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Sforfingsrepresenfanfene og språket
Av

lektor Torkel

Magnusdal

Et mye brukt argument hos Stortingets forhold til skriftsprå-|
riksmålsfolk er at Stortinget ikke ket. Stortinget legger seg ikke bort
bør ha rett til å stelle med skrift- i stil og språksans, det har det
språket. Stortingsmennene er ikke ikke noe med. Det Stortinget gjør,
kompetent til det, sier riksmåls- er å vedta — etter en grundig
folket. Dette synet kom tydelig debatt der alle syn og meininger
fram i et intervju i ukebladet er kommet fram — det som en
«Alle kvinner» 5. juli - 67.
Her komité eller ei nemnd foreslår skal
uttalte forfatterinna Ebba Has- være gjeldende lov for formverk
lund, som også er redaktør av og ortografi.
Riksmålsforbundets tidsskrift «OrRiksmålsfolket vil ikke finne
det», og Andre Bjerkes etterfølger seg i dette, de vil ha språksaka ut
i sjefstolen, følgende: «Et uvørent av politikken. De vil skrive som
sprog kan passe i hverdagslivet, det passer dem. Men da skriftmen det betyr ikke at vi ikke språket er et sosialt fenomen, ikke
trenger et høytidelig sprog som gir et biologisk, må alle nordmenn
uttrykk for resonnement og tanker. være med å avgjøre det. Og det
Her svikter vi.
Denne ulne, om- får de også høve til. Alle forslag
trentlige talen smitter over på til forandring av formverk og ortotenkningen. Legg merke til at det grafi blir behandla i foreninger
er et fåtall av våre stortingsmenn og lag, i aviser og tidsskrifter, i
som kan snakke sammenhengende. foredrag og diskusjoner, og til
Det er bent frem forferdelig at slutt i en grundig debatt i Stordisse menneskene som selv ikke tinget.
At resultatet ikke faller i
har noe skikkelig forhold til spro- alles smak, er der ikke noe å gjøre
get, skal diktere oss andre hvor- med. Folket har talt, og demokradan vårt sprog skal være: Politi- tiets spilleregler er overholdt. I
kerne har bevisst gått inn for å 1938 vedtok Stortinget den nye
bryte ned vår sprogsans og stil- rettskrivningen med 112 mot 87
sans». (Uthevd her).
stemmer, og læreboknormalen av
Dette er klar tale, og en må gå 1959 blei vedtatt med 119 mot 31
ut fra at den er representativ for stemmer (29 Høyre samt 2 fra
riksmålsfolket, etter som de ikke Kristelig Folkeparti). Så store flerhar tatt avstand fra den. Men det tall skulle gi god garanti for at det
må være tillatt å undres over at er folkeviljen som er kommet til
der er til å leve i dette landet der uttrykk.
folkets kårne ikke har lært å snakOg snart skal vi få en ny språkke reint. Ellers må det i sannhe- debatt. Innstillinga fra Vogtkomitens navn opplyses at Andre Bjer- teen har vært behandla av de
kes etterfølger i sjefstolen er full- aller fleste instanser, og så er det
stendig på villspor når det gjelder Stortingets tur til å behandle den.

RES) Fn

Det vedtaket folkets representanter da fatter, må det norske folk
godta. Ikke alle vil bli fornøgd
med resultatet, slik er det med de
aller fleste lover Stortinget vedtar,
men det kan en ikke ta omsyn til.
Men en offentlig ansatt person
som nekter å bøye seg for Stortinget, risikerer å bli avsatt. Og er
der noen forening eller noe forbund som erklærer stortingsvedtaket

streik,

bør

medlemmene

av

—-

dette forbund være klar over at
de da slår inn på en vei som
minner om den en viss person og
hans nærmeste medarbeider gikk i
1930-åra. Og de bør huske at de
med det berøver seg retten til å
protestere når andre går til ulovlige streiker.
Ellers er mange av uttalelsene
til redaktøren av riksmålstidsskriftet «Ordet» så interessante at det
må være tillatt å ta med noen til
-—
F. eks. «Hva svarer De når en
odelsbonde tiltaler Dem med du?»
— «Jeg svarer med De». Det er
naturlig for odelsbonden å si du,
men ikke for meg. Når et menneske snakker dialekt til meg, hjelper det ikke at jeg begynner å
knote på dialekten hans. Det
gamle bondesamfunn har sine siviliserte omgangsformer, men de
har ikke noe med storbykultur å
gjøre. (Uthevd her).
Uttalelsen forteller ganske mye
om redaktøren av Riksmålsforbundets tidsskrift «Ordet».
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samla så få prosenter at det er
ikke grunn til å ta dem med her,
enda om Å dominerte der også.
For

oss

mot

EIN NY GALLUP
I et innlegg her i bladet i dag |ramn.

På

.beina hadde han turnsko
til klokka sju i kveld var det in-

Fram
gen andre opplysninger om den saknede enn at han sist ble sett i Storgata
like ved torget om lag klokka to i dag.

sier E. M.
i en replikk
«....at
har folkets

Jørgensen blant anna
til Jakob Skauge:
samnorskstrevet ikke
støtte.»
ØP
Vi tar fram dette, ikke fordi Kort B:
Vi har en efterlysning. Den syv år
herr Jørgensens utsegn har noen
gamle Per Steinar Olsen er meldt savdirekte relevans til det emnet vi
behandler

her,

men

fordi

det

er

ei typisk frase fra riksmålshold
som ikke har noen ting med virkeligheten å gjøre.
Virkeligheten,

den

kan

«Aftenposten»
fortelle
gallupundersøkelse
om
syn på visse
sjonen.»

sider

av

nemlig

om
sin
«folks»

sprogsitua-

klokken to i dag. Han hadde på seg
Jakken hadde
dress av lysegrå farve.
mørkeblå krave, og på oppslaget hadde
han et sort merke som forestilte en
ravn. På bena hadde han turnsko. Frem
til klokken syv i kveld var det ingen
andre opplysninger om den savnede
enn at han sist ble sett i Storgaten like
ved torvet cirka klokken to idag.

mørkeblå krage, og på oppslaget hadde
et

svart

merke

som

forestilte

en

«Ligner mest på den formen jeg
bruker, ligger nærmest min daglige tale, faller mest naturlig for
meg..+>

”Målreising 1967"
I
av

artikkelen i forrige
«Språklig

Samling»,

nummer
nr.

