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Redaksjonelt
Når dette skrives, har LSS forlengst hatt landsmøte (det
skjedde som kjent 18/11), men nærmere omtale av det som

skjedde der samt bilde av det nye sentralstyret (som for øvrig til forveksling ligner det gamle) venter vi med til neste
nummer. Lederens lille millennium-tale kommer imidlertid alt i dette tusenåret. Som Lars Vikør i forrige nummer
stiller også lederen fundamentale sprørsmål ved den rolla
vi kan og bør spille i framtida, og om vi i det hele tatt har
ei rolle å spille; mange mener jo at det ikke er tilfellet. Som
leder i LSS er Pål Styrk Hansen knapt enig i det, men at vi
kan ha godt av å vurdere både mål og midler, det mener han.
Og til det trenger vi også ideer fra folk utenfor «den indre

krets», som stort sett vil si sentralstyret + Lars Vikør. Kom-

mentarer og innspill mottas derfor gjerne!
Som nevnt på slutten av millenniumstalen vil vi legge

om bladbunaden (norsk for leiaot) på framsida vår fra og

om vårt mål (og da mål i dobbel forstand) gjerne omtales

som radikalt, så kan det likevel ikke nektes for at dette må-

let (men da bare i betydningen siktemål) i alle fall har røtter tilbake til midten av 1800-tallet (jf. Knud Knudsen),

mens riksmål/bokmål som noe annet enn norsk-dansk vitterlig ikke er eldre enn 1907. De som kjempa mot lands-

målet før 1907, kjempa altså i virkeligheten for «fællessproget», dvs. skriftspråksfellesskapet mellom Norge og
Danmark. At dette bl.a. gjaldt supernasjonalisten Bjørnson,

vil kanskje overraske mange, men slik er det altså; jf. s. 8
nedenfor. Om det i et slikt perspektiv er riktig å hevde at
«tiksmålet har seiret», slik mange har gjort nå i forbindelse med 100-årsjubileet for den organiserte riksmålsrørsla,
skal vi ikke gå nærmere inn på her, men temaet vil bli grundigere drøfta i bokmeldingsform i neste nummer.
I dette nummeret presenterer vi ellers ei grundig mel-

en nok heller ikke vente revolusjonære endringeri den re-

daksjonelle linja.
I så måte kan en jo kanskje si at vi ligner på våre språkpolitiske motstandere i riksmålsbevegelsen, som jo nettopp

ding av ei ny læreboki språkhistorie. Vi vil også neste år
legge stor vekt på å presentere både lærebøker og populære sammendrag av faglige arbeider om språklige emner. På den måten vil vi markere bladet ikke bare som en
språkpolitisk publikasjon, men som et allment tidsskrift
om aktuelle språkspørsmål.
Da vil redaktøren takke for det gamle og ønske både

vil framstå som forsvarere av tradisjon og kontinuitet. Sjøl

gamle og nye lesere vel møtt i det nye tusenåret.

med (tusen-Jårsskiftet, men ikke verre enn at folk nok uten
videre vil kjenne både seg sjøl og oss igjen. Og ettersom

den gamle redaktøren fikk fornya tillit på landsmøtet, kan
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Pål Styrk Hansen:

Lederens lille millennium-tale
til landsmøtet 1999
Vi har gått av moten, og vi er på defensiven. Navnet vårt
har gått av moten og gir lite hippe assosiasjoner. Vi kan ta
en idretts-metafor: Vi er som den defensive bordtennisspilleren, på svensk gjerne kalt ”plock-kines” ettersom et
slikt forsvars-basert spill, der man lot motstanderen ta ini-

tiativet, blei framelska av enkelte kinesiske spillere. Vår
smålåtne kamp for å markere vårt mål og vår mening har
i stor grad bestått i å forsvare oss; forsvare representa-

sjonen i Språkrådet, forsvare tidligere seire i rettskrivinga
og forsvare oss mot stempling, det være seg som gammalkommunistiske språkteknokrater, virkelighetsfjerne
talemålssvermere eller språkvoldsutøvende knotere. Og
vi har kjempa for å hindre fallet i medlemstal, forgubbinga
i sentralstyret og den kronisk skrantende økonomien. Hva

er da vår bestemmelse? Skal vi fortsette å forsvare oss?
Hva er det egentlig vi kjemper for? Den debatten må vi
sjølsagt ta — grundig.
Her må vi skille mellom det reint organisatoriske og det
språk-ideologiske. Organisatorisk trur jeg vi kan forsvare oss ei stund til med skippertak, gode kolleger og gam-

mal vane; vi skal klare å få ut bladet, vi skal ivareta representasjonen i Språkrådet og vi skal klare å finne
prisvinnere. Men vi må være så ideologisk bevisste at vi
kan være klinkende klare på hva det er vi står for, hvor
vi plasserer oss i dagens skriftspråkssituasjon, og dessuten: hvilken skriftspråkssituasjon vi har som mål.
Namngjetne språkfolk i vår egen krets har i seinere tid,
nærmere bestemt i forrige nummer av bladet, tatt til orde

for at vi også prinsipielt bør syne at vi befinner oss i den
språkpolitiske nisjen vi faktisk befinner oss, rett og slett
gå over til å være et Radikalt bokmålslag. Burde vi bli
et folkemålslag og slåss for at nåværende talemålsnære/folkemålsformer i normalene, det vil altså hovedsakelig si i bokmålet, blir stående? og fortsette kampen for
at ”udanna østnorsk” i økende grad blir representert når
nye former kommer på tale? Da blir linja bakover i lagets
historie iallfall helt klar, og jeg minner om at vi i praksis
deler ut en radikal bokmålspris — og vi har alltid gjort det!
Men altså ikke i navnet. Her befinner vi oss i ei annen tid,
på en annen bane — vi er knapt nok online. Det bør vi bli.
Men vi har også mulighet til å bli et inkluderende lag
av språkradikale fra begge målformer: Velkommen til oss
enten du er tradisjonell samnorsking, udanna østlending,
østlandsk nynorsking, mener at alle former er gode former eller rett og slett er interessert i å gjøre noe med to-

språkssituasjonen på kort eller lang sikt. Hvor stor reell
uenighet om språksaken bør vi kunne ha i laget, og likevel stå for noe?
Vi må erkjenne at vi lever i ei tid da språkformer er underordna kravet til hipt, kjapt og knapt. Eller som Lars
Vikør sier om forholdet: ”Det viktigaste kravet til språket er at det fremmar modernitet, mobilitet og urbanitet”.
Hva skal vi stå for ideologisk, og hvordan bør vi forholde oss reint praktisk? De siste er det kanskje lettest å svare på: Vi bør i all enkelhet jobbe for at de folkelige, radikale bokmålsformene blir mest mulig synlige. På den
ideologiske arenaen, først og fremst i språkrådet, bør vi
prinsipielt arbeide for folkelige former i begge måla og
agitere for en framtidig situasjon med ett skriftspråk som
har tatt opp i seg representative nynorsk- og bokmålsformer som er i bruk. Det følger av dette at lagets leder
støtter Språkrådets opprydding i normalene, uansett om
det vil bety å luke ut former som i si tid blei innført for
å vise veien fram mot et samnorsk skriftspråk. En viss
pragmatisme er påkrevd. Lagets prinsipprogram må ikke
være forma sånn at vi for enhver pris går imot å drepe
døde — samnorske språklik lukter like ille som fiendens
munmifiserte sprogformer.
Som konklusjon vil jeg dra opp et par diskusjonstemaer. Problemet med hva barnet skal hete, må ses i forhold

til både vårt ideologiske grunnlag og hvilken praksis vi
bedriver. Skulle jeg stemme for noe, måtte det være at det
siste i vår av-ideologiserte medietid er det viktigste. Vi
bør med andre ord skifte navn, men ikke over natta og
med tre mot fire stemmer. Debatten om dette eri gang og
må fortsette. Videre bør vi satse på å profilere oss på internett, der har vi en mulighet til å nå flere. Men da må
vi også ha en sak som slår. Det mest nærliggende er sjølsagt at å støtte oss faktisk er den beste måten å kjempe mot
sidemålsstilen på! Da kan vi nok i samme slengen støte
mange målfolk fra oss, og gjør vi det, har vi mista kontakten med deler av vårt gamle grunnlag. Da er vi et nytt
lag og kan på en måte hete hva som helst.
Men noe vi absolutt bør gjøre, er å endre forsida på bladet og prøve å trendifisere iallfall denne, kanskje til og
med legge litt penger i det. Jeg ser i hylla på min egen arbeidsplass der Språklig samling står sammen med andre
publikasjoner — vi er sørgelig akterutseilt og har ingen
ungdommelig appell! Innpakning er kanskje ikke viktigst,
men altfor viktig til å ta altfor lett på.
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Arne Torp:

Blid sørlending med radikalt radiospråk
I språkreglene for NRK heter det bl.a. at medarbeiderne i
såkalt manuskriptbundne sendinger skal holde seg til læ-

rebokformene innafor nynorsk- eller bokmålsnormalen.

