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Språklig Samling uttaler seg 
OARVKRDEDDDRDO KARA EAEAER AAR BA EDEA KARA erdED KrReKEDr 

Bft Norsk! 
i ROLL-SAKA 

På et utvida styremøte søndag 
den 18. oktober vedtok Landsla- 
get for Språklig Samling denne 
uttalelsen : 

I den forvirringa som er opp- 
stått etter lektor Rolls private 
språkaksjon, finner Landslaget for 
Språklig Samling det nødvendig 
å gi ei stutt utgreiing om sitt syn 

på saka. 

Språklig Samling er også av 
den oppfatning at skoleopplær- 
inga i norsk bør reformeres. Men 
vi er ikke enige med Roll og 
Riksmålsforbundet. 

De to språkformene ligger nå 
så nær hverandre at det som 
skiller dem, er ubetydelig mot alt 
de har felles. Det må virke som 
formålslaust arbeid for mnorsklæ- 
rene å bruke tida til å lære ele- 

Over til side Ö 

Se side QG 

Landsmøtet 1964 
i Språklig Samling 

28. og 29. november. 

Se side Ø 

ROLLS ROLLE 
Se side O
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» ramdyn 

Jula 1964 

For første gang drister Språk- 
lig Samling seg med å gi ut et 
julehefte. «Framsyn» heter det, 
og det vil komme i god tid til jul. 

Alle medlemmene i «Språklig 
Samling» vil sjølsagt kjøpe det, 
men når vi refererer litt om hvem 
som står bak «innmaten» kan det 
hende det blir mange flere som 
vil sikre seg det: 

Biskop Norderval skriver om 
«Casa Do Gaiato», Bjørn Rongen 
om «Odelskjøpet», Waldemar 
Brøgger om «Lett blanding om 

Prisen er 5 kroner. 

Landslaget har måtta ta på seg eit stort økonomisk ansvar i samband 

Men da laget ikkje har noe salsapparat, står og fell 

det med medlemmene om tiltaket skal bli vellykka. Vi vonar at så 

mange som råd er ser seg i stand til å gjere ein innsats for SPRÅKLIG 
SAMLING ved å selje heftet, eller i alle høve kjøpe sjølv. 

Det eignar seg godt som julegåve. 

Dei som tar på seg å selja meir enn 5 eksemplar, har returrett. 

Provisjonen er 10 %. 

Send straks tinging til postboks 636, Oslo 1, på eit innbetalingskort, 

kupongen nedanfor. 

Til SPRÅLIG SAMLING, Postboks 656, Oslo 1 

EE eksemplar av juleheftet 
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Norge», Mikkjel Fønhus, «I Løy- 
pa», Ola Jonsmoen skriver «Tre 
Dikt», Magnhild Haalke «Den 
vakreste», John Giæver: «Bekken 
går i engen», Kåre Holt både om 
«Blindtarmoperasjonen og «Kvin- 
ner i Selbu», P. A. Bredvei om 
«Hyenen og Reven», Onkel Arne 
om «Skrinet med det rare i», Hal- 
dis Moren Vesaas: To Dikt, 
Trygve Bjørgo: «Dagen spør», 
Finn Bjørnseth: Vinterlandskap, 
Mathilde og Theodor: «Babels 
Tårn» og Stein Steinar: «To skug- 
gar». 

Illustratører har vært: Nils Aas, 
Trond Andresen, Gøsta Hammar- 
lund, Uni Lise Jonsmoen, Wenche 
Norstad, Jan Oprych, Borghild 
Rud og Bjørn Smith-Hald. 
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RTR Å Ex » N AA 

Gå "uleheftet FRAMSYN 
Som lesarane vil hugse greidde landslaget ikkje å få ferdig juleheftet 

FRAMSYN til jul I fjor. Men nå er det trykt, og må seljast. 
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Kay-Olav Winther har redigert 
det, og i redaksjonsnemnda sitter øv 
Magnhild Haalke, Kåre Holt og 
Bjørn Rognen. 

  

HYTTER - GARASJER 

Reisverk og utv. panel til hytter leveres 

montert på Deres tomt. 

Tregarasjer - rekker og enkle - og STABIL 

vippeporter leveres. 

Ring 533690 Oslo, og be om brosjyrer. 

PAUL DAHLØ - HASLUM
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HAAR 

—-BL=NA FASE 
I det lange løp kan en ikke 

holde det gående med den form 

norskopplæringa i den høgre sko- 

len har fått etterhvert. En kan 
ikke lukke øynene for at det er 

blitt en byrde for skoleungdom- 

men med to slags norsk, når de 

øm, skal lære det ene som om det var 

et fremmed språk. 

I alle høve er det blitt slik for 
en stor del, som har nynorsk som 
sidemål, at de må pugge gramma- 

tiske endinger slik som de lærer 

å bøye tyske adjektiver. Det har 
sikkert aldri vært meininga til sty- 

remaktene at det skulle arte seg 
på den måten. Men det er blitt 

til det, og ikke skal en så raskt 

dadle norsklærerne for det heller. 
De arbeider under det samme 
eksamenspresset som elevene. 

Landslaget for Språklig Sam- 

ling går nå i brodden for at norsk- 
opplæringa må bli reformert. Ut- 

talelsen i organisasjonsspalta vår 
i dag syner det. Dermed er vi 
den eneste -språkorganisasjonen 
som hittil har vist klar vilje til å 
komme fram til ei løysing for 
ungdommen. 

Professor D. A. Seips tanke om 
ei «rammerettskriving» er 30 år 
gammel. Så nå må den da kunne 
være moden. 

% 

Vi skal ikke si meir om Riks- 
målsforbundets - aksjon for å ta 
bort sidemålsstilen enn at det er 
den ene partens trekk å skytter- 

gravskrigen, for å slå den andre 

ut. 

Som om en kan vinne over den 
andre i en språkstrid som denne. 

Historia kan rett nok fortelle om 
at slike ting har hendt. Men det 
har helst-vært i samband med at 
et folkeslag er blitt rydda ut. Og 

slike tanker er det ikke noen som 
gjør seg hos oss. 

Heile dette synet, å vinne over 

den andre parten, vitner bare om 
lite kjennskap til vår eiga språk- 

utvikling, og fornorskingslinja den 
har følgt opp til denne dag. 

Den politiske tradisjonen i kam- 
pen er ikke noe som lar seg feie 
bort ved å «løfte» striden opp på 
et «høgere» akademisk plan. 
Språkstriden henger nøye sammen 

med heile den nasjonale reisinga 
i forrige århundre som ikke er ført 
til ende førenn vi har ett norsk. 

Og denne evige striden burde 
vi kunne se fram til utgangen på. 

I det minste vise vilje til det. 

” 

Det er klart at ei norskopplær- 

ing etter den plan Språklig Sam- 

ling skisserer, med «rammerett- 

skriving», blir noe langt meir enn 

bare å lette børa på elevenes 
skuldre. I røynda vil det bli det 
første aktive steget mot en samle- 
normal. Og med den vil det kom- 
me et alternativ inn i språkstriden 

som fører til løysing. 
Alternativet har vært der heile 

tida rett nok, men hittil bare som 

et abstrakt omgrep. Etter en så 
årelang strid som dette, er det vel 

GE 

Mikkjel Fønhus: 

URSKOGENE 

(H. Aschehoug & Co.) 

Mikkjel Funhus er ikke blant dem 
som blir så fort uttømt. Fra 1919 til og 
med i år har han kommet med 82 bø- 
ker, og «Urskogene» står ikke tilbake 
for noen av sine forgjengere. 

Det er 6 fortellinger fra Canadas ur- 
skoger og villmarker, om hardføre ka- 
rer, natur og dyr som det høver seg en 
Fønhus. Det er alle sammen fra ei tid 
da det var hardt å leve, her som der- 
borte i de meiningslause depressjonsåra. 
Og gjennom alle fortellingene setter 
dette et merke på menneskene til Føn- 
hus. Midt i villmarka, i den veldige 
naturen som hos ham gir leseren så 
mye, er det noe han vil minne menne- 
skene om, noe om er ute av lage mel- 
lom dem. Som herjer som lange tørkeår 
og skogbrann i de mektige skogene. 