3, var

dessværre namnet på forfatteren
falt ut.
Det var lektor Magne Aksnes
som skreiv den.

som

vender

ansiktet

—skjellsordorkanen,

er

det

grunn til å spørre hvordan ville
ei slik rundspørring falle ut om
største parten av presse og kringkasting nytta de samnorske formene rettskrivinga gir høve til.
Ja — om det bare førte så
langt som til et moderat bokmål
med hunkjønn og a-former av
verb

der

det

er høve

til det,

(så

langt er ikke pressa komt i dag)
ville sikkert omgrepet «samnorsk»
komme til å bety noe heilt anna
for
de
fleste
enn
det
gjør
i
dag.
net fra sitt hjem i Storgaten tyve siden

55% av «folk» sa de likte B
Resultatet har vi nemnt i en
særskilt artikkel i dag. Her skal og 40 % holdt på A.
For samnorskfolk er kan hende
vi sitere de to tekstene Gallup la
er
de
også
for
overraskin
ei
dette
g
fram for «folk».
trykt ned av den usaklige propaKort A:
gandaen fra riksmålshold.
Ø”
Vi har en etterlysning. Den sju år
Når det så i grunngivinga for
gamle Per Steinar Olsen er meldt sakhvorfor «folk» foretrekte det ene
net fra sitt hjem i Storgata tjue siden
34%
at
seg
synte
andre,
det
eller
klokka to i dag. Han hadde på seg
dress av lysegrå farge. Jakka hadde sa at 'de holdt på Å fordi
han
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mens bare 20 %
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det
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om

at «folk»

har ei sterk, sjølstendig meining
som tydeligvis ikke bøyer unna
for det sterkeste påtrykk.
De
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over

grunngivingene
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den ene på Riksmål med «efter»
og «nu», den andre på samnorsk
LANDSLAGET FOR SPRÅKLIG SAMLING
med klokka og sju: (eller radikalt
Medlemspenger, kr. 10,— pr. år for dem som har eiga innbokmål)
tekt, og kr. 5,
pr. år for andre. Bladpenger kr. 5,— pr. år.
så ville 55 prosent ha riksmålsPostgiro 16 378.
teksten, og heile 40 prosent ha
Formann:
Rakel Seweriin, Stortinget, Oslo 1, tlf. 41.38.10
samnorskteksten.
Sekretær: Lars S. Vikør, Postboks 636, Oslo I
Tar en med i rekninga at så å
Ivar Hundvin, Postboks 636, Oslo 1. Tlf. 41.77.00
Kasserer:
si heile propagandaapparatet er i
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engene
hendene på riksmålssympatisører,
FRAMLEGG
TIL SAMLENOR- må det ligge sterke krefter under
for
samno
rsken
når
så
mange
står
MAL.
INNKOMNE GÅVER:
i mot uten synderlig trykksaker å
Vi skal ikke her gi oss inn på støtte seg til.
Gåver i tida 26. august—22. de- å kommenter
e det nye småskrifsember 1967:
R. Aavik 20, T. Sporastøyl 15, tet, som bygger på omfattende Herr redaktør
Reinh. Høydal 25, P. Hjelle 25, granskinger av litteratur om norsk
Noen få spørsmål til herr Jakob
O. K. Nomeland 20, L. Egerdal språkhistorie og
språkstrid,
og Skauge vedrørende hans artikkel
20, Å. Gruda Skard 30, K. Elge- som inneholder ei liste over slik
om Riksmålsforbundets gallup iømeF
sæter 5, R. F. Bull 5, I. 0. Mauset
litteratur. Leserne får sjøl granske SS 3—67:
15, E. Sørli 10, H. B., Rjukan, 10,
det og dømme om det, vi trur det
1. Mener han at departemenE. V. 50.
blir ei interessant oppgave. Vi er tets forandring av f.eks. Kirkeheller ikke i tvil om at dette er bakken til Kjerkebakken og GårdMEDLEMSPENGER OG et småskrift av stor verdi!
bo til Gardbu bare er et spørsmål
Det er ikke trykt pris på skrif- om stavemåten og at den har
BLADPENGER
tet, da det inngår som en del av «ingenting å gjøre med
språkFOR 1968
Men vi voner likevel at saken»?
bladet.
leserne vil sette pris på det, i alle
2. Ser han ingen forskjell melSiden dette siste nummeret
fall så mye at de straks betaler lom det å velge opplæringsmål
for 1967 først kommer ut i fefor 1968. Da skal vi greie rek- for sine barn og det å delta i en
bruar 1968, har vi vært så frie
ningene både fra trykkeriet og avstemning (sammen med f. eks.
å legge inn postgiroblankett. Postverket.
ikke-foreldre) hvor dette avgjøres?
Medlemmene vet nok hva den
De som måtte ønske det, kan
3. Er eieren av en eiendom
skal brukes til. De som ikke er
få tilsendt fleire eksemplar både «hvem som helst» i forholdet til
medlemmer og som bare skal av det nye småskriftet og det tiddenne eiendoms navn? Jeg ser
betale bladpenger (5 kroner), ligere, mot å betale en passende
det er nevnt at spørsmålet ikke er
må skrive noen ord om det på sum til dekning av porto og trykalvorlig ment fordi det «innsnev-ØP'
kupongen.
ningsutgifter.
rer», men altså ikke fordi det tas
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RED RREDEEGEROEDGRn