Så vidt jeg har registrert, blir det synda en god del mot
denne bestemmelsen i nynorskprogrammer, men det er

nok for det meste ikke fordi det skorter på vilje til å følge normen, men heller evne; det er jo et beklagelig faktum at det stort sett bare er vi profesjonelle språkfolk som
veit hvordan korrekt nynorsk ser ut.

På bokmålssida er det derimot lite å pirke på når det

gjelder formalia, sjøl om leserbrevene i Aftenposten kanskje kan gi inntrykk av det motsatte, men dersom en ser

etter, gnåler de jo for det meste på det samme hele tida:
det er de og dem, da og når osv. Derimot ser en sjelden

eller aldri klage over for mange a-former. Det er heller
ikke merkelig: de er nemlig nesten helt fraværende!
Men bare nesten. For av og til dukker det opp en person der a-formene i bokmålet står nesten like tett som i
Språklig samling. Av og til leser han nyheter, men i det
seinere har han dukka opp på P2 — i Kulturnytt og Herfra til halv ti. Ole Jan Larsen er navnet. Jeg har lenge lagt
merke til denne mannen, nettopp fordi han er ei slik enslig svale blant NRK-medarbeiderne. Hvordan har han

det? har jeg undra meg. Får han mange illsinte telefoner?
Flyter postkassen hans over av rasende lytterbrev? Blir
han mobba av kollegene?
For å få svar på slike spørsmål og finne ut litt mer om
denne merkelige mannen bestemte jeg meg for å ta en liten tur ned på Marienlyst for å se hvordan han så ut, denne språklige rabulisten. Som venta så han både pyntelig
og anstendig ut — se bildet. Som privatperson snakker han

som de fleste av oss dialekt — altså verken nynorsk eller
bokmål — i Larsens tilfelle dialekt fra Sogndalen i VestAgder. Dette var likevel ikke hans første morsmål, for til
han var ti år, bodde han i Etne i Nordhordland og snakka
da sjølsagt etnedialekt, og det gjør han fremdeles når han
er sammen med foreldre og søsken. Han hører dermed til
den rasen som slett ikke er så sjelden her i landet som behersker mer enn én lokal dialekt, fordi de har skifta miljø i oppveksten.

I Larsens tilfelle betydde denne flyttinga også skifte av
skolespråk, for i Etne er det nynorsk som er hovedmål på
skolen, men i Sogndalen er det bokmål. Seinere i livet har
han derfor kommet til å betrakte bokmålet som sitt skriftlige hovedmål, og Sogndals-dialekten som sitt naturlige
private talemål. Nynorsk har derfor heller aldri blitt noe
aktuelt alternativ for han som muntlig radiospråk.

Etter gymnastid i Kristiansand tok han storfag i norsk
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ved Agder distriktshøgskole og hovedfag i idehistorie ved
Universitetet i Oslo. Før han begynte å arbeide i NRK,
noe han har gjort mer eller mindre fast fra 1987, var han
frilansmedarbeider i diverse presseorganer. I NRK har han

foruten i P2 også arbeidd i Dagsnytt-avdelinga.
På spørsmål om hvorfor han ikke bruker «moderat»
bokmål som «alle de andre» når han opptrer offisielt som
NRK-medarbeider, svarer han at det ikke ville føles naturlig med hans dialektbakgrunn. «Jeg har jo f.eks. alle
disse a-endingene i talemålet mitt, og det ville kjennes

stivt og tilgjort for meg med -en- og -et-endelser som s0len og kastet.»
— «Men hva med lytterreaksjonene — er det mange som
skriver eller ringer og ber deg om å *ta deg sammen og
snakke pent?»

—«Nei, slike reaksjoner har jeg aldri fått! Derimot spøker kollegene mine av og til med at når det gjelder den såkalte målstatistikken i NRK, der en fører regnskap med
hvordan fordelinga er mellom bokmål, nynorsk og dia-

lekt i sendingene, så burde jeg kanskje heller telle med under nynorsk eller dialekt! Det vil si, jeg antar at de spø-

ker, men jeg er sannelig ikke helt sikker heller. Noen trur
jo det er nynorsk omtrent med en gang de hører ei a-ending...»

For egen del vil jeg legge til at Larsens erfaring med

manglende negative lytterreaksjoner er verd å legge mer-

ke til. Det er heldigvis lenge sia 1934, da den første nynorske hallomannen ble omtalt slik av en mildt sagt irritert lytter i et brev til NRK: «Når jeg hører denne mannen

annonsere andakten, ønsker jeg at han må bli lam i tungen.» Ikke direkte kristelig sinnelag, men han skrudde vel
kanskje av i alle fall... Likevel undrer jeg meg litt over at
Larsen aldri får negative reaksjoner, for tradisjonelt har
jo toleransen for radikalt bokmål vært enda mindre enn
for nynorsk, i alle fall i skrift — det skal gjerne ikke mange

-a-endelser til i skrift før en eller annen leserbrevskribent
får det travelt.
Når Larsen altså likevel ikke får slik reaksjoner, kan det
etter mitt syn ha ulike årsaker. Ei forklaring kan være at
folk har vidt forskjellig oppfatning av hva som passer i
skrift og hva som er akseptabelt som falt bokmål — i talespråket er antagelig toleransen for «radikale» former vesentlig større enn i skrift. Men ei anna forklaring kan rett
og slett være den at visse andre er like dumme som de av

Larsens kolleger som trur at han snakker nynorsk, trass i
at han uten tvil snakker et språk som ligger klart innafor
rammene av det offisielle bokmålet. Men han har altså en
sørlandsk aksent, og da skal en ikke se bort fra at som-

me kan tru at det er nynorsk likevel, for en østlandsk riksmålsstereotypi om sørlandsk er jo at det er nærmest dansk,

og dersom noen med en sørlandsk uttale likevel har en
masse -a-endelser, så må det vel være fordi han snakker
nynorsk!

Jeg kjenner meg altså ikke helt trygg på at radikalt bokmål er fullt godkjent som radiotalespråk i NRK før det
kommer en østlending som serverer Dags- og Kultur-nytt

med like mange -a-endelser som Larsen. Blir dét godtatt,
da mener jeg vi har kommet et godt steg videre mot ei
anerkjenning av det radikale bokmålet som et stilistisk
umarkert uttrykksmiddel for offisiell muntlig framføring.
Og derfra trur ikke jeg veien vil være så lang før det samme også vil kunne skje i skrift. Men der står vi ikke ennå,
det er klart.

I mellomtida får vi være glade for at vi har slike som
Ole Jan Larsen — folk som har mot til å gå foran i kampen
for å heve statusen til tradisjonelt nedvurderte former ved

å vise at de ikke bare kan brukes som stilistisk virkemiddel for å gi en folkelig eller «vulgær» tone, men også i helt
nøytral sakprosa. Det er nemlig bare ved å demonstrere
en ny praksis at en kan endre på stilidealer.

Olav Momrak Haugann:

Litt om norske og latinske
substantiv, intetkjønn og hunkjønn
Som kjent har norrønt og nynorsk tre grammatiske kjønn
(genera). Riksmålets to genera er et dansk innslag i vår
norske virkelighet. Jeg mener at nynorsken skal leve videre i bokmålet; jf. min artikkel i Språklig samling nr. 34 1994 (der jeg er inne på flere emner). Viktige indo-eu-

ropeiske språk som tysk og latin har også tre genera (en
liten sammenligning mellom tyske og norske hunkjønnsord foretok jeg i ukeavisa Friheten 1. mai 1998).
Det norske systemet slik jeg mener det bør se ut, pre-

senterte jeg i Friheten 3. april 1998. Under punkt 3.2 skrev
jeg om ubestemt flertall på -r: eple - epler - betemt form:
epla; stykke - stykker, best, form stykka. Under 3.3: barn

- barn, best. form: barna; flerstavingsord som eventyr -

eventyr, best, form eventyra (for øvrig henviser jeg til

nevnte artikkel). Latin har som kjent ingen motsetning
mellom bestemt og ubestemt, derfor bare to former (entallsforma nevnt først, deretter flertallsforma):

2. deklinasjon: bellum - bella
3. dekt:

1. klasse cadaver - cadavera;
2. kl.: nomen - nomina
5. kl.: mare - maria, animal - animalia,
calcar - calcaria
4. dekl.: cornu - cornua