TG 

Det nytter ikke å være norsklærer når 
en skal lese Fønhus. Han gir en god 
dag i raublyanten og mnormalene, og 
puritanere vil si at han bryter ned form- 
verket. Ser en nærere etter, syner det 
seg at stil og ordvalg dominerer, og så 
lar han formverket føye seg etter. 

Slik har Fønhus dyrka språket i gjen- 
nom heile sitt forfatterskap. Det er ik- 
ke hans mål å reindyrke et skolenorsk. 
Likevel er han en banebryter i for- 
norskinga, og gjør meir enn mange av 
sine kolleger for å komme ut av språk- 
forvirringen. 

Konsekvens er ikke noe han strever 
etter. Hos Fønhus er snøen kvit, men 
øksen henger i treet. Han går også jam- 
sides en venn utafor gruven. 

Det forteller ikke så lite om språk- 
situasjonen dette. Og alt ettersom en 
ser det, står spørsmålet åpent om det 
å gripe raskt til raublyanten fremmer 
fornorskinga meir, enn å ha tålmot, og 
gle seg over hvert framsteg. 

også på politisk plan åpenbart at 
en kan ikke lenger bare slåss, uten 

å peike på et realistisk mål for 

kampen. 
Ingen innbiller seg at språkstri- 

den dermed er endt. Det vil fram- 

leis være 'et godt stykke å gå. Men 
en kan da se framover mot noe 

som er verd å strides for. 

For strid blir det vel for alvor 

når det stunder fram til at styre- 

maktene måtte vurdere en slik ut- 

gang som den Språklig Samling 
skisserer i fråsegna si. 

Men den er det da saktens verd 

å slåss for. 
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Landsmøtet 1964 
i Språklig Samling 

Til medlemanel 

(Møtet blir bare kunngjort på 
denne måten.) 

Landsmøtet tar til laurdag 

den 28. november kl. 17, og 
held fram søndag den 29. no- 
vember kl. 10i  Sundtsalen, 
Samfunnshuset, 6. etasje, Torg- 
gata 17 i Oslo (inngang fra 
plassen framfor bygget). 

Saklista: 

Årsmelding v/ formannen 

Reknskap 
DOOO0000 

«Hva kan vi gjøre for å nå fram 

til ei samlende språkform.» 
Det blir to innleidarar til dette 

punktet. 

EG 

Lovsaker, fastsetting av kontin- 

gent og organisasjonssaker. 

Val. 
* 

Fin oppmodar medlemane om 
å møte så langt råd er. 

Dei av medlemane som står 

til rest med kontingenten, ber 

vi om å være vennlege å ordne 
det før landsmøtet. 

Alle medlemane har rett til 

å møte. 

Første innkalling 
til landsmøtet som vi hadde i nr. 3 

måtte Landslaget gjøre om, med 

anna på grunn lav sjukdom. 

Og nå i dag kommer da den nye, 

og endelege. 

  

Gaver mottatt i tida 

31. mai— 18. september 

Reinh. Høydal 25, Trygve Bull 10, G. 

Jenshus 10, J. Osv. Hanssen 15, Arne 

Ytrehus 50, Ämund Salveson 100, Age 

Fjeld 15, G. V. Gauslaa 25, John Huse- 

by 25, Asbjørn Myklebust 25, Mikkjel 

Fønhus 50, O. K. Nomeland 20, Aksel 

Bråten 30, Arne Salveson 25, Anna 

Abusdal 10, J. Bolling 10, G. Kristof- 

ersen 25, Carl Takla 25, Sv. Arntzen 

10, Nik Vorren 25, K. Lauvland Holm 

10, I .Raknen 10, Agathe Anda 15, 
Arnold Liland 25, J. W. 10, Anders 
Skogen 22, Birger Opsahl 25, I. F., Äl, 

10, Karl Eide 10, O. F. S., Fannrem 

150, E. Vatnaland 20, Hans Bergersen 

15, J. Hisdal 45, N. N., Namdalen 920, 

Einar Hornsrud 15, E. L. 25, Olav 

Mogstad 25, Øyvind Eik 5, A.-B. Knap- 
skog 30, Eva-Britt og Harald Hansen 
87, A. Grimstad 10, Valo 25, G. 0. 
Grosvold 25, Arne Simonstad 925, M. & 
Th. roch 10, Nils N. Straatveit 50, Hal- 

vor Landsverk 50, Edvard Brakstad 10, 

Bjørn H. Hansen 10. 

  

Dr. Stian W. Erichsen 

Spesialitet 

HUDSYKDOMMER 

Arendal Tlf. 21297 

Om gpregle 
Ps 
heter en artikkel av dr. philos. Johan 
Fredrik Bjelke i Frisprog nr. 17, 1964. 
Den er så opplysende at vi tillater oss 
å sakse noe av den: 

«At sproget er noget som av og til 

eller uavlatelig trenger «fornyelse», 

det turde være en sannhet som få 

vil bestride, og det enten man å 

sproget ser et blott og bart hensikts- 

messig meddelelsesmiddel, eller et 

uttrykk for menneskeåndens en- 

hetsstiftende natur, eller en orga- 

nisk helhet, hvilende i et samspill 

av ytre, «naturlige», og indre ideelle 

momenter, eller i noget annet. I alle 

tilfeller turde en viss sluttethet, 

sprogets kontur og struktur, ikke 

nødvendigvis innebære avsluttethet, 

en en gang for alle gitt og fast 

form. Hverken livet eller ånden, 

den siste være seg tenkt aldri så 

idealistisk, er uten bevegelse. Det 

kan å og for seg ikke innsees at det 

f.eks. skal stride mot åndens en- 
hetsnatur eller dens enhetsstiften i 

det sproglige fenomen at den — bil- 

ledlig talt — deler seg, å et gitt til- 

felle, slik som det synes å skje på 

det organiske område i en viss ut- 
strekning.» 

Dette var begynnelsen. Pinak- 
tig plassmangel tillater oss ikke å 
sitere heile artikkelen, noe den 
hadde fortjent. Vi kan bare ta 
med noe av det aller mest sen- 
trale lenger ute: «Om fornyelses- 
måten utenfra skjer på grunnlag 
av en utfordring fra noe et sprog 
ikke sentralt, så kan vi lett se at 
der også vil måtte gis en fornyel- 
sesmåte av den art at der skjer 
en fornyelse som vel har lykkes i 
å trenge inn i sproget utenfra, 
men som da er blitt følt som noe 
fremmed, som en utfordring til 
sprogets sentrale substans». 

Her må vi si slutt. Eller forre- 
sten, la oss si det med Ibsen: 
Amen, gutt! Du var og ble deg 
selv til slutt — uten særlig for- 
nyelse. 

Knoter'n.
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”Saklighetsbasillen” 
«Frisprog» skriver blant anna i 

noen redaksjonelle synsmåter om 

debatten i Studentersamfunnet 
om Rollsaka : 

Nu vil vi ikke misforstås dithen at 
også vi er bitt av saklighetsbasillen. 
Den har herjet stygt i Studentersam- 
fundet efter krigen. Kravet om saklighet 
har av mange vært forstått som et for- 

fØmlangende om kjedsommelighet i ut- 
trykksmåten og stereotypi i ordvalget. 
Så står motstanderne der og klasker 
hverandre til med vassgraut fra den 
ene kant og melkepapp fra den annen. 
Det er ikke videre oppløftende og det 
fører til små resultater. 

Nå kan vi ikke rent generelt forlange 
elegant fektekunst med farlige og skarp- 
slepne våpen. Men vi må tåle av hver- 
andre at en spade kalles en spade. 

Særlig fruktbart er det heller ikke, 
når man for å holde resolusjonskvernen 
i gang, finner det nødvendig å vedta 
uttalelser som ingenting sier. Forslaget 
om a «ta avstand fra det destruktive 
preg norsk språkstrid har antatt i de 
senere år» falt riktignok. Og bra var 
det. Veltaleri om «samling av kreftene» 
konkluderte med påstanden om at «ak- 
sjoner» aldri fører til noe. 

