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Til norsk

ungdom

Språklig samling — i de to orda ligger en appell,
et program og ei stor nasjonal oppgave. I over 100

år har norsk språkutvikling — trass i sterk motstand
fra purister i begge språkleirer — hatt en klar tendens: Fram mot ett skriftspråk bygd på det beste og
det folkelige i begge skriftformer. Sammenlikner vi

språket i dag med skriftspråket for 40—50 år sia,
skjønner vi at det er litt av en revolusjon som har
gått for seg. I et demokratisk og fritt Norge vil denne

utviklinga gå videre. Det er et ledd i den store sosiale og kulturelle utjamningsprosessen mellom yrkesgruppene og mellom by og land.
Vi som er unge, skal få ta i bruk den norske språkrikdommen og føre utviklinga mot ett skriftspråk
enda et steg fram, ja, kanskje til vegs ende. Vi skal
gjøre det i kjærlighet til tradisjon og til norsk folkemål.
- Vi retter derfor en appell til all norsk ungdom:
La oss bygge ei framtid i Norge uten språkstrid! Det vil
først være mulig når vi har vilje til å ta i bruk det
som er naturlig norsk i begge skriftspråka. La
oss legge godviljem til og gå inn for aktiv språkdyrking både når det gjelder ordtilfang og setnings-
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«Den

velsignede dag kommer
nok da vi skriver og
snakker bare norsk!»
Giævers

bøker,

vedgå

må

pes fullverdig

radikalt bokmål?
—

Tja,

at

inn-

som

samtidig

Vår honnør

folks toleranse for det språklig uvante er nokså elastisk,
bare det uvante er av verdi.
Men det som kjennes som

går denne gangen til ishavstvang, reageres det mot, slik presten
Monrad
Norderval
— Er det folkelige talefra
Norge
i
vært
det
har
som
nå
skal
overta
embetet
målsgrunnlaget et pluss når
gamle tider, om ikke alle er som biskop i Nord-HålogaDe skal framstille noe skriftksomme på det. Jeg land.
oppmer
lig?
Norderval er født i Ålesund.
fordrar ikke rakafisk eller
— Det spørs da hva jeg pultost, så bare ikke prøv å Han tok teologisk embetseksaskal framstille. Jeg nytter ik- gjøre slikt til riksmat! Det men i 1928. Året etter blei han
ke samme språk i en søknad samme gjelder forøvrig for sokneprest i Tana. Han var der
an på.

til et departement som i en
fortelling fra Ishavet, enda

østers

og grynmelsgraut.

Og

tran!
det kunne være et forsøk
— De trur kanskje ikke på
verdt å stile en søknad på et riksnorsk en gang i framden måten. Jeg trur folk tida?
flest er like lealause i skrift
— Jo, språket når fram,
og tale, bortsett da fra for- og det lar seg ikke stoppe
retningsfolk, stort sett. Jeg noe sted. Om det tar noen
er forresten handelsgymnasi- tiår mer eller mindre, betyr
ast, men det er jo ei anna det lite. Felles folkemål får
sak —. Noens «ærbødige» vi — uten å sloss så innbitt
blir jeg vel aldri, om det enn om grøt eller graut.
er praktisk å følge reglene
Riksmål — landsmål —
for god tone i handelskorre- bokmål — nynorsk, og så
spondanse.
samnorsk. Vi forstår hveran— Hva meiner De om på- dre tålelig bra inntil videre,
standen, at det ikke kan ska- likevel, enda jeg må vegå

*

15.-21.

okfober:
Motfo:

realisere

Henrik

om
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i 6 år.

Ferda gikk så til Ørsta og

seinere til heimbyen Ålesund, der

han har vært sokneprest sia 1948.
Norderval har med rette fått
navnet «Ishavspresten». Han har
i flere sesonger deltatt som fiskar
på
grønlandsfeltene,
samtidig

ag
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derval møter vi et folkelig,
og rammende språk. Han
har aldri lagt skjul på at han
er samnorskmann. For biskop Norderval — som for
mange andre framstegsvennlige nordmenn — er det ei
æressak å være medlem av
Språklig
for
Landslaget

Samling.
I en artikkel i «Nordlands
Framtid» skriver domprost
Johan Iversen bl.a.: «I Norsom han var prest og radiokroni- derval vil Nord-Hålogaland
kør for sine landsmenn i de nord- få en sterk og markant bisvestlige farvatn. Nordervals navn peskikkelse som også vil tilbispekollegiet mange
er også sterkt knytta til avholds- føre
rørsla. Han viker ikke unna for friske og gode impulser.»
aktuelle og viktige spørsmål som
«Språklig Samling» helser
er oppe i tida, og han uttrykker og ønsker Norderval gode år
meiningene sine på en uredd og mellom det folket og i den
frisk måte.

I bøkene til Monrad Nor-

Aksjonsuke
Ett

språk

1961

Styret i Språklig Samling — Otta seier seg glad
for tilbodet om å få arrangere landsmøtet i Landslaget for Språklig Samling her på Otta 25.—26.
november. Vi trur at tilhøva skal ligge godt til
rette for eit slikt arrangement her på staden. Derfor vil styret gjere sitt til at landsmøtet 1961 kan
bli så vellykka som råd.