Så om de feminine substantiva:
Norsk: ei adresse, adressa, ei bru, brua osv.
Latin: 1. dekl.: mensa
Altså: -a i latinske hunkjønnsord av 1. dekl. i entall (no-

minativ) og alle norske hunkjønnsord, bestemt form entall.
Hadde lille Marius i Kiellands Gift (han med «mensa rotunda») fått seg presentert disse sammenhengene, tror jeg
at han ikke hadde dødd.
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Lars S. Vikør:

Fagnemndvedtak hausten 1999

oversiktene stod i nr. 4/97-1/98, nr. 4/98 og nr. 3/99). Vedtaka er gjort i september og oktober, og med det er heile

- falsum/falsumer - falsuma/falsumene (ikke falsa).
Dette er omgjøring av et vedtak som er referert i
Spr.Saml. nr. 4/98 s. 10 pkt. le, som åpner for at orda
kan få -a. De eneste orda i denne rekka som fremdeles skal kunne ha valgfritt flertall på -a, er forum, pen-

slutta for fagnemnda sin del. No blir alle vedtaka samla

sum, serum, visum.
10) Sideforma skau, som tidligere er foreslått tatt ut, blir

Her kjem siste del av «føljetongen» med rettskrivingsvedtak frå fagnemnda i Språkrådet — eigentleg framlegg
til seksjonane i rådet, som har vedtaksretten (dei førre

gjennomgangen av rettskrivinga i dei to målformene avog sendt ut til rådsmedlemmene, og med eventuelle justeringar i fagnemnda over nyttår blir dei så lagt fram for
dei to seksjonane i Språkrådet på rådsmøtet i byrjinga av
februar 2000. Det som blir vedtatt der, må godkjennast av
Kulturdepartementet før det blir gjeldande som offisiell
rettskriving. Vi kjem tilbake med ei oppsummering etter
rådsmøtet, dvs. i nr. 2/2000 av dette bladet.

Bokmål
1)

2)

3)

4)
5)
6)

Følgende verb, som nå har valgfritt -a og -te i prete-

ritum, får heretter bare -te: ase, bake, base, bause,
brase, gape, glane, rase, skape, smake, spare, svare,
tale
Følgende verb, som nå har valgfritt -a og -te i preteritum, får heretter -et i tillegg: bale, dune, ele, file, hole
(ut), kraule, mjuke, mjøle. Tilsvarende vedtak blir
gjort for helle og hule (ut), som nå bare har -te, og
mele, som nå bare har -et og -te; alle disse verba skal
altså kunne bøyes med både -a, -et og -te.
Følgende verb, som nå har valgfritt -a, -et og -te i preteritum, får heretter bare -a og -et: beite, bløyte, blåne, brune, brøyte, fløyte (tømmer), leite (på), nøyte
(seg), røyte; det samme gjelder brygge, som nå har dei.ståf. -te.

Verbet veve får tre valgfrie former i preteritum: veva,
vevde, vevet; i dag kan en skrive vevde eller vov.

Verba skite og trive, som nå bare kan ha diftongen ei- i preteritum, får valgfri monoftong: skeit eller skjet,
treiv eller trev.
Formene høgd vs. høgde blir fordelt slik at høgde skal
kunne brukes allment, høgd bare i topografisk betydning. I dag er høgd den allmenne forma, mens høgde

bare blir brukt om idretten høgdehopp. Høyde skal
7)
8)
9)

nå foreslått beholdt som jamstilt hovedform ved sida
av skog.

Nynorsk
1) Vokalveksling

å-æ

Verbformene læse og mæle blir sideformer, låse og måle
einaste hovudformer.
a-e
Formene aftan, harsk, lating og laken blir eineformer; eftan, hersk, leting og lakan går ut. Sideforma valp går og
ut, mens kvalp og kvelp blir verande jamstilte hovudformer.
a-0
Formene holdning, honk, horr og moske blir sideformer;
haldning, hank, harr og maske blir einaste hovudformer.
Formene kaffein, vold og volde går ut, slik at koffein, vald
og valde blir eineformer. Trast/trost blir berre hankjønn,
i dag både hankjønn og hokjønn.
a-æ

Formene ær og star (augesjukdom) blir sideformer, mens
arr og stær blir einaste hovudformer.
o-Ø
Forma bok for treet bøk blir sideform, og bøk altså einaste hovudform. Det same gjeld mol og tofle, slik at møll og
tøffel blir einaste hovudformer av dei orda. Sideforma

mørr (-pølse) går ut, mens dei jamstilte hovudformene
mor og morr blir ståande.
Anna

Formene boso og vækje (jente) blir sideformer, mens bose
og veikje blir einaste hovudformer. Forma lægje går ut og
leie blir eineform (t.d. i ferjeleie).

fortsatt kunne brukes allment, som nå.

Bånn blir regna som eget ord, i uttrykk som bånn i bøtta og klampen i bånn. (I dag er bonn ei sideform til
botn/bunn, men denne sideforma er foreslått fjerna.)

Domene blir bare intetkjønn, mens det nå også kan
være hankjønn.
Eirekke ord på -um skal ha regelmessig norsk flertallsbøying, altså ikke former på -a: falsum - falsumet
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2) Enkeltord

a) Ei rekke former som no er jamstilte hovudformer, blir
sideformer. Vi fører dei her opp alfabetisk med hovudformene først og dei nye sideformene i hakeparentes:
flid [flit], framand [fremmend)], fremje [fremme], korkje [verken], kvefs [veps], midt- [mid-], mot [mod], mote

(seg opp, verb) [mode], muge [mue], mykje [mye], okse

[ukse], sidan [sia], skrog [skrov], sludd [slut], terskel [treskel], tilfeldig [tilfelleleg], truge [true], trugsel [trussel],
trøndersk [trøndsk], verd/verdi [verde], øgle [ødle].

b) Ein del former blir heilt strokne. Det gjeld dei jam-

stilte hovudformene blei (kile), drye, speiar, speie, tagge
(subst.) og adverbet titt; heretter skal det berre vere bleig,
dryge, speidar, speide, tagg og tidt. Følgjande sideformer

går ut: fume, fumle, fumlen, greive, greivinne, grum, hoss,

hossen, koss, mogeleg, peke, ratt (adverb), sumle, snur-

ke, tumsen. Her blir altså desse formene eineformer: fome,
fomle, fomlen, greve, grevinne, grom, korleis, mogleg
[muleg blir framleis sideform], peike, radt, somle, snor-

8c)

Verbet skru får den jamstilte forma skruve med a-bøying.
Verbet fre får partisippformene tredd - trett valfritt (tidlegare: tredd - tredt).

Nr. 4/98 s. 9-10
Preteritum av verb:

Vedtak
får -te i
mellom
Seie får

om at e-verb på -r med prefiksa be- og er- berre
preteritum, går ut; det blir altså framleis fritt val
erklærde og erklærte.
berre sa i preteritum; sideforma sagde går ut.

3) Omgjeringar av tidlegare vedtak

Adjektiv på -6, -u og -å
Slike adjektiv skal heretter som hittil ha valfri -e i fleirtal
og bestemt form: blå/blåe, sjalw/sjalue.

reaksjonar utanfrå og nye drøftingar. Vi tar dei med her,

Adjektiv på -en

er nemnt).

ten, lumpen, moden, ullen. Denne saka er likevel ikkje fer-

ke, tomsen.

Nokre tidlegare vedtak vart omgjort eller presisert etter
i den rekkefølgja vi har presentert dei i tidlegare nummer
av dette bladet, og med tilvising til den staden der dei er
referert tidlegare (hefte, sidetal, og punktet der vedtaket
Nr. 4/97-1/98. s. 28-29
1d)
Følgjande ord på -ning skal likevel berre vere hankjønn
som no: bygning, gjødning, kledning, krusning, ladning,

leidning.

Det blir opna for at ein del adjektiv av typen furten får valfri -enti inkjekjønn, altså furte/furtent [furti]. Det gjeld
beskjeden, furten, gebrokken, gedigen, guffen, kristen, kuldigbehandla og skal arbeidast vidare med.

Pronomen
Sideformene noen - noe blir likevel ståande som sidefor-

mer.

Nr. 3/99, s. 11

3)
Menner blir likevel ståande som sideform til menn.
Møbel skal heite møbelet (utan samandraging) i bestemt
form eintal.

4)

7)

5)

bløde til sideform (pkt. 7b) vart oppheva, så heile dette
punktet fell bort.

birkje [birke].

Vedtaket om å redusere langformene av verb som blø -

Under m - mm skal suffiksa -domen - -dommen og -døme
- -dømme ha full valfridom som før: barndomen/barndommen, kongedøme/kongedømme.