Det var iallfall riksmålsforeldrenes 
aksjon som satte en stopper for vanda- 
liseringen av dikterverker til skolebruk. 
Og det er riksmålsfolkets aksjoner og 
utrettelige arbeide som har ført til at 

fama SProgfredskomitéen omsider er oppret- 
tet. Uten vårt opplysningsarbeide ville 
det norske folk ha måttet avfinne seg 
med Norsk Språknemnd og kanskje 
vært nødt til å skrive efter en «samle- 
normal» idag. Da kunne man snakke 
om utarmet kulturmiljø. 

Et samlande norsk mål 
«Norsk Tidend» seier redaksjo- 

nelt : 
Anten skal styremaktene sjølve bren- 

ne samnorskbøkene, eller så skal opp- 
fanatisert gymnasungdom i Oslo og 
andre byar ordne det på eiga hand. 
Dette er gjennomgangsmelodien i dei 
mange innlegg frå riksmålsaksjonistar 
som har fylt Morgenbladet. 

Det er iallfall grei beskjed. Vi veit 
no at einaste måte til å få ei samling i 

målspørsmålet, er å setje riksmålsaksju- 
nistane utanfor — eller rettare la dei 

vere der dei sjølve for lenge sia har 

plasert seg — og få ei samling av 

alle dei grupper og krefter som eig 

vilje til å gå vegen vidare fram mot 

eit samlande norsk mål i landet. 

VENTE OG SE 
Stud. mag. art. Bjørn Vik skri- 

ver i «Arbeiderbladet» om Vogt- 
komiteens oppgaver : 

Språkutviklinga i Norge har helt 
siden Wergelands tid gått mot en 
samling av våre to skriftspråk; det 
har også vært det offisielle syn å 
fremme en slik linje. Dersom det 
nye initiativet skulle medføre kon- 
sesjoner til dem som har represen- 
tert reaksjonen på dette området 
(som på de fleste andre), da er det 
rimelig å vente det motsatte av hva 
man måtte tilsikte, nemlig en skjer- 
ping av striden. Eller for å si det på 
et språk som i denne sammenhen- 
gen er nøytralt: Dann wird's Kampf 
geben. 

5 NYE ORDLISTER 
PA 14 AR 

«Rekord» sier Elling Tjønne- 
land i en artikkel i «Dagbladet»: 
Men nå rulles det opp for våre 

øyne, en forbausende avsløring: Fra 
og med Riksmålsvernets wprivate 
ordliste av 1950 har Riksmålsfor- 
bundet tatt tråden opp, slik at 5 — 
fem — myreviderte ordlister har 
fulgt hverandre i løpet av 14 år! 
(— så fremt siste revisjon nå er gått 
i trykken, arbeidet ble påbegynt i 
1961.) 

Dette er en imponerende rekord 
for det private initiativ i forhold til 
de 4 lister som det offentlige har 
plaget oss med i løpet av 60 år. En 
fristes til å sammenlikne en mink- 
farm med et jernverk —. 

NORSK og UNORSK 
«Olav Nordnes» sier i en artik- 

kel i «Dagbladet»: 
Det viktigste for oss i dag er først 

og fremst å bli enige om målet: ett 
norsk språk i Norge, og demest om 

midlene til å nå dette. Det vil være en 
meget god begynnelse at vi alle godtar 
situasjonen slik som den nå en gang 
er: at vi har to målformer her i landet, 

og at den ene har like så stor livsrett 

som den annen. 

I begge målleirer snakkes det meget 
om samnorsk i dag. Meget ville være 

vunnet om man kunne bli enige om 
hva samnorsk egentlig er — nemlig 

er fe 

det språklige tilfang som er felles for 
alle, enten man nå foretrekker bokmål 

eller nynorsk. Dugnad, slalåm, speke- 

skinke o.a. er eksempler på samnorske 

ord fordi de representerer det innhold 
som er kjent og forstått av alle nord- 

menn. Vi kommer ingen vei med å 
kalle slurv, unøyaktigheter, sammen- 
koking av begge målformer og ukritisk 
ordvalg for samnorsk og så bruke den- 
ne betegnelsen på alt man ikke liker. 
Grenseskillet mellom norsk og unorsk 
går nemlig ikke over slike «varder» 

som sne — snø, sprog — språk o. likn. 

Det er andre og langt viktigere ting 
som avgjør om det vi skriver, er norsk 

eller ikke. Det lar seg nemlig utmerket 

godt gjøre å skrive både unorsk, uklart 

og slurvet om man aldri så mye bruker 
et kav konservativt nynorsk med i-for- 
mer og det hele, mens det på den an- 
nen side kan synge en umiskjennelig 
norsk tone gjennom et temmelig gam- 

meldags bokmål. Tenk bare på Peer 
Gynts eventyrlige ferd langs Gjendineg- 
gen! Det gufser norsk natur og glitrer 

norske farger gjennom Ibsens nokså 

gammelmodige språk. 
Vil vi lære å skrive norsk, må vi 

lytte til dialektenes måte å uttrykke seg 
på. Hvordan man enn snur og vender 

på det, så kommer man ikke forbi den 
kjensgjerning at dialektene er direkte 
etterkommere av gammelnorsken. Ord- 

tilfang, syntaks og lydverk er gammel- 
norsk arvegods. Det vil derfor være et 

utslag av tåpelighet å ville strebe etter 
et skriftspråk som bare er en fjern 
slektning av de norske dialekter. Et 
slikt skriftspråk må føles fremmed for 
norsk tanke og tunge. 
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Roll-saka 
Over fra side Oo 

vene skilnader som i og for seg 
er unaturlige eller unødvendige. 

Likevel må vi sørge for at det 
gis forsvarlig opplæring i begge 
skriftmål, så lenge vi ikke har 
nådd fram til ei samlende språk- 
form. 

Skolespråket er ei sak som ved- 
kommer heile nasjonen. Det er 
da etter sin natur ei politisk sak, 
som bare kan løyses på konstitu- 

sjonelt forsvarlig måte — ved 
stortingsvedtak. Riksmålsforbun- 
det agiterer for å unndra denne 
saka demokratisk kontroll og opp- 
fordrer til sabotasje mot lovver- 
ket. Vi finner slik agitasjon farlig 
og uverdig og tar avstand fra 

lektor Roll og andre som vil tvin- 

ge sitt syn gjennom med sjøltekt. 

Språklig Samlings framlegg til 

løysing av språkproblemet i sko- 
len kan skisseres slik: 

Vi vil ta opp igjen professor D. 
Å. Seips radikale tanke fra om lag 
tretti år tilbake. Hans plan var 
å skape ei «rammerettskriving», 

slik at det som var riktig i den 
ene språkforma, ikke kunne være 
feil i den andre. Det kan en opp- 
nå ved å lage ei felles rettskriv- 
ing for begge målformene, med 
valgfridom for det som kjennes 
særmerkt for tradisjonelt bokmål 
og nynorsk. Denne «rammerett- 

skrivinga» må bygge 
grunnlaget som blei lagt i 1938, 
og tilnærminga må føres et steg 
videre, slik at de særnorske bøy- 
ningsformene blir obligatoriske. 

Men innafor denne ramma må 
skolekretsene — som nå — fritt 
kunne avgjøre om de vil ha opp- 
læring i et nynorskfarga eller bok- 
målsfarga norsk. I den høgre sko- 
len vil hver enkelt elev kunne stå 

på det! 

fritt til sjøl å velge de formene 

han måtte finne mest tjenlige for 

seg. 