=j AA

er ekte,

skal

Edgeir Benum, Rune Birkeland, Hilde Bojer,
Daniel Heradstveit, Arne Kielland, Alfred Kvalheim,
Harald Løvaas, Helge Rønning, Per Seglen,
Jostein Stokkeland, Guri Vesaas, Hans-Petter Aastorp.

og følgelig hembanket
ningsfull beskjedenhet for-|i
byr meg å svare på slikt
sludder. Men dog, allikevel, at > kringkastings-nyhetene
eller likevel eller kor som er: klokka nitten av og til inneNår det spørs om å spille holder vel mye
dialektisk
k, er det!
.
leirgau
lin
eller
fio
fattinade;
sjør
for
en
Fadika
vel' ikke bare instrumentet rabulist
fra
Storgata
i
musikken avhenger av. Men
Tromsø. Men den velsigneden skribent som anno 1961
de dag kommer nok, da vi
er bundet av Welhavens
skriver
og
snakker
bare
sprog eller Åsens språk, kan norsk — uten utnavn eller
ikke vente seg stor lesekrets. kjælenavn på rettskrivningsDet norske språkøret er reglene.
forøvrig svært åpent for det
som

som

kongstanke: Et skriftspråk. bygd på

Derfor slutter vi opp
Samling.
;

litteratur på

en nedarvet,

er vi unge

Wergelands store
norsk talemål.

språket sitter som støypt til innholdet, enten han tråkker på gamle stier langs sin barndoms elv, over fjerne
veidemarker eller vi møter han i lag med «Livat folk.»
— Hvor har De fått Deres
stil og språkform fra? spør
vi forfatteren og ishavsfareren John Giæver.
— Jeg har tatt den fra
muntlig taleformi Tromsø
og Troms. Men som kjent
er jeg rabulist. Jeg nytter stil
og språk som maleren bru«ker ti:
usikeren luner. Emnet, miljøet og lokaliteten bestemmer språkformen, for en fortelling må 0gså ha farge og tone. Om ei
av bøkene mine skreiv ei
venstreavis at språket var
ulidelig radikalt, mens Sjøfartstidendes Knut Domaas
skreiv at boka ga bevis for at
det går an å skrive friskt på
riksmål! Så det er visst ikke
bare skribenten det kommer

Det

E

Alle som har lest John

bygning.

landsdelen

høgt.

han

elsker
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i dette nummer av avisa er
underteikna av unge menne- .
ske som alle har vist vilje til
å gjere seg opp ei sjølvstendig meining om ulike spørsmål i tida. Når det gjeld
språkspørsmålet,

kan

ein

med rette seie at desse ungdomane står på trygg grunn.
Appellen byggjer på tradisjonen i norsk språkutvikling og
vidare fylgjer han linene for
offisiell norsk språkpolitikk.
Men først og fremst er appellen uttrykk for ung framstegsvilje, for ei framtid utan

språkstrid.

Derfor er vi sik-

re på at appellen vil vinne
så positiv
«gjenklang»
fra

landsende til landsende.

over Heile landet
i Norge!
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HAN

som

posiboks

åpner

nå ellers vært oppe i Stortinget flere ganger, sist hausten
1959.
Men internt i statsadministrasjonen står det ennå en
del igjen.
— Hva venter du helst
når du åpner postboks 6367
Melding om nye medlemmer eller nye tingere på avisa, særlig etter aksjonsuka.
Og jeg skulle ønske det kom
flere tinginger på studieplanen — medlemmene skulle
skaffe seg best mulig saklig
opplysning om språksituasjonen, og da er studieplanen
ei god hjelp.
— Har du ei spesiell heli
medlemmene
til
sing
Språklig
for
Landslaget

636

SÅ ALT FOR
LENGE SIA —

1912 for å finne en framtredende
aktiv Arbeiderparti-politiker som
også var aktiv riksmålspolitiker?

ironi-

Sist Erling Salomonsen skreiv.
en historikk om den norske språk-

ledende og framtredende Arbeiav
derparti-folk er medlemmer
Språklig Samling. Det kan ikke

norsken med mnazistenes
—«rettskrivingsreform» i 1941: Nå var
det altså Alfred Eriksens. tur. For

Ten

serer

artikkel i «Ordet»