Under i - y blir byrkje [byrke] (bjørkesevje) erstatta med

Samnorskhets fra Microsoft?
Den som prøver å skrive radikalt bokmål, vil nok tidt og
ofte oppleve at den såkalte stavekontrollen i tekstbehandlingsprogrammet stopper opp på helt vanlige og rettstava ord fordi den som har laga ordlista, ikke har brydd

seg med å ta tilstrekkelig hensyn til ei slik målform. Dette er sjølsagt beklagelig for oss, men ikke verre enn ven-

ta. Derimot virker Microsoft Words «retting» av ordet

samlenormal direkte ondskapsfull. Der foreslår nemlig
programmeti stedet salmonella.
Dersom andre syntes dette var et artig poeng, må de gjerne sitere oss bare det går fram at det var vi som gjorde

«oppdagelsen»!
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Arne Torp:

Riksmålsbevegelsen feirer seg sjøl
I år er det hundre år sia Kristiania Riksmålsforening ble
stifta. I siste nummer av tidsskriftet Ordet blir dette jubi-

leet feira med diverse skåltaler for riksmålets seier på alle
fronter; førstemann ut er ikke uventa «vår sprogprofes-

sor» som leserbrevskribentene i Aftenposten gjerne sier,

altså Finn-Erik Vinje, som i overskrifta kort og godt konstaterer «Samnorsken er død». For oss norskfilologer som
fremdeles «tumler seg med de snurrigste eksperimenter i

talemålsnær skrivning» som Vinje så treffende formule-

rer det, er det fristende å sitere Mark Twain (død 1910),

som i 1896 tørt kommenterte et falsk rykte med at «the report of my death has been grossly exaggerated». Likevel er nok ikke Vinje aleine om å se på oss nærmest som

en slags språklige dinosaurer. Men verneverdige er vi heldigvis ennå ikke blitt — det går tydelig fram av jubileumsnummeret, som for øvrig også blir det siste i ma-

gasinformat — heller ikke riksmålsrørsla går fri for
økonomiske problemer.
Som rimelig kan være oser jubileumsnummeret for øv-

rig av tilfredshet med situasjonen. Da er det heller ikke
uventa at tidligere motstandere omtales i forsonlige ordelag — det er ikke mye nynorskhets å finne i dette skrif-

tet. Kåre Willoch skal ingen mistenke for å være sam-

norskmann, og han er det selvfølgelig ikke her heller.

Likevel avslutter han sin artikkel «Riksmålet er styrket»
med følgende storsinna kraftsats:

Svaret på trykket utenfra må være mer logikk i både grammatikk og rettskrivning, forsterket innsats for kvalitet — og bevisst
utnyttelse av språklig mangfold og egenart, som norsk språk er
så rikt på, i høy grad takket være at det er to utgaver av det.

Og innledningsvis i artikkelen avslører den innbarka riks-

målsbrukeren seg nærmest som dialektromantiker:

Det forargelige konformitetspresset som lenge nærmest drepte bruken av dialekter i urbane miljøer, ser ut til å være borte,
slik at fine språklige varianter kan virke forfriskende for begge
målformer.

Dette er formuleringer som nesten like gjerne kunne stått
på redaksjonell plass i «det herværende organ», for å si
det på hovedspråket, som er den geniale omskriving Lars
Roar Langslet bruker om norsk-dansken i sin artikkel
«Bjørnstjerne Bjørnson og riksmålet». Langslet har jo ellers også skrevet et digert verk om riksmålet, som vil bli
fyldig omtalt i neste nummer av bladet vårt.
Bjørnson sjøl er ikke så forsiktig i språkbruken. I åpningslinjene av diktet «Vort sprog», som blir sitert i bla-

det, er dette det språket som «sejler de norske fjæld og
synger for vuggen hos sønderjyden», og det kaller Bjørnson ganske bramfritt «vort norske maal», noe Holberg
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neppe og Kierkegaard bestemt ikke ville ha gjort, sjøl om

begge nevnes i diktet som noen av de som har brukt dette språket.
I det hele tatt er det påfallende hvor åpne og tolerante folk
på riksmålsfløyen er når det gjelder kontakten sørover og
bakover, for å si det med geografisk og temporal metaforikk, og hvor avvisende de fleste av dem er overfor kon-

takten mot nynorsken — der er det apartheid som gjelder.
Dette er spesielt tydelig hos den eneste av skribentene
i jubileumsskriftet som helt åpent bekjenner seg til den
språklige apartheid-ideologien når det gjelder de norske
målformene og som samtidig praktiserer begge to, nemlig den uortodokse og fargerike K.E. Steffens. Hos han er
det opplagt ikke hykleri når han i artikkelen «Vår sprogsituasjon» uttrykker bekymring for nynorsken og kaller
den «et sprog i oppløsning». Han sier det slik:
Hvis vår tosprogstilstand skal ha noen mening, hvis det skal
kunne forsvares å opprettholde to nærbeslektede skriftsprog i
et land med vel 4 millioner innbyggere, da må de være mest
mulig ulike. Dette synes å være den eneste fornuftige konklusjon hvis man upartisk vurderer hva det koster av tid, krefter og
ressurser å ha to likestilte skriftsprog.

Så kan en jo lure på hva det vil si at de skal være «mest
mulig ulike» — hvor mye ulikhet er «mulig» i dag. Ut fra
mine erfaringer med norskstudenter vil jeg anta at grensene for det mulige vil bli nådd ganske fort. Det er heller
ikke klart for meg hva slags tospråkssituasjon Steffens ønsker seg, for han vil tydeligvis avskaffe det obligatoriske
sidemålet, et synspunkt som ikke mange andre innafor
målrørsla støtter. Men så er da Steffens heller ingen konvensjonell målmann — eller riksmålsmann! — sjøl karakteriserer han seg så vidt jeg veit som fradisjonalist, og da
i forhold til begge de norske målformene.
Midt i all retorikken om at «riksmålet har seiret på alle
fronter» og den nesten påfallende velviljen overfor «den
andre målformen» er det likevel en artikkel som har overskriften «Bekymring for riksmålet». Den som skriver dette, er litteraturprofessoren og riksmålsmannen Asbjørn
Aarnes. Han forteller at kirke- og undervisningsminister
Helge Sivertsen i si tid skal ha sagt følgende i forbindelse med opprettelsen av Norsk språkråd: «Den uskrevne

formålsparagraf for det nye språkorganet er: Nynorsken
har tapt, riksmålet må ikke vinne.»

Kanskje det er en anelse om at Sivertsen kan få rett som

gjør at nynorsktoleransen i riksmålsbevegelsen nærmest

er uendelig mens samnorskhatet fremdeles er like friskt
hos enkelte. Kanskje er de redde for at dinosaurene skal
komme tilbake en vakker dag?

Hildegunn Otnes og Bente Aamotsbakken:

Tekst i tid og rom. Norsk språkhistorie
(Det Norske Samlaget, Oslo 1999, 274 sider) Anmeldt av Eric Papazian
Oppbygging og innhold
Boka består av 3 hoveddeler: 1) «Innleiande perspektiv»,
som handler om «Historiske og romlege dimensjonar i

norskfaget», 2) «Frå urnordisk til moderne norsk», som
består av 6 kronologisk ordna kapitler om norsk språkhistorie, og 3) «Språklege nærstudium», som består av 4
kapitler: «Den nordiske dimensjonen», «Namn», «Tale»

og «Skrift». Alle kapitlene avsluttes med arbeidsoppgaver. I tillegg er det et forord, ei litteraturliste og et stikkordregister. I kapitlet om «Norrøn tid» i den språkhistoriske delen er det innbakt en norrøn minigrammatikk, og
i kapitlet om «Tale» i den 3. delen er det en del dialekto-

logi og sosiolingvistikk. Det er altså mer enn en norsk
språkhistorie vi har å gjøre med. Som det går fram av
overskriftene, er boka skrevet på (et korrekt og ledig) nynorsk.

Denne disposisjonen fører til at det samme emnet blir
omtalt på flere steder, og dermed til en del overlapping.
F.eks. blir skrift og tale omtalt både i den innledende delen og i egne kapitler i den siste delen, og språknormering
omtales både i kapitlet om 1900-tallets skriftspråkshistorie og i kapitlet om skrift. I kapitlet om urnordisk sies det
svært lite om runene, men til gjengjeld blir runene grundig omtalt i kapitlet om skrift. En god del av det som står
om runene i «Skrift»-kapitlet, f.eks. om de to rune-alfabetene, burde vært tatt med i den språkhistoriske delen.
Og i kapitlet om norrønt står det bare noen setninger om

innføringa av det latinske alfabetet.
En annen generell svakhet er lydskrifta. En leter forgjeves etter et punkt om lydskrifta i boka, men i kapitlet
om «Tale» helt til slutt i boka er det - uten noen overskrift
og som en del av punktet «Munnleg språk» om forskjellige aspekter ved tale - en oversikt over de viktigste tegna i Norvegia og IPA. Dette burde selvsagt stått først i
boka. Stort sett virker det som forf. har satset på Norve-

3. hoveddelen av boka, der vi finner overskrifter som
«Norden/Namnegransking/Talemålet/Skriftspråket i skulen». I forordet sier forfatterne også at de vil dra inn «geografiske og samfunnsmessige variablar», og at de har lagt
vekt på tekster eller språkprøver.
Vekta på sosiale forhold kommer til uttrykk bl.a. i at
alle de 6 kapitlene i den språkhistoriske delen begynner
med punktet «Samfunnet». Deretter kommer iallfall for
de 3 eldste periodene - urnordisk, norrønt og mellomnorsk - punktene «Tekstane» og «Språket». Det er vel
også naturlig å begynne med å si litt om det samfunnet
der språkutviklinga fant sted, spesielt om hendelser som
har fått språkhistorisk betydning (f.eks. folkevandringene, Svartedauden, hanseatene, reformasjonen), men det
spørs om det ikke av og til blir i meste laget med allmenn

historie i denne boka, især i begynnelsen. F.eks. innledes kap. om norrønt og om dansketida med 4 sider historie.

