmuntrende
for oss
nordmenn er det å lese at nordmennene
er de som forstår andre skandinaviske
språk best, samtidig som norsk bokmål

måte

best, iallfall i skrift.

Torp skiller mellom tre ulike perioder
med hver si språkinndeling i nordisk
språkhistorie (dertil kommer tida før år
tida 700-1100 skiller han på tradisjonell
mellom

øst-

og vestnordisk,

for

er det nordiske språket som blir forstått

Til slutt tar Torp opp forholdet mellom «folkemål» — dvs. dialekter - og
rikstalemål i Norden. Dette kapitlet syns
jeg virker noe påklistra og uten særlig
sammenheng med resten av boka. Derfor tror jeg boka ville vinne på at man
tok det vekk. Men det er tydeligvis
Torps hjertebarn det gjelder! Her prøver
han bl.a. å forklare det faktum at dialektene står vesentlig sterkere i Norge
enn i Sverige og Danmark, og kommer
til at det skyldes språkpolitiske forhold
— først og fremst foreninga med Danmark, som førte til at vi fikk et riksspråk i skrift og tale som ble oppfatta
som unasjonalt. Og den lave nasjonale
prestisjen kunne bare delvis oppveie den
høye sosiale prestisjen. Derfor avslutter
han — som «folkemåls»-bruker og -elsker — dette kapitlet med å rope hurra for

400-års-natta. Ja, som kjent er det ingen
ting så gæli at det ikke er godt for noe!

Etter min mening blir boka til Torp i
framtida ikke til å komme utenom, verken når det gjelder strukturell nordisk

språkhistorie eller forholdet mellom de

nordiske språk i dag. Det er som sagt et
vanskelig stoff Torp har tatt opp her,
men jeg syns han har presentert det så
lettfattelig som man med rimelighet kan
forlange. Tonen er saklig, men uhøytidelig og stundom spøkefull.

Boka avsluttes med prøver på nordisk

språk fra ulike tider og steder. For de
moderne (normaliserte) variantene får vi
både en ortografisk versjon og en fonetisk/fonemisk
transkripsjon.
En
og
samme tekst er lagt til grunn, slik at det
er lett å sammenlikne de seks nordiske
riksspråkene i skrift og tale.

Helt til slutt får vi en ny tekst, på

bokmål, som skal være «eit døme på
kor langt ein tekst kan fjerne seg frå det
reint nord. i ordval og stil og samstundes gjere krav på å vere skriven på eit
nord. mål». Det er en søknad om medlemskap i Dusteforbundet, som er godkjent under overskrifta «Forskningsnytt». Som så ofte er det akademisk

fagspråk som får gjennomgå. Til denne

teksten gir Torp en tilleggsoppgave for
spesielt frustrerte lesere, nemlig å ta ut
et avsnitt av hans eiga bok som kan ha
utsikter til å bli godtatt av Dusteforbun-

det.

Et

slikt avsnitt tror jeg

sjøl en

frustrert grunnfagsstudent vil få vansker
med å finne. Men for at min gode kol-

lega nå ikke skal bli alt for viktig, vil

jeg minne om at det ikke er tvingende
nødvendig å bruke opposisjon for motseming. Og singularis og pluralis for
entall og flertall er vel heller ikke opp
til de krava

en kan

og

bør

stille til en

god nordist — især ikke en som er særlig
opptatt av nordiske språkspørsmål!

O

Arne Torp:
Norsk og nordisk før og nå.
Universitetsforlaget 1982. Kr. 85,-
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Språksosiologien
—representerer ei forholdsvis ny
forskningsgrein der en forsøker å se språk og språklig
variasjon i forhold til det
miljøet

eller

det

samfunnet

språket blir brukt i. De fem
artiklene som er samla i
denne boka, beskriver ulike
former for språklig variasjon.
Alle artiklene bygger
på
større undersøkelser av mo-
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Returadresse:
Postboks 636, Sentrum, OSLO 1

0 Fri og ubunden
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* Dag og Tid —
til å bli klok av,
men ikkje på. . .»

derne norsk språkmateriale
fra ulike deler av landet, og

både by- og bygdemål er
representert.
Boka gir et
godt
innblikk
i hvordan
språkbruken skifter i ulike
sosiale sammenhenger og
tar også opp folks holdninger til forskjellige språkvarianter.
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