Erling

Salomonsen

over

at

striden,

sammenlikna

han

sam-

har ødelagt skriftspråka: I
1980 er vi kanskje enige om
en stor og interessant artikkel om at endringene i 1938/59 ikke
en som pretenderer å være histoen
sam«fordi
forstå,
Salomons
«Språket i Norge — Målbruk i har vært så skadelige
som
riker,
er
det
en
sjølsagt
plikt
å
en
vesen
innerste
sitt
i
norsktank
statstjenesten.»
mange trur i dag.
være
objektiv,
saklig
og
nøktern,
er dypt «reaksjonær», som han
Noe av det mest iøynefallende
Det er ikke slik at jeg
med
andre
ord
vitenskapelig.
skriver.
ved artikkelen er at den første meiner vi på død og liv må
Så
neste
gang
Salomonsen
skriNei, da var det noe annet med
halvparten er skrevet på bokmål, se å komme
fram til ett
ver
historikk,
kan
vi kanskje til
t
1912.
i
Eriksen
Alfred.
soknepres
den andre på nynorsk. Vi kan — skriftspråk så fort som råd
gjengjeld
få
de
sanne
fakta
om
aktiv
og
sosialist
både
var
Han
med en viss tilfredshet ved tan- er. Men det er en prosess vi
årsaken
til
at
statsminister.
Koriksmålsmann. Eller var han riksken på dagens språkstrid — i må igjennom.
Og hvorfor
now
måtte
gå
av
i
1912?
For
det
målsmann og deretter sosialist?
denne artikkelen finne eksempler skulle vi da ikke legge godhendte
som
kjent
mer
på
språkI alle fall er det lenge sia, ja
på hvor stor kløft det en gang viljen til?
fronten
det
året....
SalomonMå
sia.
lenge
så altfor
var mellom «rigsmaal» og «lands— Hvorfor meiner du det
sen virkelig leite heilt tilbake til
- Harald Løvaas.
maal.» Etter at forfatteren har er en fordel å ha faste forgitt et par eksempler, skriver skrifter
i Samling?
-målbruken
for
Ag
jeg
vil
lov,
får
jeg
«Om
den
mellom
jellen
«Forsk
han:
statstenesta?
tids Rigsmaal og Landsmaal er
Fordelen er at sn ariher gjerne gi et råd: Ikke driv
På et diskuganske iøynefallende, men hvor- ten får offentlige brev og propaganda.
var
sia
tid
ei
for
sjonsmøte
melllen
forskje
med
det
er
dan
blanketter på den målforlom vår tids to norske skriftmål? ma de sjøl vil ha, eller når det ei dame som erklærte at
Ja, her kan man sammenlikne det gjelder
trykksaker og ho hadde brukt forma «øy»
språket hittil i denne artikkelen, visse blanketter, på den mål- — det falt naturlig for henat
oppdage
ho
til
heilt
—
ne
offisielt bokmål, med språket i forma
har
kommunestyret
den forma var obligatorisk.
resten av artikkelen, offisielt ny- bedt om.
Oslo
Riksmålsforening
André
Bjerke!
De
fleste
skoforma
ho
brukte
av
da
Fra
norsk. Den må være <«ordblind»
Så utsatt som offentlige
sendte
ut
en
«fornøyelig
tilebarn
vil
også
etter”
hvert
«Ø»;
for
noen
tvang
fra
sta'som ikke ser at utviklingen ten- tjenestemenn er for kritikk,
meplan»
—
for
å
sitere
«Frioppdage
det.
Formene
hvefrabedt.
seg
ha
ho
skulle
Iten
derer mot ett norsk skriftmål.» fra folk i begge språkleirene,
te, kull, blikk, fløte, kobber
sprog»
—
da
skoleåret
tok
saklig
ikke
var
dama
Denne
redaktøren — for ville det være nokså ille for
norske
Den
til i haust. Bladet - skriver er nemlig fullt likestilte med
følelsesmessig
men
opplyst,
den dem om de sjøl måtte avgjøvar
—Posttidskrift
Nordisk
de
formene
Bjerke
kaller
videre:
«På
en
meget
anskuhva
viser
det
og
påvirka,
gang som nå, Ivar Hundvin.
re hva for målform som skul«skolebokmål».
Det
er
visstTelig
måte
får
vi
på
forsiden
kan
nda
propaga
le brukes i det enkelte til- uhemma
vite forskjellen på skolemål nok André Bjerke som i sin
til.
føre
— Hvordan gikk det til at felle. Derfor burde en se
kamp mot Læreboknormalen
og riksmål.»
Språklig
i
mene
Medlem
du fikk interesse for språk- på forskriftene også som en
har brukt uttrykket «ordrikSå
siteres
følgende
«epos»
Samling
må
ikke
forfalle
til
fordel for tjenestemennene,
samlingstanken?
dommens grunn». Det utdikta
av
mnestformannen
i
slikt.
Saklig
og
nøktern
må
Det gikk plutselig opp for ikke som en tvangstrøye.
trykket passer nettoppi denRiksmålsforbundet,
—
André
arguog
være,
opplysninga
En må ellers ha klart for
meg, da jeg arbeidde med
ne sammenhengen. Bjerkes
Bjerke:
X
menta
vel
gjennomtenkte.
for- seg at disse forskriftene, lov
stor
hvor
artikkelen,
dikt viser nemlig at det er
og
har
våre
Motmennene
skjell det var på de to skrift- av 6. juni 1930 og kgl. res.
Læreboknormalen som står
må
vi
og
«De
snakket
så
vanskelig
før!
Da
argument,
vektige
språka for 100 år sia sam- av 29. januar 19832, bare repåå «ordrikdommens grunn».
ikke
laste
noen
bare
fordi
de
het det:
t
mellom
forholde
gulerer
a
menlikn
med i dag. Men
Det skulle vel heller ikke
har
et
konservativt
språksyn
og nynorsk; ikke
talemålet var vel ikke stort bokmål
å fiske en kveite —
være. heilt ukjent at det i
og
meiner
utviklinga
går
for
annleis da enn nå. Vi har mellom iodeelg be radikaar
men komet het hvete.
mer.
råk.
forekom
koltursp
alle
fort.
Meiningene
må
brytes
«bare
språk, riktignok le former.
ett
flere tydinger av ett og samSå innviklet var det: De tente
på
saklig
grunn.
— Har du inntrykk av at
med mange dialekter, men
|me ord. Også ord som André
Vi
må
også
sette
oss
i
et
bål
av visse, historiske grunner forskriftene blir fulgt?
Bjerke
etter
dette
banale
stand
til
å
bruke
de
radikale
av glødende kull, når de kokte
Stort sett ja, når det gjelhar vi to skriftspråk. På 100
diktet å dømme rekner for
kan
de
at
vise
og
formene
år er disse
oe
med der forholdet mellom staten
kål,
å være «purt og rent» riksbrukes.
Kritikk
for
inkonsegodt folks * hjelp, kommet og allmennheten. Og når de
Da skrev de med. blekk,
mål, kan ha flere tydinger.
kvens
får
vi
ta
med
tålmod
nokså nær hverandre.
Og ikke blir fulgt, tror jeg det
Kull kan også t.d. være et
men de laget av blikk
—
det
er
ikke
gjort
på
en
det ser ikke ut til at noen av skyldes mer ukyndighet enn
kull grisunger, blikk er nok
en fløyte, mens fløte
dag
å
lære
ei
ny
rettskriving
dem har tatt skade av det. uvilje. Og da er det i regede
fleste
diktere
klar
over
i
voksen
alder.
Kulturen
var navn på en drikk.
Det er ingen i dag som på- len nynorsken det går ut
kan bety øyekast, fløte kan
knytter
seg
nå
en
gang
ikke
Ja, tenk, sånne snobber:
står at
1917-rettskrivinga over. Dette spørsmålet har
også være verbet fløte og
til stavemåten, men til innDa hadde de
kobber kan gjerne være en
Pu
holdet. Kulturen kan vi elflokk sjødyr.
lers overlate til andre å døm- sukkerkopper
Men i dette tilfelle gjaldt
me om, han er, som Olav av kobber!
det altså ikke å stå på «ordDuun. skriver i Juvikfolke,
rikdommens
grunn».
Nei,
«— så sjelden heime der dei Men nå er vi norske, så vidt
her gjaldt det å skape prosnakkar mest om han.»
du veit det!
paganda, og da veit vi det.
| LOKALLAGET VED SUNNHORDLAND LANDSGYMNAS, STORD
I Nordisk Posttidsskrift nr.
6/1958 har den norske redaktøren

Vekk fra
ordrikdommens grunn?