Vi trur ikke at vi med dette 
kan avskaffe språkstriden. Delte 
meininger om språket vil vi all- 
tid ha, og det er naturlig med 
noe strid om dette emnet i alle 
land der det er høve til fri mei- 
ningsutveksling. Det vi vil, er å 
lette arbeidet for elevene og ska- 
pe bedre forhold for mnorskopp- 
læringa i skolen. Men dette må 
skje på grunnlag av lov og rett. 
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5 nye ordlister på 14 år 
Under overskrifta «5 nye ordlister 

— på 14 år!» hadde lektor Elling Tjøn- 

neland en meget interessant artikkel i 
«Dagbladet» den 7. september. Han 
trekker fram det merkelige forholdet at 
Riksmålsforbundet har funne det nød- 

vendig å gi ut ikke mindre enn fem 

nyreviderte ordlister i løpet av de siste 
fjorten år. Lektor Tjønneland bemerker 
at «dette er en imponerende rekord for 

det private initiativ i forhold til de 4 
lister som det offentlige har plaget oss 
med i løpet av 60 år». En må gi han 
rett i det. Redaktøren for ordlista, for- 
fatteren André Bjerke, forklarer at dette 

skyldes et lite feilgrep i førsteutgava: 
«Det må idag erkjennes at førsteutga- 

ven fra 1952 var en smule hastverks- 
preget... Listens feil og inkonsekven- 
ser ble da også triumferende utlevert 
offentligheten av våre motstandere.» 
Dette har da Bjerke retta på i de følg- 
ende utgavene, bl.a. ved stadig å 
«stryke flere av de «samnorskformene» 
som alt hadde fått sin plass også i den 
private ordlista» Og Tjønneland fort- 
setter: «Den veien vil han dessuten 
fortsette med å gå, i åpen protest mot 

nn 

det som størrelser i hans egen krets 

ellers har gitt av klare utsagn om «den 

historiske nødvendighet» (J. Bojer, S. 
Hoel, A. Øverland)». — Hovedregelen 

som Bjerke holder seg til, er denne: 

«Den dansk-norske (eller tradisjonelle) 

formvariant tenderer mot å belegge 

den figurlige, abstrakte, omfattende, 

høye eller «fjerne» betydning. Den sær- 

norske (eller hjemlige) formvariant ten- 
derer mot å erobre den bokstavelige, 

konkrete, avgrensede, hverdagslige, el- 

ler «nære» betydning. Dette gjelder 
lydverket, og delvis også bøyningsver- 

ket.» Konsekvensene av denne regelen 
er «sårende og opprørende», sier Tjøn- 
neland. Det fører med seg at Bjerke 
godkjenner a-ord av typen —flyfilla, 
fylla, knehøna, møkka, purka, rumpa, 

subba osv. Men han raser over at 
rektor Sandvei har valt a-form på ord 
som senga, klokka, gata, sola, stranda 

osv. i den populære «Tanums store 
rettskrivingsordbok». Lektor Tjønne- 
lands syn er dette: «Enten bør Riks- 
målsforbundet greie seg med den 
«rumpen» som det selv måtte finne på 

sitt eget loft, eller også får det godta 

at hele det norske folk omsider kan 
møtes i gleden over «sola». Skal for- 

bundet låne noen ord til sine mange 
reviderte ordlister, så burde iallfall 

Akademiet («Det Norske Akademi for 

Sprog og Litteratur») borge for at det 
ikke blir foretatt tendensiøse lån.» 

Reklamespråk 

Fra en av de store i grammofon- 

industrien kommer det titt og ofte 

et slags medlemsblad. Her har vi en øy 

liten prøve på «sidemålet» som blir” 

brukt i demne delen av verda: 

«Jan Rohdes største singlehits er 

allerede releaset på det norske plate- 

marked.» 

Dessværre er dette reklamebladet 

«releaset» for norsk skoleungdom 

også. Og for at det skal nå sikkert 

fram til alle, heter det til slutt i 

skriftet: 

Vi er dessværre nødt til å sjekke 

opp vår mailinglist.» 

Så spørs det om språknemnda vil 

ta opp til diskusjon skrivemåten av 

de to nye verba, å «maile» eller 

«meile», for ikke å glømme «relise», 

som jo også kan bli et pyntelig norsk 

jentenavn med stor R.



AN 

SPRÅKDISKUSJON PÅ ET 

SPRÅKLIG PLAN 

Landslaget for Språklig Samling har 
kommet med en uttalelse (gjengitt i 
Aftenposten 11/3). Egentlig burde den 
få stå ukommentert i all sin tåpelighet, 
som et klassisk eksempel på ufrivillig 
komikk. Den vil sikkert øve sin virk- 
ning. Jeg skulle tro at ethvert normalt 
menneske vil reagere som jeg; med et 
sterkt ubehag under lesningen efter- 
fulgt av sunn harme og befriende latter. 

I et hvilket som helst annet kultur- 
land ville en uttalelse som den Lands- 
laget har kommet med, bli betraktet 
som en flau spøk, og den ville vel 
neppe ha fått spalteplass i en ansten- 
dig avis, selv ikke i referats form. Men 
her i Norge er dette blodig alvor. Ja, 
det er faktisk store chanser for at en 

slik skriftnormal kan bli påbudt, efter- 
som de sentrale kulturspørsmål her til 
lands ikke lenger er underlagt fornuf- 
tens og smakens lover, men politiker- 
nes luner (eller skal vi si mangel på 
luner? Avstemningene følger som regel 
partigrensene). 

Som vi vet, gjør samnorskfolkene seg 
skyldig i en rekke misforståelser. De 
vet for det første ikke det som opp- 
lyste mennesker i alle land vet, nemlig 
at skriftsproget efter sin natur er kon- 
servativt. Skal man uttrykke seg skrift- 
lig idag, må man, hvis man vil bli 
forstått, anlegge den sprogform og ut- 
trykksmåte som hersket igår. Og om- 
vendt, blir man opplært i en sprogform 
som ikke har litterær tradisjon, vil man 
naturligvis komme til å stå fremmed 
overfor litteraturen, overfor alt som er 
skrevet på ens sprog. Kort sagt, man 
vil ikke forstå noen ting. 

  

Kontingenten 
Det er ennå ein del medlemmer og 

abonnentar som ikkje har betalt for 

1964, somme heller ikkje for 1963. Vi 

minner derfor om at medlemspengane 

er 5 kroner for året (kr. 2,50 for dei 

som ikkje har eiga inntekt), og at avisa 

kostar 3 kroner for året. Betal til post- 

girokonto 163 78. 

Skulle noen ønskje å melde seg ut 

som abonnent, ber vi om at dei sender 

oss nokre ord om det på eit postkort, 

slik at vi kan få kartoteket i orden. 

For det annet tror samnorskfolkene 
at rettskrivning og sprog er det sam- 
me, noe de dokumenterer med all 
ønskelig tydelighet i denne pressemel- 
dingen sin. 

For det tredje vet ikke samnorsk- 
folkene at riksmålet eksisterer, til tross 
for at de ikke kan ha unngått å støte 
på det av og til. 

De mennesker som svever i disse vill- 
farelsene, kan man grovt inndele i tre 
grupper. Det er for det første noen 
vettskremte målfolk, som har innsett 
at landsmålet ved egen hjelp aldri vil 
kunne fortrenge riksmålet og således 
bli «einaste riksmål i landet». For det 
annet er det noen politikere som er 
programforpliktet til å være radikale, 
og endelig er det endel skolefolk rundt 
omkring på Østlandet som har oppda- 
get at elevene har a-former i sitt tale- 
sprog. 

Dette var innleidinga til en kro- 

nikk i «Aftenposten» den 8. april 

1964, skrive av magister Tor Guttu. 

Bakgrunnen for artikkelen var opp- 

modingaæ Landslaget sende ut: «Bli 

med i Språklig Samling». 

Q 
Vi finner ikke noen grunn til å 

gå nærmere inn på kronikken. Hel- 

ler ikke til å ofre mer plass på den 

enn det vi siterer her. Noen nye 

«synspunkter» utover dem som ble 

presentert i innleidimga, kan vi 

nemlig ikke finne. Men vi satt igjen 

med ett spørsmål da vi hadde lest 

den: 

Blir det ikke «Språklig Samlings 

første, og kanskje største oppgave å 

få legge språkdebatten om til et 

språklig plar? 

I dette tilfelle gjelder det en for- 

fatter med bakgrunn fra landets 

høgeste læreanstalt, og som vi må 

forutsette har lest norsk som fag. 