Det er også naturlig å gi noen prøver på språket i peri-

oden, i form av noen viktige eller illustrerende tekster.
Men tekstene i denne boka blir lite kommentert og er dår-

lig integrert i framstillinga ellers. Bl.a. er de ofte plassert
på steder i teksten der de ikke hører hjemme. Det samme gjelder kart og de «rammetekstene» med bøynings-

mønstre, eksempler o.1. som er flettet inn i teksten mange
steder. F.eks. står kartet om pres. av sterke verb i dialektene (i kap. om mellomnorsk) i punktet om syntaks og
ordforråd, ikke i det om morfologiske endringer. En særlig påfallende malplassering forekommer på s. 49, der det
står «Ein kan mellom anna merke seg desse preposisjonane i norrønt:» - og så kommer det ingen preposisjoner!
Teksten fortsetter med nytt avsnitt, og leseren tror at noe
har falt vekk, helt til han blar om og finner en «ramme»
med preposisjoner på neste side. Stundom blir det også i
meste laget om tekstene, f.eks. om Kongespeilet. Det blir

gia, men det burde heller vært IPA. Ellers sideordnes fo-

en kommentar til tekstene istedenfor at tekstene illustre-

Målgruppe og formål
Boka er beregnet til bruk i lærerutdanninga (Norsk 2),
hvor forfatterne arbeider, og de har derfor tatt med noe
faghistorie og -didaktikk. Det gjelder først og fremst den

Innledningskapitlet
Innledningskapitlet er etter min mening den minst vellykte delen av boka, og også den det er mest interessant å
kommentere, fordi det tar opp en del prinsipielle spørsmål. Kapitlet har undertittelen «Historiske og romlege dimensjonar i norskfaget». Her ønsker forfatterne å presentere «...nokre perspektiv og dimensjonar som står

nologi og prosodi på flere steder i boka, bl.a. i kapitlet
«Tale». Men prosodien er selvsagt en del av fonologien
eller lydlæra (om en vil sette prosodien i motsetning til
resten av fonologien, kan en event. bruke ordet «fonemikk» om fonemene).

rer språkutviklinga. Dette skal jo være en språkhistorie,
ikke en litteraturhistorie.
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sentralt i boka og dra opp nokre faglege grenser, til dømes

mellom tid og rom, språk og litteratur, fiksjon og sakprosa
og mellom ale og skrift.» Det kan kanskje ha noe for seg
å si noe om forskjellen og forholdet mellom skrift og tale
i ei bok som dette, men jeg er ikke sikker på om det er på
sin plass å trekke grensa mellom språk og litteratur og fiksjon og sakprosa, for ikke å si tid og rom, i en språkhistorie. Det er vel en selvfølge at en språkhistorie handler om
språk, og litteratur er i den sammenhengen uvedkommende.
Språk og språkbruk/tekst
Da hadde det vært mer relevant å trekke grensa mellom
språk på den ene sida og språkbruk og tekster på den
andre, særlig siden skillet språk/tekst spiller en viktig
rolle i disposisjonen av den språkhistoriske delen, med
punkter som «Språket» og «Tekstane» i hvert kapittel.
Dessuten er forfatterne ofte innom pragmatiske - tekstlingvistiske eller stilistiske - aspekter ved språkutviklinga, mens de ellers holder seg til selve språkstrukturen. Det er vel også først og fremst dette en venter i en
språkhistorie - pluss kanskje litt om stilutviklingai samband med ordforråd og syntaks. Men her blir det stundom ganske mye av tekstlingvistiske kommentarer til

enkelt-tekster, noe tilfeldig og usystematisk. F.eks.
kommenteres ikke språkbruken i de norrøne tekstene,
mens språkbruken i et dansk kongebrev fra 1527 kommenteres nokså inngående, bl.a. mht. koplingsmekanismer.

I alle fall hadde boka vunnet på å holde språkstrukturelle («grammatiske») og språkfunksjonelle (pragmatiske) aspekter klarere fra hverandre. I punktet om språk og
litteratur sies det rett nok en hel del om studium av språk
andsynes tekst, men etter min mening ikke på en klargjørende måte, og de to aspektene blandes ofte i framstillinga.
I kapitlet om «Tale» omtales språkbruk, bl.a. lovseiemennenes retorikk, som et språklig «nivå» på linje med
fonologi og morfologi, og i kapitlet om «Tale» analyseres en samtale både språkstrukturelt (lydsystem, infinitivendelse) og språkfunksjonelt (initiativ/respons, avbrudd),
uten noe klart skille. Ja, i innledningskapitlet framstilles
språk- og tekstforskning, til og med litteraturforskning,
nærmest som en slags høyere enhet. Slik begrunnes også
valget av «tekst» istedenfor «språk» i tittelen på boka.
Men en språkhistorie bør handle om språk og ikke om tekster, sjøl om tekster brukes til illustrasjon og dokumentasjon.
I denne sammenhengen trekkes også sosiolingvistikken

inn og framstilles nærmest som en form for pragmatikk,
på linje med samtaleforskning og nyretorikk. Det er etter min mening misvisende. Sosiolingvistikken, iallfall
den «labovske», har stort sett vært opptatt av språk - især
«varieteter» av et «nasjonalspråk» - og ikke av språkbruk
og tekster.
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Variasjon i «rom»

Som nevnt ønsker forfatterne å dra geografisk og sosial
variasjon inn i språkhistorien, jf. også tittelen på boka:
«Tekst i tid og rom». Variasjon i tid er det en venter i en
språkhistorie. Mer tvilsomt er det med variasjon i rommet, især når «rom» blir definert så vidt som i denne boka.
Her heter det nemlig, under punktet «Rom», at «Språket
i ein romleg dimensjon kan dreie seg om språkleg variasjon i både geografiske, politiske og sosiale rom. Termar
og uttrykk som språkgrenser, språkområde, språk og
samfunn, språk og makt, språk og gruppe, språk og situasjon, tekst og kontekst prøver alle å skildre aspekt av ein
romleg situasjon. Det er vanskeleg å skilje tids- og romdimensjonen frå kvarandre.»
Det er mulig det blir vanskelig når en definerer rom på
denne måten, men et begrep som dekker alle de fenomenene som ramses oppi sitatet, har vi ingen bruk for. Et
slikt «rom»-begrep er tilslørende og ikke avklarende. Når
vi snakker om f.eks. «politiske rom», er det en metafor.
«Rom» bør brukes på vanlig måte om det som har med
sted og geografi å gjøre, slik som de to første termene i

oppramsinga. Resten av termene har å gjøre dels med sosial variasjon og dels med språkbruk og stilistisk variasjon. Det som antakelig menes med sitatet, er altså at forfatterne ønsker å trekke inn lokal og sosial variasjon (dvs.
dialekter og sosiolekter), samt pragmatiske, nærmere be-

stemt tekstlingvistiske og stilistiske, sider av språkutviklinga. Det er mulig at det er på sin plass, men det kunne
vært sagt klarere og begrunnet bedre enn det er gjort her.

Skrift og tale
Som nevnt har boka i 3. del et kapittel om tale og et om
skrift. Også i innledningsdelen er det et punkt om skrift
og tale - og her hører det også hjemme, siden språkhistorien dreier seg om to nokså forskjellige historier: skriftspråkets og talemålets. Disse to kunne med fordel vært tydeligere skilt i boka. Slik det er, veksler framstillinga
mellom skrift og tale uten tydelig markering. F.eks. snakker forf. under punktet om fonologiske endringer i mellomnorsk tid også om grafemene «0» og «p». Skrift og
tale-punktet i innledningsdelen gjør et forsøk på å drøfte
skillet mellom skrift og tale og deres respektive utvikling,
men det er for kort, og ikke alle formuleringene er like
overbevisende.