- STOR AKTIVITET

Vi trur at Språklig Samling —
Sunnhordland landsgymnas kan

stå som

eit godt

eksempel

for

filmar frå dei ulike ambassadane eller. filmsentralane.
Dei

som

kjem

til møta,

må

Saklighet

fra den

kanten: fog baker med. kveite,

«Men hertil kommer at
i havnekvarterene og slumkvarterene opptar
sproget

då betale inngangspengar.
lett
ord,
uttrykk
og
vend— Og programmet elles?
inger
fra
fremmede
sprog,
— Etter filmframsyninga
forbryteres
og
omstreiferes
— Fortell litt om arbeidet tar vi fatt på saklista. Vi skiftungemål.
Det
er særlig
ilaget! ber vi den unge, ar- tar møteleiar kvar gong slik
dette sprog i de store byene
beidsglade formannen, Rune at flest mogleg blir aktivisom kalles «vulgærsprog».
Birkeland.
serte.
Her har vi altså det som
— Vi har hatt fast møte— Og dei som
møter
vel nærmest svarer til vårt
dag annan kvar måndag, og fram, får dei noen oppgåve?
samnorsk.»
møta har også vore opne for
— Vi har ein fast post vi
Ole Miøen i Morgenbladet.
ikkje-medlemer. — Møtepro- har kalt «Bodstikka». Det er
gramma har vi prøvd å gjere ein av medlemene som innså interessante som mogleg leier om eit aktuelt emne i
Akkurat».
ved å søke å skape liv i saker språksaka, og etter innleiin«Men det burde
efter
som ofte for ungdommen er ga har vi ordskifte. Innleia«tørre» og «kjedelige». Det- ren utnemner så til slutt «fo- hvert gått opp for flere og
te har vi søkt å greie utan å redragshaldar»
til
neste flere at en av de dype røtter
kome for langt vekk frå det gong, fortel Rune Birkeland. til — ungdomskriminaliteten
eigentlige
hovudemne
—
Vi ønskjer at laget på Stord ligger i den norske språkogså i framtida må bli ein nemnd.»
språklig samling.
Riksmålsveteranen. og po— Korleis går det til?
møtestad for ein stor flokk
— Jau; for det første låner aktiv og arbeidsglad
-ung- litikeren C. J. Hambro i
«Akkurat» nr. 9-61.
eller. leiger vi interessante dom.

mange andre skolelag enten dei
har språksak på programmet eller
ikkje.

Nå fisker vi kveite,

for nå skal vi lære oss
skolebokmål:
Nå koker vi kålen på glødende

kol.
Vi skriver med blekk, og av
blekk (ikke blikk)
er fløyten,
og fløyten er også en drikk
for norske kropper,

|er noen

som

ikke tar to øre

for å flytte nokså langt vekk
fra ordrikdommens grunn —
og over til usaklighetens
grunn.
o

Om den samme timeplanen skriver Stein Ørnhøi i
Dagbladet bl. a.:
«Tenkemåten bak er tydeligvis: Vi kommer til kort
ved å fremme vår sak på
og nå har vi sukker
vanlige
demokratiske
måter.
i kopper-kopper.
La oss like godt tøye de rettigheter demokratiet gir oss.
«Vi trur neppe det er man- Vi forsøker med skolebarna.
ge foreldre som synes det er — En har og hatt paralleller
noe stas ved denne timepla- andre steder i verden.
nen. Den som ikke er alt for
*
naiv, vil sikkert forstå at
trass i André Bjerkes ivrige
leiting etter særnorske forLa oss for ettertida slippe
mer i Læreboknormalen, så slike ting som denne timeer heile tendensen i dette planen. Finn andre fora enn
«diktverket» bygd på svik- skolestua for riksmålspropatende grunn. Det veit også gandaen!|»
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HOS

S.

BERN.

HEGLAND,

FLEKKEFJORD.

L. E. Vatnaland,

Aksnes,

Vesaas,

den?

Vi trur den kommer,

smått og fint, men

kommer

når

et demokratisk syn på språket har fått en sterk plass i
folks bevissthet, når den trua har trengt igjennom hos en

større del av våre skribenter at folkemålets

ord, vendin-

ger og formverk også høver i skriftspråket.
Slik det nå er. prøver de som har et konservativt syn

på

språket,

å stille klokka

tilbake.

Men

vi må

ikke bli

stående på stedet marsj. Historien gjentar seg.
Et folkelig grunnsyn på skriftspråket og språkutviklinga
brytes med et aristokratisk og ofte reaksjonært syn, —
som på Wergelands tid.
Vi som slutter oss til Språklig Samling, meiner å ha
frigjort oss fra sosiale fordommer som ofte dirigerer folks
smak når det gjelder språket. Vi meiner folkemålet hevder seg estetisk sett, og kan tilføre skriftspråket store
verdier. Det er også det eneste som kan føre fram til
språklig samling av den enkle grunn at det
ES
elementer som er felles for alle.
Den direkte innflytelse på skriftspråket får vi overlate
til skribentene når det gjelder ordtilfanget og stilen —
og til fagfolka i Norsk Språknemnd når det gjelder skrivemåten.

Men

som

i aksj onsuka

nå

står for døra,

du og eg og vi alle sammen delta. Hver av
- bidra med å | verve tilhengere for vårt syn.
== Vær me
j
vårt
sterkt
Vær med
fram mot ett skriftspråk.

Språklig

Samlings

Tomas

Vinje,

Haldis

Robert

Sagaas,

oss

KRONIKK

kan

kan

Arne Ullmann, Porsgrunn, Grim
Sjetne, Arendal, Bjørn Rongen,
Drøbak,
Olav Øyehaug,
Oslo,

gav».