avstand fra uttrykket.
Jeg kan være enig i at dette
spørsmålet egner seg lite for galSpråk-gallup
lupundersøkelse, men må nok likeDen siste språk-gallupen <«Af- vel si at en slik artikkel bare kan
Om postdistribusjonen går bra, tenposten» kan offentliggjøre er tjene en hensikt, nemlig å dra
vil en inni dette bladet finne et overraskende, dersom vi ser den oppmerksomheten bort fra det
ut fra den vanlige omtale fra rikspent lite hefte: VEGEN FRAM| målshold. Etter den er samnorsk faktum at samnorsk-strevet ikke
TIL ETT NORSK.
Dette andre noe vederstyggelig som folk ikke har folkets støtte. Dette er tross
heftet i småskriftserien er skrive vil ha med å gjøre.
alt nå klart, selv om en tar hensyn
Men nå kan «Aftenposten» for- til de mange feilkilder en slik
av stud. filol. Lars S. Vikør, som
telle
at
da
Gallupinstituttet
forela
ei tid har vært sekretær i landsfremgangsmåte har.
1600 personer over 15 år to tekSkjervøy, 30/10-67.
laget og som også var med på å ster av ei etterlysing som kunne
E. M. Jørgensen.
redigere
det
første
småskriftet, tenkes å bli lest opp i radioen —

ET SMÅSKRIFT I
TILLEGG

—
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TILRÅDINGA frå den målpolitiske programnemnda,
«Målreising 1967» er utan tvil ei verdfull
bok for norsk målreisingsarbeid.
Boka gir eit godt grunnlag for ein
ideologisk debatt, og må vere
brukbar som utgangspunkt for utarbeiding av programma.
Eg ser det som svært viktig at
boka blir drøfta i pressa fram til
neste landsmøte i Noregs Mållag,
og eg vil her legge fram mine
merknader.
Eg tar utgangspunkt i siste kapitlet, samandrag og konklusjon,
som er forma som eit utkast til
program for målrørsla. Berre i
somme tilfelle viser eg til dei andre kapitla i boka.
Vi må mno slutte å fornærme
våre landsmenn. Det er ei fornærming når vi kallar språket
deira dansk.
Det avgjerande er
ikkje kor lenge bokmålet har vore
i Norge, men det avgjerande er
om vi nordmenn kjenner det som
vårt eige språk. Det er eg overtydd om at stordelen av dei 70—
80 % av folket som nyttar bokmål gjer. Derfor må vi — jamvel
om det måtte koste bøttevis med
tårer — vedgå at vi i dag har to
norske språkformer. Eg meiner
amikkje at vi skal gløyme at bokmå-

matikk (s. 23 ff.), men ein kolossal
agitasjon frå kapitalsterke interesseorganisasjonar.
Punkt 6 i programutkastet (s.
164) må ut av eit eventuelt program for målrørsla, av grunnar
som alt er nemnde.
«Urbaniseringa fører ikkje automatisk til at nynorsken døyr —
dersom folk vil noko anna og syter
for at nynorsken blir med i byen».
(Pkt. 11). Eg vil ikkje at vi skal
seie det slik. Nynorsken døyr ikkje
dersom vi syter for at han blir
forma slik at han også blir ein
samnemnar for bydialektane. Nynorsken må aldri bli ei heilag ku
som skal leiast med inn til byen,
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|å ta på oss museumsoppgåver.
Det er musea som skal ta vare på
kulturverdiar.
Arbeidet vårt må stimulere dei
kreftene som arbeider for ei oppnorsking av bokmålet. Det er viktig. Vi må ikkje sjølve fråskrive
oss retten til å ha innverknad på
utviklinga av det andre skriftspråket vårt.
Vogt-tilrådinga har fått nok
vondord
frå målrørsla.
Kvifor
ikkje heller ta opp dei positive
framlegga i tilrådinga? Det fins
trass alt somme av dei.

Siste
delen
av
samandraget
(Viktige oppgåver framover, pkt.
men eit instrument tenleg også 20—34) finn eg stort sett framifor folk i bymiljø.
frå, men eg er usamd i somt av
det som gjeld vår politikk i skoTilnærmingslina
må
framleis len. I pkt. 20 må det leggast
vere vår rettesnor, jamvel om for- monaleg meir vekt på norskoppmann Tungesvik står fram i ak- læringa i universiteta og lærartualitetssending i NRK og seier at skolane. Desse skoleslaga produNoregs Mållag står samla om å serer lærarane, og denne produkforlate henne. Det var ein presta- sjonsprosessen er avgjerande for
sjon som ikkje er rosverdig.
framtida til nynorsken. Eg er ikkje
Tungesvik var vel kjend med samd i at det er så viktig at det i
at Trønderlaget, tredje største fyl- lærarskolane blir gitt skikkeleg
kesmållaget,
i vår bad
Noregs kunnskap om samanhengen melMållag nyvurdere sin språkpoli- lom gammalnorsk og nynorsk. Det
tikk, og halde fram med arbeidet er langt viktigare at skolen gir
etter tilnærmingslina. Tilnærming opplæring i bruk av nynorsken.
let har danske røtter, men eg mei- og målreising er ikkje motstridanDet må vere grenser for vårt
ner det skulle ha lita interesse i de prosessar. Eg er samd i at «det tolmod. Vi kan ikkje lenger gå i
norsk språkstrid i 1967.
Formu- er dei norske målføra nynorsken uvisse, jamvel om vi no og då blir
leringar som «bokmål og vanleg skal retta seg etter, og ikkje bok- oppmuntra av at ei nynorsk læredansk» vil vi ikkje ha i eit målpro- målet». (Pkt. 13). Men bokmålet bok kjem ut. Vi må no krevje ei
gram for Noregs Mållag.
har påverka dialektane så mykje, løysing av lærebokspørsmålet, og
Nasjonale argument er i dag ikkje minst i bydialektane, at ei løysinga må bli eit offentleg forikkje tenlege for nynorsk mot bok- «ajourføring» av nynorsken med lag. Vi har ikkje tid og råd til å
mål. Dei må bli sameige for alle dialektane, i røynda vil føre til ei seie viss og om lenger. (Pkt. 21).
Akademiplanen (23) er eg halvnordmenn i arbeidet for å motar- tilnærming til bokmål.
«Purisme har aldri vori noko redd. Vi må passe oss vel for ei
beide språkpresset utafrå.
mål
isolering.
i
seg
sjølv».
(Pkt.
14).
I
staI det heile tykkjer eg bokmålet
den
bør
vi
slå
fast
at
purismen
til
organimassemedi
om
Punkta
a,
har fått ei ublid behandling i
no har vore til skade for målrørsla. sasjonar og forretningsliv finn eg
«Målreising 1967». Vanskane med
Vi må alltid vere opne for impul- framifrå.
oppnorskinga av bokmålet er over- sar utafrå.
«Vi må koma dit at alle som
vurderte, og til dels misforståtte.
Punkt 16, 17 og 19 må ut av nyttar norsk mål, er «fagorganiStørste hindringa har til dags dato eit eventuelt program for Noregs serte» i Noregs Mållag», konkluikkje vore stil, syntaks og gram- Mållag. Vi må vere varsame med derer nemnda med i punkt 30.