Forfatterne understreker at «...mekanismane i skriftlege og munnlege språkendringar er ulike», men mener det
skyldes at «Medan einskildpersonar (skrivarar, forfattarar, politikarar) til ein viss grad er med på å styre skriftspråksutviklinga i dei fleste land, anten gjennom eiga skriving eller gjennom statleg normering, endrar det
munnlege språket seg etter meir ubevisste vegar.» Stikk-

ordet her må vel være normering - og med det bør vi forstå bevisst og målretta regulering av språk. Den påvirkninga vi øver på språkutviklinga gjennom vår egen

språkbruk og eksemplets makt, er i prinsippet den samme i tale somi skrift, især i dag, da vi har fått midler til å
bruke talemålet offentlig, gjennom kringkastinga. Men
politisk styring er spesielt for skriftspråket, og den drives
ikke av enkeltpersoner, men av institusjoner, private
(f.eks. Riksmålsforbundet) eller statlige (f.eks. Språkrå-

det eller Stortinget). I Norge har vi hatt statlig norméring
av skriftspråket i stor stil i over 100 år, og det preger da
også kapitlet om 1900-tallet. Derfor kunne det vært på sin
plass med et innledende punkt om språknormering og normeringsprinsipper, istedenfor det noe tilfeldige utvalget
som står i «Skrift»-kapitlet sist i boka.
Videre står det at «Både skrift og tale kan bli påverka
av ytre faktorar, men i tillegg trur ein at det må vere ein
slags indre mekanisme i språk som gjer at det munnlege
språket er dynamisk og stadig endrar seg...». Denne mystiske «mekanismen» er neppe noe indre eller reint språklig fenomen, men det psykolingvistiske forholdet at språket må fraderes og læres. Og i denne læringsprosessen er
det mye som kan skjære seg, særlig dersom barna blir ut-

vært skilt fra hverandre (det urgermanske stadiet ligger
vel også forut for år 200). Dessuten burde en kanskje bruke ulike inndelinger for skrift og for tale, siden de to historiene ikke er parallelle.
Den språkhistoriske delen
I kapitlet om «Urnordisk tid» er det nokså knapt om omlyd og brytning, og i framstillinga av brytning blander
forfatterne 2 teorier. De snakker nemlig om «a-» og «ubrytning» ifølge tradisjonen, men sier også at brytning
består i at e går over til ja, som så kan få u-omlyd. I så
fall er det jo ingen «u-brytning», men bare brytning +
event. u-omlyd. Mht. rekkefølgen av kasus følger forf.
tradisjonens N-G-D-A. Det er dumt, for rekkefølgen NA-D-G, som brukes i Terje Spurklands grammatikk
(Innføring i norrønt språk, Universitetsforlaget 1989),
er mye mer pedagogisk, siden N og A svært ofte er like,
ofte også D. Det er opplagt genitiven som skiller seg ut
i sterke subst.
I kapitlet om norrøn tid får vi som nevnt en norrøn mi-

satt for mye språklig variasjon, slik de blir i dag. Her burde «mekanismer» som «målbryting» og forenkling, f.eks.
ved assimilasjon, fonemsammenfall eller analogi, vært
presentert og forklart. Ei lærebok i språkendring burde
hatt et punkt om hvorfor og hvordan språk utvikler seg.

nigrammatikk. I punktet om substantivbøyninga defineres kasus som bøyningsformer av nominale ledd. Men det
er ikke ledd som har bøyning, men ord. Nærmere bestemt
subst., pron. og (ved samsvars-bøyning) adjektiver og determinativer.! Litt seinere kommer det en annen defini-

Periode-inndelinga
I punktet om «Språkhistoriske periodar» påpeker forfattere at språket endrer seg stundom sakte og stundom fort.
Her kunne det passet å presentere begrepet «språksteg»
(eller -stadium), som brukes andre steder i boka. Et språksteg som f.eks. urnordisk eller norrønt er jo språket i en
periode der utviklinga går så sakte at en i praksis kan se
bort fra den og regne språket som en «tilstand» og ikke en
«overgang» mellom to tilstander, slik som f.eks. synkopetida eller mellomnorsk tid. Dette er visselig en idealisering, men en som ikke er til å komme forbi. Men forfatterne synes ikke å skille mellom språkstadier og

sjølve ordet og setninga som heilskap». Heller ikke denne definisjonen er helt vellykket, for kasus markerer ikke
bare funksjon i setninga, men syntaktisk funksjon mer generelt, også i syntagmer som ikke er setninger (f.eks.
prep.uttrykk). Til slutt sies det at kasus er både et morfologisk og et syntaktisk fenomen, men det er etter min mening misvisende. Kasus er et morfologisk fenomen (bestemte bøyningsformer av bestemte ord), men det er
avhengig av (og angir) ordets syntaktiske funksjon. Men
er all denne (diskutable) teoretiseringa om kasus på sin
plass i ei så elementær framstilling som dette?
Kapitlene om nyere tid er etter min mening de beste i
boka. Her er det ikke mye å sette fingeren på. Men i punktet om bokmålsreformen i 1981 kommer forf. med en del
språkpolitisk og stilistisk tendensiøse og etter min mening
tvilsomme påstander. Sjøl om «mangfoldet» i skriftspråket framstilles som noe positivt, framstilles nemlig valg-

overganger. Det fører til et tilsvarende uklart skille mel-

lom synkroni (tilstand, stadium) og diakroni (overgang,
endring). F.eks. burde kapitlet om norrønt være synkronisk, og er det stort sett også. Men det kommer språkhistoriske kommentarer innimellom, f.eks. om utviklinga av
de «korte» og de «overlange» stavelsene i perioden etter
norrønt.
Punktet avsluttes med en lengre gjengivelse av ulike
inndelinger i lærebøkene. Den kunne godt vært kortere
og presentert innledningsvis. Forfatternes egen inndeling
er relativt tradisjonell, bortsett fra at de har en figur med
en parallell inndeling av «samfunn» og «språk» i historiske og språkhistoriske perioder, og at den første språk-

sjon, nemlig at kasus «heng saman med tilhøve mellom

friheten primært som et problem for elever og skribenter

generelt, og det tas for gitt at en må være «konsekvent»,
uten at grader eller «nivåer» av konsekvens diskuteres (interesserte henvises til Språklig samling 3/86, også utgitt
som eget hefte, Å skrive radikalt bokmål). Her virker det
som forf. tilrår enten konsekvent konservative eller konsekvent radikale former. Bl.a. heter det at «Setninga Den

store bjerken kasta lauvet tidlig dette året er ikkje god

historiske perioden (200-800) heter «urgermansk/urnor-

norsk, og ein lærar vil truleg anten rette til: Den store bjer-

«overgangstid» (mellom urnordisk og norrønt), og burde

ka kasta lauvet tidlig dette året».

disk/synkopetid».

Dette er to «språkstadier» og en

ken kastet løvet tidlig dette året, eller til: Den store bjør-
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Eksemplet illustrerer to ulike problemstillinger, nemlig
kombinasjon av 1) (konservativ/radikal) ordstamme og
bøyningsendelse (bjerk-a, bjørk-en) og 2) bøyningsformer av ulike grammatiske kategorier (bjørka kastet - bjerken kasta). Som også forf. nevner, er forholdet «at einskildformer kan vere [her burde det stått «er», EP] tillatne

kvar for seg», og kombinasjoner av formene er dermed
opp til den enkelte skribenten. Dermed blir det hele et
spørsmål om «språkfølelse», smak og språkpolitisk vilje,
men iallfall kombinasjoner som «bjørka kastet» er helt
kurante. For en bergenser vil det trolig være naturlig å

skrive «bjørk-en», for en del nordlendinger «bjerk-a». Det
meste man kan si generelt om dette, er etter min mening
at en får holde seg til enten den ene forma eller den andre
- vel å merke i det samme ordet. Mao. at en velger en av
formene «bjørk-a, bjørk-en, bjerk-a, bjerk-en» og gjennomfører den, uten at det får noen følger for valget i andre grammatiske kategorier, kanskje ikke en gang i andre
ord av samme grammatiske kategori, dvs. andre hunkjønnsord.
«Språklege nærstudium»

Denne delen av boka handler som nevnt om språkene i

Norden, navn samt skrift og tale. Kapitlet om navn er et
av de bedre i boka. Det handler om inndeling av navn,
norske steds- og personnavn i et historisk perspektiv, og
normering av navn. Stedsnavn-punktet tar utgangspunkt

i et kart over Borre i Vestfold, et godt pedagogisk grep.