Det var med

stor interesse

jeg så fram til denne studieplanen. Og for å si det med
en gang: Jeg blei ikke skuffa
over planen, tvert om. Det
viste seg å være

'essant stoff i den.

mye

Den

inter-

stu-

dieringen jeg var med i, hadde 5 interesante kvelder da
vi gikk igjennom dette stoffet. Diskusjonene i gruppa
var både lange og livlige.
Planen består av 5 brev,
og stoffet er oppdelt i 11 artikler. Det står mange kjente navn bak utarbeidinga av
planen, fagfolk med førstehands kjennskap til stoffet.
La meg nevne forfatterne —
i den rekkefølgje de forekommer i planen: Olav Klonteig, Reidar

Djupedal,

Wal-

demar Brøgger, Helge Ytrehus, Olav Dalgard, Gunnar
Jenshus, — Einar

Lundeby,

nusdal,

Bull,

Magne Oftedal, Torkel Mag-

Hellevik.

Trygve

Alf

Språket i artiklene er noenlunde likelig fordelt på
bokmål og nynorsk. Og sjølsagt er det ikke noe konservativt språk de fører, sjøl om
noen av forfatterne — etter
mitt syn — godt kunne ha
strukket seg enda litt lenger
mot tilnærmingsformene.

Sig. Romarheim, Porsgrunn, Arne
Salveson, Arendal, Sv. Sperrerud,
Bø i T., T. Miland, Vettre, G.
Kristoffersen, . Lillestrøm, Roald

Ulltang, Røa,
Trygve Bratteli,
Oslo, Egil Lothe Lysaker, Oskar
Skjærseth, Oslo, Sv. Nedregrot-

ten,

Økern,

Karl

Eide,

Follebu,

John Huseby, Vang, Sigm. Skogheim,

hus,
eid,

stad,

Moen,

dre

Lillehammer,

Lillehammer,

Vinstra,

Inge

Olav

Krokan,

Dombås,

Nærøy,

Helge

Sig.

Ytre-

Haralds-

Nesse,

Gausa,

Fauk-

Ivar Grande,

Olav.

Arbeidsutvalet gjer merksam på at den nye brosjyren
frå Landslaget for Språklig
Samling bare er trykt på
bokmål. Laget har ikkje
midlar til å gi ut slike ting
på begge målformene, men
vi vil skifte frå opplag til
opplag og på den måten prøve ikkje å gjere urett mot
noen. Og målet er — nå som
før — språklig samling. .

Lars
In-

Sønderland,

Studieplanen
fra Landslaget for Språklig
Samling er blitt godt mottatt, fordi den gir saklig og
objektiv innføring i språkspørsmålet. (Se kronikken).
Planen som er på 5 store
brev og som bare koster 2
kroner, står til disposisjon
for lokallag som vil sette i
for direkte medlemmer og
gang studieringer.

Etter aksjonsveka

Vi
ber
medlemmer
og
lokalvær, Helge Okkenhaug, Sortland, Oslo, Jens Haugland, Smestad og
lag
sende
Arbeidsutvalget
ei
Hans - Eidnes,
Harstad,
Erling Magne Schjødt, Oslo.
melding
om
resultatet
av
akHirsti, Vadsø, Per Straumfors,
Det er ei glede å kunne sjonsveka så snart som råd
Bodø, Odd Vollan, Ålesund, Odd
melde at stafett D og stafett er. Lykke til med innsatsen!
Holst, Ytre Alvik,
O. Kolltveit, E nå går landet rundt.
Det
Odda,
P. Næsheim, Stavanger,
er svært viktig at ikke «budAnders Skogen, Svelvik,
Håkon stikka» stopper opp. En ny
Skirbekk, Elverum, P. Rønsberg,
stafett, F, er i emning.
Lillehammer, Ola Leren, Jesheim,

Rolf Thesen, Stange
Aanderaa, Oslo.

og

Johs.

Maksimumsordlistene.

Aschehougs forlag melder|

at maksimumsordlistene truig kommer i øpet av de-|
'sember.

nr. 4 — 1961

Refsdal:

T., Kjølve Egeland, Stavanger,
Asbjørn Bjørnestøl, Kristiansand,

Sortland, Hartvig Sætra, Målselv,
Erl.. Arvold,
Kirkenes,
Kjartan
Jens Vaksvik, Oslo, Erik Rolfsen, Schreiner, Sortland, Lars Sødal,
Oslo, Gunnar Jenshus, Oslo, Jens Sunndalsøra, O. Rokkum, StjørRisdal, Nordstrandshøgda, Gisle dal, O. Opheim, Lillehammer,
Gravem,
Grefsen,
Jakob Reed, Knut Ørstavik, Lillehammer, Carl
Oslo, Håkon Thomassen,
Eids- Takla, Lillestrøm, Hermann Fottvoll, Otto Johansen, Lillehammer, land, Skjeberg, Per Aurstad, PorsSparre Olsen, Gausa, Ivar Skjå- grunn, Ivar Refnin, Skien, Atle
nes, Trondheim, Sivert Huseby, Øverås, — Nesodden,
Waldemar |
Strinda,
Per
Ekker, Strand i Brøgger, Oslo, Olaf Hagen, Oslo,
Namdal, H. Mathiesen, Røsvik i Einar Krefting, Oslo, Reidar DjuSalten, Arne Jacobsen, Hennings- pedal, Abelsø, E. Fjellbirkeland,

EN GOD STUDIEPLAN

Redaktøren har bedt meg
skrive litt om Språklig Samlings studieplan, «på grunnlag av de erfaringer studiet

Moren

Tomas Refsdal, Rjukan, 0. F. Olden, Stavanger,
'T. Magnusdal,
Kristiansand, Halvor Landsverk,
Skien, L. Kjellemo, Lunde i T,,

«Når kommer samnorsken?» slik spurte
høgsterettsadvokat Magne Schjødti et lite skrift han ga ut for noen
Ja, når kommer

Nesbyen,

Oslo, Magne

Lunde i T., Einar Sekse, Øystese,

SAMNORSKEN?

år Sia.