-
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Dette er urealistisk tøv. Etter min
terminologi skulle då NM få snaue

jamvel

men

4 millionar medlemer,

om eg godt skjønar kva nemnda
meiner, så tykkjest dette målet
merkeleg naivt. Nei, vi må halde
oss på jorda og formulere realistiske mål. Elles tykkjer eg nemnda
har kome fram til gode resultat i
spørsmåla om organisasjonsarbeidet.
Av ting er saknar, vil eg nemne
initiativet til eit nordisk språkleg
forsvarssamarbeid. Eit samarbeid
her for å få sams nordiske nemningar for angloamerikanske og
andre framandord som trenger seg
inn i språka våre. Noregs Mållag
bør gjere dette kravet til sitt.
Min konklusjon må bli: «Målreising 1967» inneheld mykje positivt, som må bli lagt til grunn
for utarbeiding av program for
målrørsla, men mykje må også
endrast før det blir program. Lat
oss få ein verkeleg debatt om dei
store problema!
Vidar Jetne.
(i «Norsk Tidend»)

Der teskjekjerringa ikke er velkommen
Av

Leif Egerdal

Fins det noe sted i verden der teskjekjerringa ikke er velkommen?
Før jeg svarer på det, er det bare å
slå fast at Alf Prøysen og teskjekjerringa går videre, dvs. i denne boksesongen kjører hun i en trivelig gammel
bil sammen med mannen sin, og både

barn og voksne kan fryde seg over
på
«Teskjekjerringa
bilturen.
denne
camping» er et verdifullt ledd i den
enestående, folkelige eventyrserien som
er blitt en verdenssuksess.
Boka eller bøkene om teskjekjerringa
går sin seiergang i våre naboland, ute
i Europa,

onen og
Prøysen,
fylt av
ham for
Også
kjerringa
venner.

i Sambandsstatene,

Sovjetuni-

i Japan, mens skaperen, Alf
fortsatt sitter oppe i Nittedal
teskjekjerring-ideer. Ære være
det!
i Norge, i det miljøet teskjeer skapt, får hun stadig nye
Alf Prøysen har som kjent en

enestående

evne

til å fortelle

for barn,

og språket hans er så ekte norsk i ordvalg og tone at det går rett til hjertet
på folk flest. Alf Prøysen er nemlig seg
sjøl når han skriver, — ellers kunne han
vel ikke skrive som han gjør, og da må
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også språket bli muntlig, levende og
radikalt. Ja, nettopp radikalt, for ingen
kan nekte for at forfatterens språk stort
sett er radikalt bokmål. Det er viktig å
understreke at dette skyldes ikke en
språkpolitisk tendens hos forfatteren,

men

en kjenslevar

sans

for det som

er

ekte og god norsk. De fleste vil vel
også vedgå at Alf Prøysen ville miste
både sin saft og sin kraft — språklig
sett — om f.eks. teskjekjerringa skulle
presenteres med moderate- eller konservative former. Forfatteren og hans
teskjekjerring slår for så vidt i hjel på-

standen om at det ikke kan skapes god
litteratur på radikal norsk.
Det fins merkelig nok også i dag
mennesker som i sitt konservative hovmot forsøker å avskrive det offisielle
norske språk — også det moderate —
som litteraturspråk. Kjell Arnljot Wig
uttalte f.eks. nylig til Morgenbladet:
«Den samme forsamling som årlig bruker en time eller så til å debattere
bruken av stygge ord i Fjernsynsteatret,
sitter med ansvaret for at Norge idag

sil

har en offisiell sprogform som ingen
norsk forfatter kan bruke.»
Om
denne påstanden hadde vært

sann, ville mye verdifull litteratur ikke
ha sett dagens lys, heller ikke bøkene

om teskjekjerringa som også stort sett
ligger innenfor den offisielle rettskrivning, og som hilses velkommen av barn
i land etter land over hele verden.
Men

så utrulig

det kan

se ut, så fins

det ett sted eller visse områder der
teskjekjerringa — etter alt å dømme —
ikke er velkommen, og det er i kon-r
servative riksmålskretser!
Indirekte blir riksmålstanter og-onkler
advart mot å falle for fristelsen til å
kjøpe slike bøker. Det er neppe fordi
den kunstneriske verdi i boka ikke blir
erkjent, men fordi den «sproglig» sett
er en rød klut! Verdier kledd i slike
språkformer bør eller må ikke — jeg
hadde nær sagt for «Frisprogs» og J.
B. Hjorts skyld — komme i hendene
på uskyldige barn!
Bladet «Frisprog»,

som visstnok elsker

å kalle seg et kultur-organ, har av og
til en spalte som blir kalt Barneboktjeneste». Der blir det satt opp ei liste
over bøker som stort sett bare tilfredsstiller bladets egne <«sproglige» krav.
(At ei slik liste også kan tilfredsstille
mange av lesernes krav, benektes ikke.)
«Treskjekjerringa» og andre mer eller
mindre «farlige» bøker forsøker de å tie
i hjel.

meldes

(Om

ei slik bok

tilfeldigvis

an- øe

i bladet, er det under en «sprog-

lig» negativ

synsvinkel.)