Når det enda i slike kretser blir 

ført en «språkdebatt» med slike ar- 

gumenter som: «tåpelighet», «ufri- 

villig komikk», «ubehag», «flau 

spøk», «vettskremte målfolk», og 

mye mer som det ikke skulle være 

nødvendig å referere, så kan en jo 

ikke undre seg over at språkproble- 

met ikke drøftes på et mer språklig 

plan av andre. 

Det må avgjort bli et veldig 

framsteg å kunne få drøfte disse 

tingene på en saklig måte. 

EIDSVOLL FARVEHANDEL 

EIDSVOLL — TELF.: 4253 

Alt i malervarer 

Alt i skolesaker 

Haug & Halvorsen 

Eidsvoll — Tlf.: 4078 

 



  

Såmnorsblonde 9 

Hvor finner VI DET PENESTE OG SOBRESTE riksmålet ? 

I denne språkfordervingas tid er det 
ei trøst å vite at det framleis fins en 

riksmålsskanse som er intakt, ett freda 
sted der det reine språks fane holdes 
høgt, der solen og gaten så å si smel- 

ler i vinden. Vi tenker på vekepressa. 

Frisprog har i nr. 17 en artikkel om 
«Sproget i ukepressen» og konstaterer 
her med stor glede og uten synlig 

skamrødme at riksmålet står svært 
sterkt i denne sektoren av kulturlivet. 

Ukebladfronten holder over heile lina, 
frå «Vi Menn» til «Alt for Damene». 
«Det er riksmål vi finner i det ene blad 
efter det annet». Frisprog konkluderer 
da med at det må være riksmål det 
vekebladlesende publikum vil ha, og 
vi skal gjerne hjelpe dem med å full- 
føre konklusjonen og føre den over på 
handlingsplanet. 

Altså : Kulturen opp på ukebladni- 
vået I 

Frå frispøk til alvor: Vi samnorsk- 
folk arbeider for tida i noe motvind. 
Jamvel om mange er enige med oss, så 

er det heller liten vilje, både blant 
aktive skribenter og det store publi- 
kum, til å la seg engasjere i arbeidet 
for å rydde opp i ugreia og få etablert 
en skriftnormal for heile folket. Det er 
ingen grunn til å legge skjul på det. 
Det er mindre av konstruktiv fantasi, 
mindre innsatsvilje og glød enn i de 
magre trettiåra, da både Oslo og andre 
byer var villige til å ofre noe for den 
norske fellesskapsideen og tok den 
praktiske konsekvensen av det ved å 
innføre radikale former i skolen. 

Men av disse kjensgjerningene drar vi 

ikke den defaitistiske slutningen at vi 
bør gi opp arbeidet. Vi veiver ikke 
rundt etter vindretningen, og ville slett 
ikke klappe i hendene om- «Coktail» 
skulle falle på å skrive ei historie på 
samnorsk. 

Når vi kjenner en del motvind i dag, 
henger nok det delvis sammen med 
vårt nåværende velstandssamfunn. En 
ganske stor del av folket har det godt, 
bedre enn noen torde drømme om for 
tretti år sia. Og her møter vi, også i 

vårt samfunn, et paradoks som gong 
på gong møter oss i menneskesoga: Er 

det i grunnen godt for mennesket å ha 
det godt? Eller, for å si det med Bibe- 
lens uovertrufne bildespråk: «Hva gag- 
ner det et menneske — ?» 

For storparten av oss gjelder loven 
om at vi må være utilfreds, vi må ha 
et ytre insitament for at vår skapende 
fantasi skal tre i funksjon. Et liv i vel- 
stand og tilfredshet vil gjerne gjøre 
sløv. Og sløvskapen fører til konserva- 
tisme. Ikke nødvendigvis politisk kon- 
servatisme, men til den konservative 
holdninga som uten å sette spørsmåls- 
tegn godtar de tradisjonelle verdiene. 

Denne holdninga gir seg også ut- 

slag i folks krav til kunst. Folk som 

møter lite konflikt å sitt eige liv, vil 

finne lite resonnans for sitt eige 

indre å den konfliktfylte, den skap- 

ende kunsten, å kunst som er skap- 

ende å den forstand at den skaper 

noe hos mottakeren, noe som egger: 

han til sjøltenking og handling. De 

ønsker ingen anstrengelse, ingen 

utviding av sin intellektuelle og 

emosjonelle erkjennelse. Ingen Wer- 

geland, takk. De ønsker, for å tale 

med Welhaven, en kunst som skal 

«smykke festen på en hviledag, og 

være følgesvend hvor vei er fun- 

den». Altså underholdningen, be- 

hagelig illusjonisme,  vekepresse. 

Symptomatisk å denne sammenhen- 

gen er behandlinga av Bernhard 

Shaws drama «Pygmalion». I dette 

dramaet ironiserer Shaw over de 

som setter likskapstegn mellom p0- 

lert språk, overklassespråk, og kul- 

tur, og som omvendt ser på et fol- 

kelig språk som merke på kultur- 

løyse. (Denne misforståelsen er også 

det viktigste grunnlaget for riks- 

målsrørsla). I den moderne operet- 

teversjonen av «Pygmalion», «My 

Fair Lady», er tendensen å dramaet 

snudd på hodet. Der blir det freidig 

satt likskapstegn mellom kultur og 

politur. 

Hand i hand med appetitten på bil- 
lig underholdning går det fine strebe- 
riet, Daniel Brautismen. Tankegangen 

== 

  

Støtt 

Språklig Samling 

Annonsér 1 

Språklig Samling 

hos mange synes å være at nå da vi 
har kommi oss så godt i gang øko- 

nomisk, så skal vi også rydde ut av 

livet vårt alt som minner om den 
pinaktige fortida som er en del av vår 

og våre forfedres historie. 

Vi skjærer av banda med fortida og 

etablerer oss for alle tider på et høgre 
nivå, sammen med de fine. La aldri 

noen få vite at bestefar din var sunn- 

møring og gikk i tresko! Og kommer 
slike pinlige fakta for en dag, så fei 

dem av med et ironisk smil og en vits. 

Hva slik personligdomsamputering 

kan føre med seg i en videre sammen- 

heng, skal vi la være å diskutere her. 

Heller ikke skal vi skjære alle over en 

kam og påstå at heile det norske fol- 

ket er blitt slik eller er i ferd med å bli 
slik, for det ville ikke være sant. Men 
når vekeblada har auka opplaga sine 
så veldig, når foreldreaksjonen mot 
norskdom i språket fikk så pass tilslut- 
ning, så tør vi nok sette det i samband 

med de tendensene vi ovanfor har 

prøvd å skissere. 
Er det da noe rart i at vekeblada 

og det fine språket har litt av ei 
glanstid, og at det fine språket først 

og fremst har sin plass i vekeblada? 

Det som er rart, er at Øverlands hus- 
organ synes dette er gildt. Enda rarere 

at de tør sette det på trykk. 

Samnorskbonde.



ROLLS ROLLE 
- en parodi? 

av Leif 

De fleste nordmenn begynner vel 

nå å se noe av parodien i den rolla 

lektor Roll spiller som opprører mot 

språktvangen i skolen. 

At mnorskundervisningen i vår 

spesielle språksituasjon skaper pro- 

blemer, er noe alle lærere kjenner 

til. Men det gir ingen verken mo- 

ralsk eller juridisk rett til å bryte 

lov og reglement. Det burde også 

lektor Roll vite. Han nekter som 

kjent å følge skolens reglement i 

denne undervisningen, men erklæ- 

rer samtidig at han neppe bryter 

Lektor Roll har også 

satt fram visse trusler dersom han 

skoleloven. 

ikke får lov av arbeidsgiveren å 

holde fram med å bryte arbeidsre- 

glementet. 

Vanlig sunt folkevett sier at dette 

nærmer seg parodien. Den blir ikke 

mindre ved at konservative riks- 

målsfolk har tatt radikaleren Roll 

inn til sitt hjerte og bruker han 

som en marionettfigur mot normer- 

ing av opplæringsmålet i skolen, 

7 dvs. mot den nåværende normering. 
Lektor Roll mener sannsynligvis at 

han ved sitt medlemsskap i Riks- 

målsforbundet er gått inn i det 

gylme frihetens forum — språklig 

sett. Men akk, etter den søte kløe 

osv. Etter alt å dømme vil lektor 

Roll nå først få oppleve en «sprog- 

tvang» som rammer han sjøl som 

privatmann. Han må nok legge om 

hele sin radikale språkføring skal 

han bli rettelig akseptert av sine 

nye venner. (Jfr. f. eks. Aftenpostens 

gjengiing av lektor Rolls opprørs- 

artikkel i Arbeiderbladet.) 