C

B-stafetten.

kommer

Når

B og

På stafett B er det kommet
inn kr. 635,— og C-laget har
gitt kr. 645,—: Vi retter en
hjertelig takk til følgende
som bar «budstikka» fram:

REDAKTØR

Svein

FOR

C-stafetten.
Rakel Sewerin, Oslo, Liv Myklebost, Skien, Knut Opheim, Lunde i T., Olav Haugam, Lunde i

SNP"

Medlemskap

i

Ikke bare
sommerfugler
Per Seglen,

om i forrige nummer i samband

Språklig Samling

som vi skreiv

med

ei

Amerikaferd,

fjernsynsprogrammet «Kvitt
eller dobbelt» som spesialist
ei æressak!
på dagsommerfugler. Vi graKaen
for direkte
tulerer. Da Per Seglen blei
intervjua av Dagbladet like
medlemmer kr. 5,00
(kr. 2,50 for den som ikke før den siste dysten, erklærhar eiga inntekt).
te han: «Jeg er hundre proAvisa sendes medlemmene sent - samnorskmann!»
Per
fritt. Skriv til Landslaget for Seglen er blant underskriverSpråklig Samling, Postboks ne på ungdomsappellen i
636, Oslo. Postgiro 163 78.
dette nummer av avisa vår.

BLE

SPRÅKLIG

.

gumentene motstanderne våre bruker osv. osv. Og her
er det i sannhet litt av hvert
å komme inn på.
Studieplanen er i det heile
tatt slik utforma at den så å
si tvinger deltakerne til å
komme inn på litt av hvert.
Ikke bare ved at stoffet er
De to første breva er ut- fyldig og — i sitt slag
drag av språkhistoria vår. «allsidig», men det er f. eks.
Det sier seg sjøl at et visst etter hver artikkel satt opp
kjennskap til historia på det- en del spørsmål som ringte felt er svært påkrevd. Det deltakerne skal drøfte og søgir oss et visst grunnlag for ke å svare på. Dels refererer
bedre å forstå den seinere spørsmåla seg til stoffeti arutviklinga og den stilling vi tikkelen, men det er også en
er i i dag.
del som går litt videre, slik
Og språkhistorie er så visst at de mest interesserte delikke noe kjedelig tema +— takerne — eller de på forfår
for den som har et aldri så hånd —velorienterte
lite ønske om å kunne yte en høve til å komplettére stoffet
«skjerv» i våre dagers språk- og få det ytterligere belyst.
strid: Vi hadde faktisk like
For å gi et lite inntrykk av
interessante sammenkomster hva
disse spørsmåla kan
over dette emnet — som dreie seg om og hva som
over de andre.
blir drøfta i studiegruppa,
De 3 siste breva handler skal jeg her gjengi noen enom stillingen i våre dager: kelte av spørsmåla (det er i
Samfunnet vi lever i, den alt mellom 40 og 50 av.
sosiale
bakgrunnen,
—tale- dem): «Kva meiner de. den
språk og skriftspråk, de ar- viktigaste grunnen var til at

seia

vi fekk

dansk

skriftmål

her

i landet?» — «Hva er «godt
norsk»?» —
«Er dialekt
slurv?» —
språket

«Hvem «bruker»

skriftlig?»

oppnorskinga

av

—

«Drøft

litterære

verk ut fra allmennkulturel-

le, litterære og pedagogiske
synsvinkler.»
«Meiner
gruppa at det er ein samanheng mellom teaterkrisa vår
og det faktumet at scenespråket ligg så langt frå vanlig talemål?» —
Ikke sant — her er diskusjonsemne nok?
Hvem

bør så være

studieringen,
arbeidet

og

drives?

med

åssen

bør

i

Sjølsagt bør flest mulig
være med. Ingen bør kjenne
seg for stor og ingen for «liten». Eller: ingen for klok
og ingen for dum. Særskilte
forkunnskaper kreves ikke,
det eneste det er spørsmål

nen og av samtalene i gruppa. De har jo også en ekstra
grunn til å kjenne ansvar,
den nemlig at de vil kunne
gjøre
studiemøtene — enda
mer interessante og lærerike
enn de kanskje ellers ville
bli. God virkning i samme
lei vil det ha om studieringen har deltakere fra begge
språkleirer (bokmål og nynorsk). Flere argumenter vil
da komme fram og det heile
blir mer interessant.
Når det gjelder arbeidsmåten i ei slik studiegruppe,
kan det vel tenkes at den
kan variere noe fra sted til
sted eller fra lag til lag. Men
det fine ved en studieplan
som denne er at gruppa fak-

tisk ikke er avhengig av å ha

en særlig kvalifisert studieleder. Var en avhengig av
det, kunne det kanskje bli

vanskelig på sine steder, for

folk
er
jo
så
opptatt
i
våre
om, er interesse. De som på
forhånd er forholdsvis godt dager, og dyktige studieleinne i disse ting, bør heller dere vokser. heller ikke på
trær.
Men
når
en slik studieikke kjenne seg så altfor sikmidtsamlend
«et
er
plan
e
re på at de ikke har noe å
(Over til side 4).
lære — både av studiepla-

Søkelyset på «Skolens Riksmålsforening» | ——
Lektor Torkel Magnusdal
retter i en rammende artiksøkelyset
kel i Dagbladet
mot «Skolens Riksmålsforening».

Lektor Magnusdal skriver
di

m.a.:

«Så har vi fått språkstriden
inn i skolestua i organisert
Skolens

form,

Riksmålsfore-

I en flott
ning er stifta.
trykksak skriver lektor Lars
Aslaksrud at foreninga er
blitt til fordi det har vist seg
at bokmålet av 1988 ikke har
evne til å slå igjennom. Det-

te er en urimelig påstand, og
hadde lektor Aslaksrud kikka litt i Riksmålsforbundets

selveste Arnulf

ordliste, som

Øverland går god for, må en
tru at han hadde fått et anna
syn på tingen . Her finner
en bl.a. 150 av de foraktelige a-orda, og mye mer som
1938-rettskrivinga.
tilhører
I forordet skriver Øverland
at denne ordlista bygger på
levende, dannet tale og på
riksmålets skriftlige tradisjon. Hr. Aslaksrud bør også