Jeg tar neppe feil når jeg tør hevde
at hensikten med en slik merkelig «barneboktjeneste»,

er ikke

bare

å tilfreds-

stille lesernes ønske om å finne barnebøker med konservativt språk, men
også å øve press på våre forlag for at
de i neste omgang skal ta enda mer
hensyn til denne språkfløyen, akkurat
som «Frisprog» og Riksmålsforbundet
nå i flere år har øvd et press mot våre
myndigheter for å få konservative former tilbake i skole- og administrasjonsspråket.
Ingen må forresten innbille seg at
kretsene rundt «Frisprog» vil bli tilfredse bare ved å få visse konservative
former tillatt f. eks. i skolen. Nei, da vil
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«sprogpresset»
det konservative
myndigheter og private forlag bli enda
sterkere, og kampen mot ord og uttrykk som er hentet fra talespråket, vil
bli intensivert,

for målet

er at de kon-

servative formene skal bli enerådende
i undervisning, lærebøker og administrasjon! Om de ansvarlige myndigheter nå vil lukke

vil de komme

øynene

for denne

fare,

til å svikte de språkver-

dier vi etter 100-års kamp er kommet
fram til. Om vi virkelig stod framfor språk-

fred her i landet, ville ikke bladet
«Frisprog» fortsatt være gjennomsyret
av hat som det er, til særnorske ord og

vendinger. Det virker ikke mindre enn
skremmende.
I det siste nr. i 1967 skriver f.eks.
bladet at det er skammelig (Uthevd
her) at Lektorlagets tidsskrift fortsatt
heter «Den høgre skole». I inserat kan
vi f. eks. lese at «målfolket blir frekkere
og frekkere», og gode, norske ord og
som
karakteriseres — fortsatt
uttrykk
«knot».
Enda er bladets redaktør indignert
ikke får
og harm fordi «Frisprog»
støtte fra Kulturfondet — !
Før bladet med noen rett kan kalle
seg et kulturorgan, bør det etter min
mening vise litt mer respekt for de
kulturverdier som er skapt og som
skapes på et annet grunnlag enn elementer fra rettskrivningen av 1917!
Med andre ord: Bladet burde være så
stort og fritt at det også med glede
kunne hilse teskjekjerringa velkommen
inn i den norske litteraturen og i verdenslitteraturen!

Noregs Mållag. Nymo forteller at
han og Just Grunnes i 1947 tok
initiativet til å stifte Målselv Mållag. «Vi vedtok,» sier Nymo, «ein
føremålsparagraf som seier at laget vil arbeide for eit samnorsk
skriftspråk på nynorsk grunn.»

om

ord

før landsmøtet

del av kåseria

Foredragsserien «Ordet» har nå
i eit par år vori fast post i radioen,

i mennene

gjør, og det er grunn
—

7

—

mi

«Astrid,

en

i Målselv,

|å gle seg over at vi nå har fått ein
i bokform,

i serien

Gyldendals Fakkelbøker.
Fire av radiokåsørane er representert i denne samlinga, nemlig
professor Bjarne Berulfsen og dosent Einar Lundeby ved Univer«Et samnorsk skriftspråk», he- sitetet i Oslo, dosent Reidar Djuter det altså rett ut. Men hva pedal ved Universitetet i Bergen
mente de så med «på nynorsk og den nylig avlidne professor
grunn»?
Per Tylden ved Noregs lærarhøgJo, Nymo sier videre at «Vi skole i Trondheim.
Dei fire betenkte særleg på at framtidsmålet handler emnet sitt, ordet, frå formåtte ha tre kjønn, tvilydar og a- skjellig utgangspunkt.
Berulfsen
verb.»
konsentrerer seg om ordet i ein
Men er ikke dette som tatt rett stilistisk samanheng, Lundeby tar
ut av Språklig Samlings program? for seg tydingsinnhaldet av dei
Vi vil også ha tre kjønn, flere einskilde orda og syner korleis det
diftonger og a-verb. Så det er kan skifte gjennom tidene. Djupevisst ingen av de lokallaga av dal tar for seg namn og namneSpråklig Samling som blei stifta i skikkar og syner ellers korleis
1959 som kan rose seg av å være endringar i ordtilfang kan avdet første samnorsklaget. Målselv spegle kultursoga. Det siste er og
Mållag var føre.
eit hovudmotiv hos Per Tylden,
Eller — kanskje det er noen som m.a. har med eit artig kapitenda bedre?
T. R.
tel om korleis eit kjærleikskvæde
av den gamle romerske diktaren
Horas vart overført til norsk bygGlimrande
demål
og omplanta
til norsk
essaysamling bygdemiljø — som «folkevisa»

og er trulig ein av dei mest omtykte programseriane som har vori
sendt. Dei ti minutt lange kåseria
har vist seg å vere ikkje bare
«opplysning», men
«underhaldsamnorsklaget?
ning» i ordets beste forstand. Dei
handlar om «ordenes liv — om
Landslaget for Språklig Samling deres makt til godt og vondt, om
blei stifta i 1959. Fra da av be- deres vandringer og metamorfogynte en del lokallag å ta form og ser», og blir formidla av menn
tilmelde seg Landslaget.
med grundige kunnskaper i dette
Men nå viser det seg at et sam- stoffet, og med evne til å gi desse
norsklag blei stifta noen år tidli- kunnskapane vidare på ein levanmåte.
gere. «Norsk Tidend» hadde i de og interessevekkande
sommer et intervju med Johan Det er ein fin kulturinnsats desse
Nymo
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til

Astrid».

Kor mange var det som visste
at kompanjong
eigentlig tyder
«ein du har brød saman med»?
Eller at det engelske bag trulig
vart lånt inn frå skandinaviski
vikingtida,

slik at vi nå berre

lå-

ner det tilbake? For den som vil
gå på oppdagingsferd i språket
vårt, er «Ordet» ei gullgruve. Vi
må berre vone at det ikkje blir
med denne eine samlinga. Foredragsserien held fram, og dei som
står

ause

bak,

band

av

har

eit

så

at det kan

frametter.

rikt

stoff

fylle mange

å

Bjarne Berulfsen/Reidar Djupedal/Einar Lundeby/ Per
Tylden:
«Ordet». Gyldendal 1967.
Kr.