Dersom herr Roll og andre her- 

etter får lov til å bruke sin person- 

lige, radikale språkføring i aviser 

som støtter Riksmålsforbundet, vil 

Egerdal 
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Ke Ale og SP 

Det har vært ei nokså hektisk 
tid i språkstriden i høst. Lektor 
Roll og hans eksplosjon satte sin- 
nene i bevegelse, eller kanskje 
rettere: han klarte å sette tingene 
på spissen såpass at litt av hvert 
kom å kok. 

Nå, om vi kan være enig med han, 

eller ikke, så skal vi i alle fall ikke 

klandre han for at han fikk det til 

å flamme opp. Sjøl tenkte han nep- 

pe over dette: skulle det holde fram 

med spreide skott fra brystvernet ut 

i ingenmannsland, ville vi vel til- 

slutt få en generasjon av skoleung- 

dom som bare har lært ett av mål- 

førene. 

Ingen ville glede seg mer over 

det erm Riksmålsforbundet. Men for 

norsk kulturliv ville det i lengda 

være bedrøvelig. Det ser imidlertid 

ikke ut til at de som har tak over 

norsk presse og norske forlag har 

så vondt av det. Først neste genera- 

sjon fikk full forståelse for det. 
+.Nå kan vi glede oss over Roll, om 

han så aldri har hatt oss i tankene. 

Eller har har det Det norsk han 

det være moe av et mirakel. Før 

det skjer, bør det vel ikke ropes så 

høyt om «sproglig frihet». Det er 

dessverre fortsatt mye som tyder på 

at lektor Roll vil komme til å spille 

rolla som klovnen i Riksmålsfor- 
bundets «sirkus». 

Leif Egerdal. 

  

skriver, opp til det siste, tyder på 

at han vil noe annet og positivt enn 

skyttergravskrig. Hvis han da ikke 

alt har gjort alvor av uttalelsen sin 

og krøpet i sikkerhet bak Riksmåls- 

forbundets brystvern. Det skal bli 

spennende å se om han lar seg 

«tvangsdirigere» til å skrive nu og 

frem og sprog. (Det har han ikke 

lov til å lære elevene sine.) 

Hvordan det nå blir med det, så 

har han gjort det klart at vi kan 

ikke la ungdommen være sakesløst 

offer for dem langvarige språkstri- 

den lenger. I alle fall må vi kunne 

by dem på et alternativ til løysing, 

til å komme ut av dette evige 

kjeklet. 

Språklig Samling har etter det jeg 

hører, laget et utkast til samlenor- 

mal. Hvorfor presser ikke laget da 

på for å få den godtatt? 

Jeg meldte meg inn i Språklig 

Samling fordi jeg så fram til der 

dagen da vi skulle få en samlenor- 

mal. Slett ikke fordi jeg trudde at 

med det ville striden være slutt. 

Langt i fra, men fordi jeg trudde, 

og trur, at en normal som er en 

  

BIRGER LOMSDALEN 

EIDSVOLL 

Manufaktur - Garn - Trikotasie - Sengeutstyr 

TLF.: 4286 
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syntese av de to offisielle målførene 

(det er jo bare ett språk eller mål) 

ville bli innledningen til slutten på 

krigen. Så den i stedet for en hek- 

tisk, politisk-sosial strid, kunne gå 

over til å bli ei mer akademisk 

dyrking. 

Montro det ikke er disse utsiktene 

som får Riksmålsforbundet til å 

fråde når temaet er samnorsk. Det 
trur tydelig at det har nakketaket 

på nynorsken gjennom presse og 

forlag (og Værvarslinga). Men ser 

samnorsken som en trusel fordi den 

fører språkstriden til fornuft. 

Jeg kjenner ikke utkastet til sam- 

lenormal, og vil ikke blande meg 

opp i hvordan detaljene ser ut. Kan 

hende er ikke detaljene så viktig for 

noen i et utkast. Derimot vil det 

bety mer hva Språknemnda kommer 

til når den skal normere. For det 

er vel hensikten at det er den som 

skal gjøre det? 

Språkremnda har et grunnlag 

framleis, sjøl om ikke Riksmålsfor- 

bundet er med. Derimot er det mer 

tvilsomt med grunnlaget for Vogt- 

komiteen hvor det er med. 

Det er dermed ikke grunn til å si 

at Vogt-komiteen er uten oppgaver. 

Den er mer frittstående enn Språk- 

nemnda, og burde kunne klare å 

komme fram til at artianere skreiv 

ett norsk til eksamen. Det ville 

kanskje føre til at Riksmålsforbun- 

det satte seg utafor der også. Men 

hvorfor ikke? 

På lang sikt hadde det mindre å 

si om vi måtte dras med en institu- 

sjon som bare har til oppgave å 

stritte i mot. Det vil vi vel få i alle 

høve. Noe heilt anma ville det bli 

når det positive alternativet til sam- 

ling, og slutt på striden, lå på bor- 

det og skoleungdommen fikk lov å 

bruke det. 

For enhver som arbeider med 

språket må det jo fortone seg som 

fristende å få et reidskap å arbeide 

med som er langt mer ordrikt og 

nyansert. 

Vi har hørt så lite til Vogt-komi- 

teen ennå at ingen veit om den ser 

sine oppgaver i denne retninger. 

Gjør den det, er den liv laga og 

vil bety noe virkelig nytt som skri- 

ver språkhistorie. 

Hvis ikke, må en undre seg over 
hva den skal gjøre. 

Ei gransking av disse vanskene 

omkring sidemålsstilen som måtte 

resultere i at vi må fram til ett 

samla norsk til eksamen artium, 

vil jo si at departementet må over- 

veie alvorlig å be Språknemnda 

se på saka. 

Skjer det, vil det nok åpne for 

slusene til et hav av ukvemsord 

over Vogt-komitéens hoder. Men 

ingen drukner i det. Det kommer 

en dag da stormen legger seg og 

«sneværet» må vike for varmere 

luft i fra sør. 

Samleren. 

REGLEMENT 

OG ANSVAR 
Det fins en fornøyelig historie 

om en mann som ville melde seg 
ut av samfunnet og på den måten 
unngå de byrder som fellesskapet 
legger på den enkelte. Sjølsagt 
kom mannen opp i et umulig for- 
hold både til sin egen personlig- 
het og til sine nærmeste omgiv- 
elser. Historien er så usannsynlig 
at den vel må være dikta opp til 
bruk i undervisningen i sam- 
funnslære. 

En aktiv lektor i den høgre 
skolen har likevel valgt «å melde 
seg ut av samfunnet» når det 
gjelder en del av den undervis- 
ning han i følge lov og reglement 
er pålagt. 

Det er delte meninger om hvor- 
dan de spesielle problemer skal 
løyses. Vi er ikke enig med ved- 
kommende lektor i hans syn på 
spørsmålet, men av den grunn vil 
vi ikke rette noen peikefinger mot 
ham. Også en lærer eller lektor 
må ha lov til å ha sin private me- 
ning om hvordan den skriftlige 
opplæring i norsk burde legges til 
rette. Det som vi vil rette søke- 
lyset mot, er den framgangsmåten 
vedkommende lektor har valgt å 
nytte, for ikke å si den rolle han 
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har gitt seg til å spille for å få sin 
vilje igjennom. 

At mnorskundervisningen i vår 
spesielle språksituasjon skaper 
problemer, er noe alle lærere 
kjenner til. Men det gir ingen 
verken moralsk eller juridisk rett 
til å bryte lov og reglement. En 
lærer eller lektor kan heller ikke 
offentlig erklære at reglementet 
ikke vil bli fulgt og samtidig spille 
uvitende om hvorvidt skoleloven 
er brutt eller ikke. Det må vel 
også sies å være ganske enestå- 
ende at en mann setter fram visse 
trusler dersom han ikke får lov av 
arbeidsgiveren å holde fram med 
å bryte arbeidsreglementet. 