* Jese hva riksmålsmannen, nå
avdøde Carl Keilhau, skreiv

i riksmålstidsskriftet «Ordet»
1957 s. 373: «Det er sant at
en del av hunkjønnsformene
er glidd naturlig inn i riksmålet, hvor de også har vungodkjennelse
formell
net
gjennom Riksmålsforbundets
ordliste. Det gjelder former
av typen jenta og kjerringa,
vårknipa og høyonna, øya og
bjørka. Disse formene er til
og med obligatoriske i vår
egen ordliste. Andre former
har vi godkjent som valgfrie
sideformer på linje med felf.

leskjønnsformene,

eks.

riksmålsfolk tvile på det, endelig vedtatt av Stortinget
bør de studere riksmålsman- med en overveldende majonen rektor Cowards Kortfat- ritet. Da har skolen ingen
tet Riksmålsgrammatikk. På rett til å erklære den krig.
side 55 står, så utrulig det Navnet «Bokmål» kan der
enn høres: «Likevel er det være forskjellige meninger
ganske klart at riksmålet ik- om, — personlig liker jeg
ke kan stenge a-formene det ikke, — men en har unute». Og videre. «Folkelivs- der. ingen omstendigheter
som lov til å bruke skolens navn
naturskildrere
eller
Braaten, Bojer og Fønhus i kampen mot det. Skulle det
har en utstrakt bruk av a- være tillatt, ville vi snart få
former, og hos forfattere som ei Skolens Nynorskforening,
Andreas Markusson, Magn- Skolens Språklig Samlingshild Haalke og Kåre Holt er forening osv. Og derfra ville
ikke spranget være langt til
de sterkt fremme».
Verken i språkstriden eller Skolens Politiske foreninger
i noen annen strid har sko- av alle slag.»
Lektor Magnusdal siterer
len lov til å engasjere seg,
vi lærere må rette oss etter lektor Wedén: «Enkelte hevdet som våre lovlig valte der at Skolens Riksmålsformyndigheter vedtar, ellers ening vanskelig kan utrette
blir det kaos. 1988-rettskriv- noe», og svarer m.a.: «Herr
inga blei ikke til ved noe Wedén kan være overbevist
kupp eller ved noe overgrep. om at denne foreninga kan
Innstillinga var utarbeidd av komme til å utrette iallfall
våre fremste språkfolk, den mye galt. Først og fremst
blei studert og kritisert av kan den komme til å styrke
språkinteresserte enkeltmen- elevene i deres protestholdnesker og institusjoner, og ning overfor nynorsken, deraorbbed BAD ELEAREDAREDAREA NEDLA

RAAD RAFAEL RADA ADARE

PÅMELDING

MØTET

I en kronikk i Dagbladet om
«Stedsnavnenes forvandling» skriver dr. philos. Hallfrid Christiansen:

ten.

Er

historien

ikke

sann

,er

den i det minste så godt laget at
den kunne være sann. Kielland
hadde sikkert nok av eksempler

Hørebiker ES

(Over fra

mer

- - -

vet.

Deltakerne

s. 3).

enn

én artikkel,

tar en naturligvis bare én artikkel om gangen. De største

breva,

særlig

brev

IV,

kan det være bra at et par
av deltakerne deler seg imellom,

—?»

skriveren utålmodig.

spurte

soren-

«I amtskartet står Vandmo

—»,

innskjøt Tofte.

AKER

for riksmålet?

En mann fra Telemark fortalte

TIL LANDS-

meg en gang for mange år siden
en historie som likner meget
den hos Kielland:

på

Gamle Sissel Buvatsvik skulle
gå til alters og meldte seg hos

25. og 26. november

soknepresten.

Presten

tilsatt i soknet,

han

var nettopp

kjente

ikke

Sissel og spurte hva hun het. «Å,

eg heite Sissel Buvatsvik, eg» —
svarte Sissel. «Sissel — det er vel
Cecilie, det?» spurte presten. «Ja,
det er nok det», svarte Sissel, som

ikke visste bedre enn å snakke
presten etter munnen. — «Og det
andre

navnet,

er

det

garden du bor på?»

navnet

på

spurte pres-

ten. «Å, det er nok ingen gård»,

svarte Sissel, «det er ein liten
plass, han ligg i ei vik i Buvatnet,

der kyrne kjem og drikk. «Å, så
nå —»,
opp for
vatsvik
Cecilie

sa presten, det gikk et lys
ham. Og så ble Sissel Buinnført i alterboka som
Kovandsvigen.»

AGRRRANDDAKERERRARNADDRERERERRDEENANE r0RALERRRdDDNPALDERERMKGLIDAARLERADENKELNEREØRANKEREBEA ADA LLERRARHDDLNLLLBDRDARDUDLRFERAPKAELLLLRERERAD DANE ELBEREEAADNDALERRADRDLELELRERDAAODD BG REREARANGA EEEKERANEDRERDERAAEN SED Knn enker eee nAADAenr genene

enn

hovedsakelig som tilhører, bør de få høve til det.
|. Det er ingen tvil om at
den tida en nytter til et slikt

for hver sin halvpart av bre- —

punkt», gjelder det bare for
lagets styre å få satt det heile i sving.
En både enkel og grei arbeidsmåte, som sikkert alle
lag kan nytte, er denne: Lagets styre organiserer studieringen. En del av deltakerne skiftes om å være møteleder, gjerne en ny for hver
kveld. En går igjennom ett
brev hver møtekveld. Møtelederen leser opp brevet,
stanser kanskje ved enkelte
avsnitt for å komme med noen merknader, og etter gjennomgåinga gir han ordet fritt
og leder diskusjonen. Både
de oppstilte spørsmåla og artikkelen i det heile tatt blir
drøfta og kommentert. Når
det gjelder breva som inneholder

«Vatnemo

Seier

og grenda, elva og
ge
bukta, brygga og grøfta, gåkl. 17.24, nordfrå kl. 17.47).
sa og gjedda».
Disse sitata skulle være tilDeltakarane på landsmøtet vil bli oppmoda om å gi tilskott til ei kasse for reistrekkelige til å vise at 1938 seutjamning. På det viset vil kostnadene for den einskilde ikkje bli for store.
for en stor del har slått
VEL
MØTT
PÅ
OTTA
EIN
NY
MILESTOLPE
1961
ET
SMØT
LAND
igjennom. Og skulle enkelte