12,50.

LSV.
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STUDENTMÅLLAGETS

EKSPERIMENT

Av lektor Torkel Magnusdal
«Apropos»,

organ

for

byen

Studentmålla-

med
sine mange
medlemmer
kunne
get i Oslo, nr. 2 1967, inneholdt en gjennomføre den, forutsatt at så mange
interessant artikkel: «Steen og Strøm forretninger ville være med på den.
Men det spørs om en ikke kan få
bryt tradisjon». Personalsjef Swang i
det store firmaet Steen og Strøm i Oslo vel så god greie på kundenes krav til
kunne i et møte i Studentmållaget for- ekspeditørenes språk ved å spørre noen
sikre at alle ansatte sto språklig fritt. av de tusener av unge mennesker fra
måtte bygdene som er kommet inn til hovedsentralborddama
Til og med
gjerne bruke nynorsk eller en dialekt. staden og har vært ekspeditører i noen
«Men om kundane klagar på ein ny- år. Deres uttalelser ville veie atskillig
norsk ekspeditør?», blei der spurt, og mer enn det 3 studenter måtte meine
personalsjefen svarte at viss kundene etter noen uker bak disken.
Var det ikke en tanke å spørre noen
klager på det språket ekspeditørene
ekspeditører
om
dette,
bruker, reagerer ikke firmaet. Men ek- profesjonelle
speditørene bør bruke ord som står i Studentmållaget i Oslo?
Og så inviterte Swang noen
Ellers var Sigrid Bøs opplysning om
ordlista.
representanter fra Studentmållaget til å at mange av kundene var landsfolk
arbeide i Steen og Strøm noen uker. interessant. Av stor verdi ville det være
Tre studenter tok imot tilbudet. Det å få undersøkt åssen disse kundene reavar Møyfrid Barlaup fra Nordmøre, gerer når de kommer fram til disken
Sigrid Bø og Olav Kjelleberg fra Setes- og blir betjent av en ekspeditør som
taler utprega riksmål. Reagerer de surt
dal.
«Apropos» hadde en samtale med de når de hører ord og uttrykk som: —
tre studentene etterpå, og den erfaringa puten vil passe i hytten på heien —
de hadde gjort, var at Oslo-folk hand- den badedrakten badet jenten min i i

ler like mye i forretninger der ekspeditørene taler nynorsk som
retninger. Olav Kjelleberg

i andre formerka ingen

Bertesbukten
til jakten —

han

meget

—

han kjøpte haglbørsen

med den fluestangen fisket

i Storelven

—

osv.,

og

svarer

ellers
Men
reaksjon blant kundene.
trudde han ikke det var noen god meiningsmåling, for i juletrafikken står alt
mer og mindre på hodet, og kundene
er ofte glad for at de ikke må vente
så lenge på å bli ekspedert. Det samme uttalte Sigrid Bø. Ellers la ho merke

de i samme tungemål, eller holder de
fast ved heimemålet og sier: — puta
vil passe i hytta på heia — den badedrakta bada jenta mi i i Bertesbukta —

det

let når de kommer til byen for å handle, bør det være ei stor oppgave for
Studentmållaget og andre nynorsklag å
lære dem respekt for deres eige talemål. Det er så godt at ingen behøver
å skamme seg over det.
Litt kan
de moderere det, det gjelder jo å bli

til

at

mange

svært

av

kundene

landsfolk. Ja, enkelte dager kunne
være opptil halvparten landsfolk.
Ja,

dette

eksperiment,

var

i sannhet

noe liknende

vært gjort før.

Men

var

et interessant

har vel ikke

spørsmålet

er hvor

han kjøpte haglbørsa til jakta — med
den fluestanga fiska han mye i Storelva osv.
Viss landsens folk forandrer talemå-

mye vekt en kan tillegge det. For det
første er ett eineste eksperiment lite å
bygge på. Og for det andre blei det forstått, og det er ikke til å komme
gjennomført
i hardeste juletrafikken. forbi at der er enkelte dialektord og
Skulle ei slik undersøking av kundenes -uttrykk som kan være vanskelig å forkrav til ekspeditørenes språk ha noen stå. Om dette uttalte ingen ringere enn
virkelig verdi, måtte det først og fremst reisesekretæren i Noregs Mållag, Ellen
skje i ei normal årstid, og så måtte det Marie Svea til Fædrelandsvennen i Kr.gjennomføres i 20—30 større og min- sand
S. 6/3-67. Ho
har mnormalisert
dre forretninger,
fordelt
over heile bygdemålet sitt en del og lukt ut klumOslo. Det ville bli ei stor oppgave, men pete uttrykk og retta på det som er
vel ikke større enn at Studentmållaget språklig uriktig. Viss alle bygdefolk la

psi

vekt på dette, «ville det snart bli farge
og flyt på talemålet til innflyttarane
til byane».
Ja, farge og flyt kan der bli over
språket viss bygdefolk som kommer til

Mais

for

å

flytterne,
teristiske

handle,

vil bruke
trekk ved

sammen

språket, 1) a-ord som
børsa, jakta osv., 2)

fiska,
8)

dyrka,

diftonger

hauk,

dialekt,

røyk

det

bada,

som

osv.

de
det

er normal,

inn-

mest karaknorske tale-

hytta, heia, elva,
a-verb som han

stoppa

i bein,

Disse

med

osv.

stein,

formene
dannet

og

gauk,

er ikke

tale som

både sjefer og ekspeditører bruker når
de slapper av og er naturlige. Ja, oppgava med å få bygdefolk til å bruke
sitt eige mål bør utvides til også å
gjelde byfolk. Viss alle kunder, uansett
hvor de kommer fra — Bergen alltid
unntatt —, snakka naturlig når de blei
ekspedert, ville det ikke vare lenge før
ekspeditører og sjefer og alle sammen
ville bli naturlige.
Mot

dette strir noen artikler i Noregs

Mållags festskrift «Målsak og framtidssamfunn» (utgitt 1966). Her skriver nynorskmannen —skoledirektør Hans Østvold i Telemark på side 54: «— bok-

målet har meir prestisje mellom byfélk
flest, kanskje ikke minst hos ein stor
del av dei byfolka som er komne frå
nynorske miljø». (Uthevd her). Viss det

er så, er det bare å si at det er triste
greier, og det er ei stor oppgave å
skape ei ny innstilling her.