Punktet om personnavn (rettere: fornavn) gir bl.a. grafer

over hvilke navn som har vært populære til ulike tider, og
hele kapitlet viser at navn er et interessant stykke kulturhistorie, som har vært forsømt i skolen.
Kapitlet om «Skrift» handler om mer teoretiske sider
ved skrifta - skriftsystemer, skrifthistorie, rettskrivingsprinsipper o.1. Skrift defineres som «ei form for meir varig attgiving av tale» og ikke som et eget, visuelt tegnsystem, prinsipielt uavhengig av tale, men av historiske
årsaker (gjensidig påvirkning) i nærmere eller fjernere
samsvar med talemålet (jf. f.eks. finsk, engelsk og kinesisk skriftspråk). Mht. skriftsystemer skiller forf. mellom
«bokstavskrift» og «biletskrift», og setter likhetstegn mellom «piktogram» (dvs. bildetegn, avbildende skrifttegn)

og «ideogram». Om det siste sies det korrekt at «Det står
for eit omgrep eller ei meiningsberande eining» (rettere:
står for et begrep og ER en meningsbærende enhet), men
det behøver ikke dermed være avbildende. Det gjelder
bl.a. våre egne ideogrammer, som f.eks. «=>, «+», «&,

«$», «7», likeså de kinesiske. Vi må altså skille mellom
avbildende ideogrammer (piktogrammer) og ikke-avbildende eller «lineære», og en kan ikke si at «I Kina har dei
biletskrift», sjøl om mange ideogrammer opphavlig har
vært avbildende.
Til slutt et punkt av særlig interesse for oss samnorskfolk: Om varianter av norsk skriftspråk heter det bl.a. at
«...mange meiner at vi eigentleg har seks skriftspråkvariantar å ta omsyn til: konservativ nynorsk, radikal nynorsk,
samnorsk, radikalt bokmål, moderat bokmål og riksmål».
En slik påstand bør ikke få stå uimotsagt, slik den får her.
For det første er det ulogisk, når en først skiller mellom
bokmål og riksmål - og det er det all grunn til å gjøre - å
snakke om «moderat» bokmål, især når en kaller den tilsvarende nynorskvarianten «konservativ», for det impliserer at det fins en tredje, enda mer konservativ variant av
bokmål - men den kalles jo riksmål og ikke bokmål. For
det andre er det misvisende å regne «samnorsk» som en
eksisterende språkvariant, på linje med de andre. «Samnorsk» betyr jo «fellesnorsk», og noe fellesnorsk skriftspråk er vi som kjent ikke kommet fram til ennå. Samnorsk bør altså rettelig betegne et mulig framtidig
skriftspråk som ingen kan beskrive nærmere annet enn
som en mellomting mellom dagens bokmål og nynorsk.
Men dessuten fins det en populær bruk - eller misbruk av ordet, særlig blant motstanderne, nemlig som en betegnelse på det radikale bokmålet. Begge disse betydningene av ordet kunne nevnes, men samnorsk bør iallfall ikke settes opp som ert alternativ til radikalt bokmål.
'Mht. ordklassene, så snakker forf. stadig om artikler og
tallord som egne ordklasser, og bruker ikke den nyere klassen determinativ, som brukes i bl.a. Norsk referansegrammatikk (Universitetsforlaget 1997). Men det spørs om ikke
denne klassen er kommet for å bli, og da kan en like godt
hoppe i det...

Ord etter ord - ei retting
I nr. 3 1999 s. 15 har Lars S. Vikør ein omtale av heidersskriftet til Oddvar Nes, og me som redigerte boka, er takksame for det Vikør skriv. Men me må koma med ei retting.
Oddvar Nes er fødd 27.desember 1938. Dessverre var det
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opphavleg ein lei datofeil på tittelbladet, men denne feilen
vart retta før boka vart spreidd. Einast artikkelforfattarane
fekk kvar sitt eksemplar før me fekk retta feilen.
Gunnstein Akselberg og Jarle Bondevik

Jon Peder Vestad:

«Hytta er min!» - eller: Hva skjer med bokmålet?
Overskrifta «Hytta er min!» hylte mot oss fra førstesida
til VG en dag i vår. Mange reagerte nok like mye på formuleringsmåten som på sjølve saka. Denne korte overskrifta viser ei side ved bokmålet som kan være vanskelig for mange, nemlig å følge en gjennomført språkstil.
Svært mye bokmål følger konsekvent det samme, kon-

servative mønsteret, kalt moderat bokmål. Likevel er bokmålet er mer mangfoldig enn vi kan få inntrykk av fra hovedstadspressa,

reklamebrosjyrer

eller

offentlig

informasjonsmateriell. Her dukker hunkjønn og a-endinger opp innimellom, ofte for å markere folkelighet, humor eller muntlighet. Utover i landet er såkalte radikale
bokmålsformer langt vanligere, som i «mine» lokalaviser, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten.
Bokmål har mye av den samme valgfriheta (-het er

hunkjønn eller hankjønn i bokmål) som nynorsk, men den
dominerende bokmålstradisjonen er konservativ. Det kan
henge sammen med - nettopp! - tradisjon, med prestisje

og med mangel på kunnskap om valgfriheta. De fleste sier
trulig "sjøl(v) og "sia, men i bokmålet er *selv” og *siden” vanligst. De fleste har «prata om problema», og skri-

ver «pratet om problemene». En del tillatte former som
likner mest på folkemålet blir brukt sjelden i skrift. Det
radikale bokmålet er likevel ikke dødt.
I radio og fjernsyn hører vi daglig normert talespråk
som best kan karakteriseres som radikalt bokmål. Hadde det vært skrevet, ville nok en del ha reagert negativt,
men som tale virker det heilt naturlig - og er det. Samtidig er det mulig at det konservative bokmålet står sterkere i skrift nå enn for tretti år sia. I det samme tidsrommet har bruk av (bokmålsnær) dialekt og ei mer ledig

språkføring blitt vanligere i etermedia og i andre offentlige sammenhenger.
Som svar på spørsmålet om hva som skjer med bokmålet, vil jeg si at i skrift holder bokmålet seg forholdsvis konservativt, men ikke konsekvent. Talt, normert bokmålet er mer radikalt, men heller ikke det konsekvent. Og
NB! Dagens radikale bokmål er et anna enn det utskjelte
samnorsk-bokmålet som ble skrevet på 1950-tallet.
Tilbake til førstesida i VG. Å skrive *hytten' ville ha vært
for konservativt, mens hunkjønnsforma *mi” blir for radikalt. Slik trur jeg førstesidemakerne i VG må ha tenkt, og
jeg forstår dem. Det er et problem for mange å skrive konsekvent uten at det virker for konservativt eller for radikalt.
Noen ganger virker det riktigst å blande former, men det er
sjelden resultatet blir så påfallende somi dette tilfellet.
Det er trygt og greit å skrive konservativt bokmål. Samtidig signaliserer det konservative bokmålet - ubevisst og underbevisst - til det store flertallet som har talemål som ligger

nærmere radikalt bokmål og nynorsk - at språket deres ikke
passer, ikke er formålstjenlig, rett og slett ikke er godt nok.
Dette er språkpolitiske valg som kan skape avstand.
Hva vil jeg så med dette? Jeg ønsker å få bokmålsbrukere til å tenke bruker, hva de dermed signaliserer og hva
slags muligheter de velger (bort). Jeg tåler godt å lese konservativt bokmål, men jeg skulle ha ønska at flere tekstprodusenter oftere hadde brukt utbredte, folkemålsnære
former i stedet for ord og former som hører ei anna tid,
et avgrensa geografisk område og ei bestemt sosial klasse til. De får det jo til i radio og fjernsyn.
Trykt i Inforum 4, 1999.

Gratis (!) fagbok
Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap har liggende
en god del eksemplarer av boka Skriftspråk i utvikling. Tiårsskrift for Norsk språknemnd 1952-1962 (262 sider).
Boka er redigert av Alf Hellevik og Einar Lundeby, to

navn som burde borge for den faglige kvaliteten i redaksjonsarbeidet, og blant bidragsyterne finner vi de mest
kjente navna blant både norske og nordiske språkfolk fra
50-60-åra.
De første hundre sidene gir et historisk oversyn over arbeidet til Norsk språknemnd, mens de neste åtti tar for seg
språkrøkta i andre nordiske språksamfunn. Deretter gjø-

res det greie for språkproblemer i visse områder utenfor
Norden, nemlig det som den gang hette Jugoslavia, og
dessuten i Belgia og Friesland, og diskusjon om rettskrivingsreform i engelsk. Boka avrundes med to artikler om
forholdet mellom standardspråk og dialekt og mellom
språknormering og språkvitenskap.
Redaktøren av Språklig samling kan skaffe interesserte som kan hente boka sjøl gratis eksemplarer av dette
svært interessante arbeidet (ta gjerne kontakt pr. tlf. eller
e-post); men kan dessverre ikke betale for frakt.
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Salg på tidligere nummer av Språklig Samling
Oversikta nedenfor viser en del av innholdet i de siste årgangene av bladet. De enkelte numra inneholder mer stoff
enn det som er nevnt.Pris pr. nummer kr. 10 + porto. Bestill enten på e-post fra redaktøren arne.torp Ginl.uio.no
evt. faks 2285 7100 (v. Arne Torp)eller vanlig post
Landslaget for språklig samling, postboks 636 Sentrum, 0106 OSLO.
1-1988: Tema: Språk og dialekt i NRK. (20 s.)