Kronikken

vil vende seg i sin grav fordi jeg
siterer ham
med
mnågjeldende

«Ja, naturligvis — hva er de
etter kan den komme til å så te? Altså heter han rett og slett
mistillit til styremaktene i Nils Vandmo. Vi skal ikke ha
landet vårt, og til lærere og målstrev-i protokollen!»

kl.
Det kjem sørgåande tog til-Otta-taurdag kl. 14.00 (frå Trondheim kl. 08.25 og frå Kad
09.50), og nordgåande tog kl. 15.00 (frå Oslo kl.09.10).
Nordgåande dagtog går frå Otta søndag kl. 15.09 (til Trondheim kl. 20.20 og til Åndalsnes kl.
18.35), og sørgåande dagtog kl. 14.10 (til Oslo kl. 19.55). Nordgåande nattog går frå Otta måndag
kl. 02.34 (til Trondheim kl. 07.15), og sørgåande nattog kl. 01.08 (til Oslo kl. 06.55).
Ein kan ög reise med Dovreekspressen til Otta dersom det er ledig plass reisedagen (til Otta sørfrå

ener

å bygge på. (Jeg håper han ikke

rettskrivning).
«I de gode gamle dager tok
Da sorenskriveren hørte anembetsmenn seg ofte denne rett gjeldendes navn, sa han:
«Njædel? Hva er nå det for et
like overfor almuen — de skrev
både familienavn og døpenavn barbarisk navn?»
«Det er det samme som Nils»,
som de ville uten å spørre navneinnehaveren. Jeg har lyst til innskjøt Tofte, som alltid var til
å ta fram den kostelige historien tjeneste, «oppe i Heiegårdene sisom Alexander Kielland fortel- er folk Njædel for Nils».
ler i «Arbeidsfolk» — om hvor«Nå — jaså! men nå er vi ikke
Njædel Vatnemo i heien, altså heter fyren Nils,
ledes bonden
fikk sitt fornavn ombyttet og hva mer?»
sitt familienavn «oversatt» i ret«Vatnemo».

til landsmøtet på Otta
Med dette nummer av avisa innbyr vi medlemmene
helga 25. og 26. november. Detaljar om arrangementet og programmet kjem å
neste nummer. Av omsyn til innkvarteringa (på Otta hotell) må vi ha påmelding
Vi ber dei som er interesserte, om å
november.
10.
til landsmøtet innan
sende eit brevkort til landslaget, postboks 636, Oslo. Skriv og når du reknar
med å komme til Otta. Møtet tar til kl. 16.00 laurdag.

A0MDRRARAERKVEAAGEDAREARKEEDKEDGEREDKEKEEERAERDERAGKAAAEAOrEROKEEDEAENARAGADAE DAA LRO ADA AAAAAA renere

NØS

«fri sprogutvikling»

Dr PAKKE

EAADD EDEA rbk

Apropos

Pad

slik at de har ansvaret

bør

få

utdelt

det første studiebrevet noen
dager før det første møtet,
og ved slutten av hvert møte
får de utdelt det brevet de
skal gå igjennom neste gang.
(Dette for å konsentrere seg
om ett brev om gangen. Heile gruppa trudde dette var
det beste.)
Første møtekvelden bør
gruppa sjølsagt få drøfta styrets framlegg til arbeidsmåte i studiringen, når de skal
ha møter osv., og eventuelt
vedta endringer som måtte
høve for deltakerne. Møter
annenhver uke fikk jeg inntrykk av var det heldigste.
Men her kan mange ting
spille inn, noen vil kanskje
foretrekke møte hver uke.
Jeg trur det er bra at medlemmene alt fra først av får
klart for seg at de står fullkommen fritt — f. eks. når
det gjelder hvor aktive de
vil være i studieringen (om
de vil påta seg å være møteleder osv.). Er det f.eks. noen som ønsker å være med

studium,

er vel anvendt

tid.

Alle lag som ikke fikk studiering i gang siste vinter (det
blei jo litt seint på vinteren
før studieplanen var ferdig),
bør søke å få noe i gang til
høsten.
Planen foreligger i stensilert form, og alle 5 breva til
sammen

koster

kr.

2,—.

I

forhold til innholdet'er det
billig materiell. Vi gjorde
det slik at laget kjøpte inn
vi
eksemplar
mange
så
trengte og styret vedtok at
de skulle til høre laget etter
endt kurs, men med høve til
å få kjøpe materiellet — for
de deltakerne som måtte ønske det. At deltakerne syntes
godt om planen og fant prisen

rimelig,

skulle

bevises

ved at alle kjøpte planen til
personlig eie.
Landslagets arbeidsutvalg
og de 11 forfatterne fortjener stor takk for det arbeidet

de har utført med planen.

Språket skal formidle tankar, ønske, kjensler og
stemningar frå det eine mennesket til det andre.
Purisme kan ofte gjøre språket til ein dårligare formidlar.

Når mange nynorskfolk ikkje vil godkjenne ord

som

behandle,

stilling, fordel, forandre,

staden vil ha handsama,

stode, bate,

men

brigda,

då

i

er det skadelig purisme. Det er dei fire første orda
som har det breiaste folkemålsgrunnlaget i dag,
endå dei er fremmed i opphav.” Dei fire siste er
gode ord som ikkje må vrakast, men det er mange
som ikkje forstår dei og endå fleir som finn det
unaturlig og tilgjort å bruke dei støtt. Det er dei
første

orda

som

må

brukast

mest,

dersom

ein vil

bli forstått av folk flest og vinne gjenklang for tankane

sine.

Når mange bokmålsfolk motarbeider a-endingar
og diftongar, er det også skadelig purisme. Ikkje
fordi han gjør språket vanskeligare å forstå, vi skjønar alle setninga «han kastet sten over elven» like
lett som

«han kasta stein over elva».

Denne puris-

men er skadelig fordi han gjør språket mindre
heimslig, kaldare og mindre personlig for dei fleste
nordmenn.

Magne

Oftedal

Dr. philos

i

«Vegen

fram».