Vanlig sunt folkevett sier at 
dette nærmer seg en komedie. 
Komedien blir ikke mindre ved at 
en gruppe mennesker i dette lan- 
det hyller vedk. lektor som en 
folkehelt. Er ikke respekten for 
norsk lov større hos mange ellers 
vettuge mennesker? Hva kan den- 
ne <«heiagjeng» vente av norsk 
ungdom når det gjelder respekten 
for demokratiske spilleregler? 

Når det gjelder lærerens for- 
hold til instruks og reglement, 
skulle ansvaret være klart. Det 
gjelder både det enkelte fag og 
hele skolens arbeidsordning. Der- 
som en lærer av samvittighets- 
grunner ikke kan oppfylle de krav 
som er fastsatt ved lov og regle- 
ment, er det hans plikt å be seg 
fritatt fra å undervise i vedkom- 
mende fag. Vi understreker på 
nytt at ingen har verken moralsk 
eller juridisk rett til å ta seg sjøl 
til rette. Loven er på dette punkt 
helt klar, og dessuten skylder en 
lærer å være et godt eksempel for 
sine elever og en god medarbeider 
for sine kolleger, — også ved å 
respektere det fellesskap og det 
samfunn han er satt til å tjene. 
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DEN TREDJE UTVEGEN 

I ordskiftet om sidemålsopp- 
læringa i norsk i gymnaset er det 
særlig to syn som har vore sterkt 
framme i debatten. Riksmålstals- 
menn har sett fram krav om at 
gymnasiastane sjøl skal kunne 
velje målforma i begge norskstila- 
ne individuelt. Dei gjør da trulig 
rekning med at nynorsken i gym- 
naset i så fall stort sett vil være 
ute av bildet i løpet av ein tiårs- 
periode eller så. Alt i dag er det 
jo ein nokså liten prosent av arti- 
anarane som bruker nynorsk som 

hovedmål. Altså er dette slett 
ikkje noe urealistisk reknestykke, 
så fort som ein må tru at utvik- 
linga vil gå heretter. Men det er 
heldigvis utenkelig at et stortings- 
fleirtall vil være med på å døm- 
me nynorsken til døden på den 
måten. 

På den andre sida gjør nynorsk- 
folk framlegg om to jamstilte 
hovedstilar, ein på bokmål og ein 
på nynorsk. Med ein slik ordning 
vil både lærar og elev bli tvinga 
til å ta begge målformene alvorlig, 
og vørnaden for norsk mål vil 
auke, blir det hevda. Dette er et 
standpunkt som har atskillig meir 
for seg. Ei styrking av nynorsken 
ville i alle høve være ei vinning 
for norsk språkutvikling på lengre 
sikt. Spørsmålet er bare om mny- 
norskfolket står så sterkt at det 
kan makte å drive igjennom dette 
kravet slik situasjonen er i dag. 

Det er klart at ingenting vil 
bli gjort med sidemålsstilen så 
lenge heile språkstoda i landet er 
oppe til ny, omfattande gransking. 
Alt blir som før til så lenge. Men 
vi må rekne med at dette bare be- 
tyr ein liten pause i striden. Pro- 
blemet er jo på ingen måte løyst. 

Fins det da noen tredje utveg 
i dette spørsmålet” Har vi sam- 
norskfolk noe brukbart alternativ 
å sette fram? 

Vårt ønske er å komme bort frå 
den språksplittelsen vi lir under i 
Norge i dag. Vi meiner at tida er 
inne til å rive ned dei siste gjer- 

Av Magne Aksnes. 

destolpane mellom dei to skrift- 
normalane våre. Dermed vil vi få 
ein ny normal som kan ta opp i 
seg det beste frå dei normalane 
vi har nå. Såleis vil dei mange 
som ikkje kjenner seg heime ver- 
ken i nynorsk eller bokmål, få 
stetta sine krav til ein moderne, 
samlande norsk skriftnormal, som 
med tid og stunder skulle kunne 
samle storparten av det norske 
folket. Inntil vidare måtte denne 
normalen være valgfri i den høgre 
skolen og styringsverket og ellers 
kunne brukes av alle framsynte 
nordmenn som gjerne vil bruke ei 
gjennomført radikal språkføring 
og hjelpe til med å gjøre overgan- 
gen til et samnorsk riksmål så 
rask og friksjonsfri som råd er. 
Med andre ord skulle denne nye 
normalen stå sin prøve i edel 
kappestrid med dei to normalane 
vi alt har. Vi ønsker fredelig tev- 
ling om kva for ein som har mest 
å gi og høver fleirtallet av folket 

est. 

Det er grunn til å tru at 

mange gymnasiastar ville nytte 

denne tredje utvegen, særlig i 

dei strøk av landet der den 

språklige sammensmeltinga er 

kommen lengst. Da ville side- 

vil det i ein overgangsbolk bli 
naudsynt å tillate tre ulike nor- 
mar, men det måtte være under- 
forstått at den nye normalen blir 
gjort obligatorisk så snart det sy- 
ner seg å være grunnlag for det, 
dvs. når han har slått såpass 
igjennom at han har bevist at han 
har livets rett. Et moment er na- 
turligvis dei språkpolitiske friksjo- 
nar som vil oppstå ved gjennom- 
føringa av ei slik merkesak. Men 
ein må jo hugse på at så å si alt 
nytt må kjempes fram under sterk 
motstand frå konservativt hold. 
Altså bør ein ikkje ta hetsen frå 
små pressgrupper med stor øko- 
nomisk makt altfor høgtidelig i ei 
sak som er så viktig for landet 
vårt. . 

Den nye normalen burde kunne 
tas inn i mnorskundervisningen 
uten særlig store praktiske van- 
skar. Ein elev som deltar i den 
regulære undervisningen i bok- 
mål og nynorsk, skulle ikkje ha 
behov for noe større særundervis- 
ning. Samlenormalen vil jo i seg 
sjøl bestå av ei blanding av dei to 
målformene vi har, med så greie 
reglar og retningsliner som råd er. 
Han vil måtte bygge på genuine 
nynorske særmerke — tre kjønn, 
diftongar, a-verb osv. — samtidig 
som han henter mye av sin be- 

målsproblemet løyse seg sjøl grepsfylde i bokmålets ordtilfang. 
for desse elevane. Det måtte jo | Følgelig vil det ikkje på noen 
nemlig være ein føreset- 

nad at dei elevane 

som nytta samnorsk- 

normalen, slapp å 

skrive dei to andre 

normalane. Dei ville da 

kunne sette alt inn på å lære 

ett norsk skriftmål fullgodt, i 

staden for to halvgodt. 

Etter denne planen skulle det 
være unødvendig å innrette seg 
på dobbelopplæring i nye manns- 
aldrar framover. Det er ein luk- 
sus vi ikkje kan tillate oss i den 
tidsalder vi nå går inn i. Rett nok 
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måte være bortkasta for ein sam- 
norskelev å følge undervisningen i 
bokmål og nynorsk. Sammenlik- 
ningar mellom målformene vil 
ennå ei tid være nyttige og nød- 
vendige, ikkje minst av omsyn til 
stilføringa. Kanskje særlig av den 
grunn må elevane få grundig 
kjennskap til nynorsk den første 
tida framover. Elevane skulle da 
få med seg alle vesentlige verdiar 
den någjeldande ordningen gir, 
samtidig som dei kan konsentrere 
seg om ein skriftnormal i sine 
skriftlige arbeid og spare mye 
unødig pugging med det. 