Men

cand. mag.

Berge Furre tar mye

hardere på vei i sin artikkel i samme
boka. Han skriver på side 60: «Tevlinga er hard for den unge generasjon. Nynorsk skurrar i finansverda.
Den skal ha uvanlege evner som kan

ha råd til å stille seg nedst på trappestigen i privatadministrasjonen, reklame
og salsapparat og halda på nynorsken.
Det blir dyre ord for han eller henne».
Berge Furre fortsetter i samme toneart,
og han ser ingen lysning. Ja, unnskyld,
men det må være meg tillatt å undres
på om herr Furre egentlig er nynorskmann, og for nynorskfolk må det være
svært skuffende å lese dette festskriftet
til Noregs Mållag. Make til nederlagsstemning skal en nemlig leite lenge
etter. Og det skal ikke gjøre det bedre
at der er den samme mnederlagsstem-

ning i den boka

som

nettopp

er kom-

met ut: Målreising 1967. ORION DEBATT. Der er sannelig ikke mye reisning over den. Men det er å håpe at
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Studentmållaget ikke lar seg affisere
av det, men tar kampen opp, ellers vil
riksmålsfolk uvegerlig få rett når de
som siste innlegg i språkdiskusjoner
påstår at unge mennesker som ikke
bruker riksmål, aldri vil få noe å gjøre
i handel og kontor, reklame, shipping
og salg.
Studentmållaget og andre nynorske
institusjoner og lag har ei stor oppgave
foran seg, nemlig å vinne respekt og
vørnad

rv

|

for normalt,

norsk

talemål.

Men

de må henge i, for det er bare et tidsspørsmål når mynorsken går ut som
opplæringsmål i skolen, og da har de
for en stor del tapt sin rett. Mot denne
påstanden

protesterer

mange

mnynorsk-

folk, men statistikken lyger ikke, den
viser at i 1945 fikk 34 % av alle skoleSØ, barn i Norge opplæringa si på nynorsk.
I 1955 var tallet gått ned til 28%, i
1965 — 20 %, og i 1966 — 19,4 %. Og
vedtar Stortinget Vogt-komiteens forslag til ny språk-avstemningsmåte, vil
tilbakegangen skyte større fart.
Studentmållaget har utspillet.

ETT FOLK
ETT SPRÅK
>

ASFALT OG SPRÅK
Av Arne-Kristian
For noen år tilbake ble jeg
spurt om hvorfor jeg ikke meldte
meg

inn

i en

nystartet

forening

som skulle prøve å samle flest
mulige av våre lærere og lektorer
til forsvar for «riksmålet». Siden
jeg både snakket og skrev bokmål,
burde jeg det, ble det sagt. Noe
annet ville være å vise slapphet.
Vi lærere er jo fra tid til annen
blitt anklaget for å vise likegyldighet
språkspørsmålet.
overfor
Men sannheten er vel nærmere
den at nettopp skolefolk, som en
dyd av mnødvendighet, er særlig
språkbevisste,

og

utvikling

har funnet

vet

hva

de

vil,

sted,

og

og hvorfor.
Og har de ikke stått i kø for å
melde seg inn i riksmålsforeninger, er det heller fordi de har
vært mer eller mindre enige i den
som

ikke fordi de har vært likegyldige.
Spørsmålet er jo også om de forskjellige foreninger, det være seg
riksmålsforeninger,
mållag
eller
samnorskforeninger, virker særlig
heldige. Kan det ikke tenkes at
nettopp
disse
foreningene
har
samlet personer med så sterke meninger
om ortografi og andre
språkspørsmål, at de er blitt mer
pressgrupper

som

rir kjepphester,

enn steder der litteratur og språk
skulle kultiveres?

Vil det ikke også kunne

Språklig

amling

SAMLING

at

enkelte

foreninger,

tenkes

gjennom

sine aviser, tidsskrifter og penger,
skaper et opinionspress for en ensidig utvikling av språket, ikke så
mye gjennom kulturell påvirkning,
som gjennom sosial?

je Bs

Skagen

Likevel tror jeg språket utvikler seg temmelig uavhengig av
nemnder,

lover

og

foreninger,

selv om disse kan bremse eller
påskynde utviklingen.
Jeg tror nemlig at det finnes
en ytre, samfunnsmessig lovmessighet som påvirker språkutviklingen i overordentlig høy grad. Og
derfor vil jeg ikke ta opp språkhistorie eller stavemåter her. Å
bruke
historiske
argumenter
i
denne spesielle situasjon, synes
jeg er lite interessant.
Etter som kommunikasjonene
blir bedre og bedre, vil de geografiske skillelinjene bli opphevet.
Byer og fabrikkstrøk vil få et
stadig større tilsig av folk som
kommer fra distrikter der det tales
bygdedialekter
som ligger nær
opp til nynorsk. Disse menneskene
vil bli sterkt påvirket av bokmål,
men selv påvirke sine omgivelser.
Allerede i dag utgis langt de
fleste bøker og aviser på bokmål
(selv om det er et finansieringsspørsmål, er det jo et faktum), og
skolekrets etter skolekrets går over
til bokmål. Det er ytterst sjelden
vi hører om det motsatte.
Vi får her en påvirkning fra det
skrevne bokmål som vil øke i takt
med det stigende utdanningsnivået. Fjernsyn og radio kan og
nevnes som faktorer som presser
fra konformitet.
På dette grunnlag kan jeg ikke
skjønne at vi kan vente oss noen
tilnærming til nynorsk.
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Samfunnsutviklingen vil oppløse
språkskillene,

og resultatet

vil bli

et samnorsk som helt og holdent
bygger på bokmål, men som har
tatt opp i seg ord og bøyningsformer fra dialektene.
Jeg tror det er realistisk å se i
øynene at nynorsken har liten
fremtid som
selvstendig språk,
men vi kan neppe overvurdere
den betydning den har hatt, og
har, for språket her i landet.
Men det er heller ikke realistisk å kjempe for et «riksmål» som
henter

sin

kraft

fra

fortiden,

og

fra et foreldet sosialt mønster.
Selv om noen av oss fremdeles
kan tillate oss å være «gammeldagse» i noen år til.