2-1988: Bl.a.: Historia til bladet «Språklig Samling». Norsk rikskringkasting. Regler for normering av tekster i leseverk m.m. (16 s.)

3-1988: Radikalt bokmål og dialekt. Intervju med Rolf Theil Endresen. Norsk og dansk. (16 s.)
4-1988: Tema: Rettskriving. (24 s.)
1-1989: Bl.a.: Samnorskhistorie. Rettskrivingsvedtaket av 1981. Litteraturpris til Mari Osmundsen. G. Wiggen om
norskfaget. (24 s.)
2-1989: Bl.a.: Intervju med Rakel Seweriin. «Udanna østnorsk». (16 s.)

3-1989: Tema: Skole og språk. (16 s.)

4-1989/1-1990: Bl.a.: «Språklig Samling» for 30 år sia. Litteraturpris til Arvid Hanssen. Historia til Språklig Samlings litteraturpris. Engelsk i norsk. Samformer og stil i offentlig administrasjonsspråk. (32 s. )
2-1990: Bl.a.: R.T. Endresens forslag til samnorsknormal. Kommentarer til utfall mot radikal nynorsk i pensumbøkeri forprøvene i fonetikk og lingvistikk. (24 s.)
3/4-1990: Bl.a.: Engelsk i norsk. Radikal nynorsk. Samnorsk-debatt. Målreising på norskdomsgrunn eller dialektgrunn? (32 s.)

1/2-1991: Bl.a.: Litteraturpris til Kim Småge. Dialektutviklinga. Ordforrådet i nynorsk. Språkrådets behandling av
norskbok. Samnorsk-debatt. (40 s.)

3/4-1991: Bl.a.: Samnorsk-debatt. Nasjon og språk. (28 s.)
1-1992: Bl.a.: Nasjon og språk. Litteraturpris til Jon Michelet. (24 s.)
2/3/4-1992: Bl.a.: Diskusjonsopplegg for nytt prinsipprogram for LSS. Skandinavisk språkhistorie (lang artikkel av
L. Vikør). Termen «konservativt bokmål» legalisert i lærebøker. (32 s.)
1-1993: Tema: Språkpolitikk i EF. Ellers bl.a.: Grammatisk kjønn i nynorsk. (24 s.)

2-1993: Tema: Ord på data (Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo). Ellers bl.a.: Fremmendspråk i
forskning og høgere utdanning. (28 s.)
3-1993: Bl.a.: Norge i 1993 - en sosiolingvistisk oversikt. Språket til Eilert Sundt. Nazirettskrivinga og samnorsk.
Ordforrådet i nynorsk. (24 s.)
4-1993: Bl.a.: Fagnemnda i Språkrådet avviser reformforslag fra Språklig samling. norskspråklige læremiddel i høgere utdanning. Jan Prahl — ein norrøn målstrevar. (20 s.)
1-1994: Litteraturprisen til Per Petterson. Om LSS sin litteraturpris. Nynorsk ordtilfang. (20 s.)
2-1994: Tema: Talemål i forandring. Hallingdal - Romerike — Skarre-r — sje-/kje-lyd (16 s.)
3/4-1994: Litteraturprisen til Ketil Gjessing. Rettskrivingsarkitektur i nynorsk. Bøying av perfektum partisipp i nynorsk. Folkeetymologi. Nynorsk riksmål. Norige. Risikable sideformer. (32 s.)
1-1995: Tema: Knud Knudsen. (16 s.)

2-1995: Nynorsknorma. Vennesladialekten. Særskriving av sammensatte ord. (16 s.)
3-1995: Olav Duuns språk. Stadnamnnormering. Dialektenes stilling i Østerrike. Holdninger til eget talemål i
Drammen. (16 s.)

4-1995: Litteraturprisen til Øystein Sunde. Valfridom og lite brukt former. Melding av bok om tradisjonell nynorsk.
(12s.)
1-1996: Norvagisering av engelske importord med «a» uttalt som /æ/. Presentasjon av LSS. (16 s.)
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2-1996: Valfridom i prisippet og i praksis. Talreforma av 1951 — suksess eller fiasko? Kristiansandsdialekten. Melding av Norsk illustrert ordbok. (16 s.)

3-1996: Tema: «Private» språknormaler. «Nynorsk riksmål.» Samlenormalen 30 år.
4-1996: Tema: Ivar Aasen. Meldinger av bøker om norvagisering av importord og om trøndersk målreformisme.

(20s.)
1-1997: Litteraturprisen til Tron Øgrim. Den «sjedelige» kj-lyden.
2-1997: Tema: Normering i nynorsk og bokmål. (16 s.)
3-1997: Tema: Talemål. Språkbruk og holdninger. Oslo, Stord, Oppdal og Fauske. (20 s.)
4-1997/1-1998: Litteraturprisen til Magnar Mikkelsen. Internasjonalisering - følger i det norske språksamfunnet.
Meldinger av bøker om språknormer og om norske dialekter. Framlegg til rettskrivingsendringeri nynorsk
og bokmål. (32 s.)

2-1998: Fra Norsk språkråd: Norvagisering — uttalerådgiving — mindre valgfrihet på bokmål. Melding av festskrift
til Dag Gundersen
3-1998: Samnorsk som ide og praksis. Purisme i norsk språknormering. (16 s.)
4-1998: Litteraturprisen til Rune Christiansen. Rettskrivingsforslag for bokmål. (16 s.)
1-1999: Sidemålet i grunnskulen. Rettskrivingsopplæring i lærarutdanninga.
2-1999: Den norske språksituasjonen sett fra Danmark.
3-1999: LSS ved tusenårsskiftet. Nye fagnemndvedtak. Melding av språkbok.
Fin fagbok til spottpris

Vi har også liggende en del eksemplarer av boka Språklig samling på norsk folkemåls grunn (Novus forlag 1979).
Boka består av diverse artikler fra bladet fram til og med årgang 1978. Stoffet er ordna i tematiske kapitler:
A. Språkhistorie
B. Talemålet
C. Normering, skriftproblem, språkpolitikk
D. Språkminoritetar og granneland
Blant bidragsyterne i boka finner vi kjente fagfolk som Dag Gundersen, Alf Hellevik, Ernst Håkon Jahr, Einar Lundeby, Lars S. Vikør, Finn-Erik Vinje, Geirr Wiggen; dessuten forfattere som Kåre Holt og Einar Økland osv.
Boka er på 273 sider og har en optimistisk grønnfarge på omslaget. For at flest mulig skal få anledning til å gjøre
seg kjent med denne boka tilbyr vi den for bare 25 kroner + porto.

Prinsipprogram for LSS
Vedtatt på landsmøtet 17. oktober 1993
Allment verdigrunnlag
Landslaget for språklig samling ser språkpolitikken først
og fremst i sammenheng med arbeidet for ei demokratisk
samfunnsutvikling. Vi vil arbeide for en språksituasjon
som gjør det lettest mulig for folk å realisere seg sjøl og å
delta i samfunnslivet.
Skriftspråket
* LSS vil arbeide for ei gjensidig tilnærming mellom bokmål og nynorsk med sikte på et framtidig fellesnorsk
skriftspråk, som alle norsktalende kan kjenne seg hjemme i. Dette samnorske skriftspråket bør avspeile flertallets talemål og dermed støtte opp om det, samtidig som

det fører videre den fellesarven som ligger i bokmåls- og
nynorsktradisjonene.

som ligger nærmest opp til de mest utbredte formene i
norsk talemål. Ikke minst vil vi støtte de radikale bokmålsformene, som er de mest undertrykte skriftformene
i det norske samfunnet i dag.
* LSS går inn for full likestilling mellom bokmål og nynorsk som et steg på veien fram mot språklig samling.
* LSS mener at det fortsatt skal være Staten som skal
fastsette de offisielle skriftnormalene og at denne fastsettinga bare skal omfatte rettskriving og bøying, ikke ordvalg og syntaks.
Talemålet
LSS mener at alle norske talemål er like gode og vil arbeide for at de skal kunne brukes fritt i alle sammenhenger. Derfor er vi imot organisert talemålsnormering.

* LSS vil arbeide for de formene i bokmål og nynorsk
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til LSS
290 kr
100 kr
200 kr
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i 1999:

Karl Skeidsvoll, Åndalsnes
50 kr
Lars og Johanna Sødal, Lørenskog 100 kr.

LSS takker hjertelig de glade giverne!
Hegland Trykkeri A.s - Flekkefjord
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