Det nyttar ikkje å
driva ein organisasjon
utan

pengar.

Heller ikkje

SPRÅKLIG
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Vi trekker

store

vekslar på arbeidskrafta

til noen

få.

Det vil lette om vi og
har litt pengar å hjelpe
oss med.

Er Dagbladet språk- Bokmål

lig gammeldags?
Vi sakser
det»:
Det

dette

virker

noe

innlegget
selsomt,

i «Dagblanår

en

som

kaller seg «Språk-ideolog» i et leserinnlegg 2/12 klager over at «Dagbladet går
alt for langt i sin samnorskfanatisme
når det tillater seg å forandre språket i
enkelte
av innleggene fra leserne»,
all den stund de fleste høyre-avisene i
årevis har forandret språket i så godt
som alle innlegg på bokmål som av-

viker fra Riksmålsforbundets
ordliste
(unntak blir visst gjort bare for formannen i Språklig Samling og enkelte stortingsmenn),

og

når

vår

største

avis

åpent kunngjør at alle (betaltel)
annonser blir satt med Riksmålsforbundets rettskrivning, hvis kunden ikke
uttrykkelig
ber om mnoe annet!
Det hjelper altså ikke å komme med
det mest eksemplariske maskinskrevne
annonsemanuskript — rettes skal det.
Underskrevne — og mange andre —
har sett det som ei språklig frigjøring,
når mange aviser, blant dem Dagbladet, er gått over til å bruke en del aformer og andre relativt radikale former
innafor
gjeldende
rettskrivning,
etter mitt syn i nokså moderat grad.
Men dette er altså gammeldags og unaturlig etter hr. Ideologens mening. «De
siste strømninger innen tidens rettskrivning

er nemlig

at man

etter hvert

går

mer og mer bort fra læreboknormalen
av 1959, dette gjelder i hvert fall lærebøkene i skolen». Lærebøkene bort fra
læreboknormalen!
Jeg trur ikke noen trenger fortelle
Dagbladet hva som ér radikalt, men
etter mitt syn kan det ikke være noe
særmerke for den radikale at han passivt driver med «de siste strømninger»,

uten å prøve å styre disse strømningene
eller i det minste sin egen kurs. At de

Nynorsk

Samnorsk

Svar til Ragnvald Berli fra
lektor Torkel Magnusdal
De skriver i nr. 3 — 67 i avisa vår at
jeg i en artikkel i nr. I — 67 beintfram
går laus på Noregs Mållag fordi det er
til. Nei, der tar De feil. Men jeg appellerer til Noregs Mållag om å velge
samnorsken som alternativ og ikke et
danskfarga riksmål, nå som nynorsken

går så sterkt tilbake som opplæringsmål i skolekretsene.
Jeg appellerer stadig til nynorskfolk
om

å

tenke

og

om

over

dette,

men

om

igjen

igjen får jeg det svaret

at ny-

norsken verken skal eller kan gå tilbake.
Da det later til at dette også er Deres
meining,

vet

at

384,1%

herr

Berli,

nynorsken
i 1945

—

enda

er gått

til 19,4%

De

tilbake

i 1966

—

nok

fra
tør

jeg be Dem vennligst legge fram de
grunner De bygger Deres tru på.
I slutten av innlegget Deres skriver
De at på årsmøtet i Førde i 1957 gikk
leiinga

i Noregs

Mållag

over

til

dem

som vil et sams skriftmål i landet. Men
på siste omslagsside av boka «Målreising 1967» står: «Samling om eit samnorsk mål er ikkje noko realistisk framtidsperspektiv

i dag».

Der er altså blitt ei kursendring her.
Da må det være meg tillatt å stille
Dem

følgende

tre spørsmål:

1)

Meiner

De at nynorsken skal bli einaste riksmålet
i
landet
2)
Meiner
De
at
nysåkalte «siste strømninger» i dette tilfellet er identiske med ei bakevje i norsken og bokmålet skal leve side om
norsk språkutvikling, takket være press- side 3) Meiner De at bokmål og nygrupper som ikke gjør seg mye gjeld- norsk skal føres sammen til ett norsk
ende i politikken, men desto sterkere
skriftspråk?
gjennom økonomisk makt, i reklame,
Vi er mange som vil være takknemforretningsspråk i det heile, i de fleste
større forlag og i vår største avisgruppe, lig for Deres svar.
høyrepressa.
Hilsen
Torkel Magnusdal.
Samnorskmann.
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SKAL TILNÆRMINGSLINJA BRYTES ....?OG SPRÅKUTVIKLINGA GÅ BAKOVER?
I nær framtid skal stortinget drøfte melding
og Undervisningsdepartementet om

fra Kirke-

Vogtkomiteens

innstilling.

Mye

tyder på at her blir en kamp

vil gå tilbake i normeringsarbeidet,

mellom dem
og de som

som
vil

fortsette den naturlige tilnærmingslinja.

Det kan bli ei lagnadsstund.
Er De opptatt av slike spørsmål?

Vil De at tilnærmingslinja
være

må holde fram, da må De

klar over at Språklig

eneste organisasjonen
inn for samling

som

Samling

er den

uten noe atterhald går

av de to målførene.

Viss De noensinne har tenkt å stø dette arbeidet, må det gjøres nå ! !

HEGLAND
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