Når det gjelder litteraturstu-



diet, så vil nok det i lang tid ho- 
vedsakelig omfatte tradisjonelt 
stoff frå bokmåls- og nynorsklit- 
teraturen. I den nyare og nyaste 
litteraturen er det ellers ein jamn 
overgang mellom dei to målfor- 
mene i svært mye av det som er 
skreve, og moe av dette kunne 
sikkert tene som et gunstig for- 
bilde for ungdommen. Ein kan 
bare tenke på forfattarar som 
Mikkjel Fønhus, Magnhild Hålke, 
Kåre Holt, Åsta Holth, Magne 
Østby, John Giæver, Bjørn Ron- 
gen, Arnt Løftingsmo o.a. 
Alt i dag har mange : as et 

svært språkblanda miljø, der noen 

andre bokmål, ofte også innen ein 
og samme klasse. Under slike til- 
høve er innstillinga til begge mål 
fordomsfri blant elevane. Det er 
ingen grunn til å tru at ein nor- 
mal ville bli noen stor sensasjon, 
bortsett kanskje frå den aller før- 
ste tida, inntil ordningen med et 
samnorsk alternativ var skikkelig 
etablert og hadde blitt godtatt av 
elevar og lærarar. Ein må gå ut 
frå at dei fleste norsklærarane vil 
reagere positivt på ein samnorm 
og gå hugheilt inn for den frå 
første dag. Det er dei som kjen- 
ner sterkast kor skoen trykker og 
kor uholdbar språkkløyvinga er i 

elevar har nynorsk som hovedmål, | det lange løp. 

  

Kartet og 
Riksmålskartet er greitt og ty- 

delig, trekt opp med tjukke. stre- 
kar. Etter dette kartet er det bare 
bevisste riksmålsfolk og — kan- 
skje — ortodokse nynorskfolk som 
kan behandle språk her i landet. 
Samnorskfolk og språknemndfolk 
og slikt noe kan bare skrive eit 
departementalt knot som ingen 
forstår. Dikting av slike folk? — 
Nei, var det likt! Dikterisk ut- 
trykksevne er for evig tid forpakta 
bort til dei som har den reine, 
ortodokse språktrua. 

Det var altså kartet. Men la oss 
ta ein tur ut i terrenget, til skogs, 
nærmare 'bestemt Shakespeares 
urskog. I nr. 6 d. å. av «Syn og 
Segn» har professor, dr. philos. 
Edvard Beyer ein artikkel om 
«Nye norske Shakespeare-omset- 
jingar». Den bør leses av alle 
språkinteresserte. Hovudemnet er 
kvaliteten av dei ymse omsettin- 
gane, men forfattaren greier sam- 

tidig, indirekte, å gi en glimrande 
analyse av begrepa god og dårlig 
stil. Vi får ei innføring i kva ut- 
trykk som godt språk, stilsans, 
uttrykksevne osv., ord som fell så 

terrenget 
lett på tunga i riksmålsleiren, 

eigentlig inneber. 

Alle omsettingane unntatt ei er 

på riksmål. (Blant omsettarane er 

både Gunnar Reiss-Andersen og 

André Bjerke). Artikkelforfattaren 

meiner stort sett at ingen av disse 
riksmålsomsettingane held mål. 

Det korrekte riksmålet som blir 

brukt, er for utvatna, abstrakt og 

fargelaust. Han påviser at «ein i 

staden for Shakespeares djerve og 

friske ord og bilete set inn bleike, 

velbrukte og pyntelege poetiske 
klisjeer — ». Dette gjeld også vir- 

tuosen i riksmålsleiren. André 
Bjerke. Virtuositeten blir ofte ein 

tilfluktstad som han rømmer til 

når han ikkje greier dei — unek- 
telig svære — vanskane i oppga- 
va. Stundom er hans språklige 

vanmakt så graverande at han 
klussar bort førestellingar som er 
vitale for den mpoetiske saman- 

hengen i diktverket. (Her vil for- 

resten underskrivne tillate seg å 
vere litt mildare i dommen enn 
professor Beyer, i alle fall så 

langt at ein let tvilen komme til- 

talte til gode : Kan det ikkje ten- 
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kes at den språklige vanmakta 
stundom er av passiv art, dvs. at 

André Bjerke ikkje har greidd å 
oppfatte samanhengen i diktver- 
ket?” — Dette gjeld t.d. omset- 
tinga av ein setning i Hamlet, 
«PI silence me even here», som 
professor Beyer slår ned på som 
særlig uheldig). Dei orda og ut- 
trykka han rår over, blir stundom 
karakteriserte som «flate og dåm- 
lause». Professor Beyer bruker 
ikkje karakteristikken «munnslapt», 

men det melder seg uvilkårlig 
for lesaren. 

Likevel: Det er ei av omsettin- 
gane som held mål, og den er på 
nynorsk. Beyer: «Berre ei av dei 

nye tekstene fyller dei krav ein 
må setje til ei Shakespeare-om- 
setjing». Det ved artikkelen som 
er særlig verdifullt frå ein språk- 

pedagogisk synsstad, ligg i den sa- 
manlikninga professoren gjør mel- 

lom denne omsettinga og dei 
andre, ei samanlikning som går så 
stegvist fram og er så fyldig 

dokumentert at lesaren kan kon- 
trollere nær sagt kvar påstand. 
Denne nynorske omsettaren greier 
å «tale konkret til fantasien», han 

uttrykker seg «meir spesielt, meir 

råkande og uttrykksfullt i karak- 

teristikken», han «gjer borga syn- 
leg for vårt indre auge i ein heilt 
annan grad enn dei meir dåm- 
lause orda» som ein finn i den 
tilsvarande riksmålsomsettinga. — 

Samanliknar vi desse to omset- 
tingane av same diktverket finn vi 

«på eine sida fri — og laus — 
«gjendikting», på den andre kon- 
sentrasjon, presisjon, skiftande 
tempo, liv —». 

Og så? Jo, den gode omsetta- 
ren, den einaste som «fyller dei 

krav ein må setje til ei Shake- 

speare-omsetjing», er Hartvig Ki- 

ran, - formannen i Norsk. Språk- 

nemnd. 
Jakob Skauge. 
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ETT NORSK! 

Ungdommer Og Sp det 
  

  Av Landsla 
Motstanderne vi samnorskfolk 

har å kjempe mot på riksmålssida, 
påstår at ungdommen og de kom- 
mende slektene vil få vansker 
med å lese eldre litteratur viss vi 

ØPunfører et samnorsk riksmål. 
Dette argumentet er det sjølsagt 
noe i, men slett ikke så mye som 
påstått i agitasjonen. Dessuten har 

saka, i likhet med alle språkspørs- 

mål, mange sider. For det første 
vil språket vårt fjerne seg fra eldre 
uttrykksmåte hva vi så gjør. Ung- 
dommen har språklige vansker 
med å tilegne seg eldre litteratur i 
alle land, også i de landa som ikke 
har hatt —rettskrivingsendringer 
de siste par hundre åra. I England 
må studentene lese Shakespeare 
ved hjelp av ordbøker, og enda er 

det vanskelig nok. Saka er at språ- 
ket forandrer seg med omsyn til 

ordvalg og stil, og slike endringer 
Per mye større vansker enn 

rettskrivingsreformer. Endringene 

i ordvalg og stil kommer av seg 
sjøl, og vi kan ingenting gjøre ved 

det. Leser vi f. eks. Holberg og 
Wergeland, ser vi at det er disse 

forandringene som skaper av- 

stand, ikke stavinga og bøyinga. 

      
  

Fra Holberg 
til Øverland 
Dessuten: Vil tilegninga av 

t.d. Sigurd Hoel og Arnulf 

1 Øverland bli 

  
  

  

get for S           
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vanskeliggjort 

nevneverdig om deres språk 
har litt andre former enn sam- 

norsken? Nei. Når vi sammen- 

likner ulikskapen med alt det 

som de to målformene har fel- 

les, vil vi oppdage at forskjel- 

lene er så små og ubetydelige 

at de spiller en heilt underord- 

na rolle. Ja, vi kan trygt si det 

slik: Dersom det ikke er andre 

ting som demper vår begeist- 

ring for Øverland enn den 

språklige skilnaden mellom 

han og Oss, da vil Øverland bli 

mye lest! Vi kan også peike på 
at den språklige avstanden 
mellom Øverland og Holberg 

er mye større enn mellom 

Øverland og oss som vil skrive 

samnorsk. Likevel leser vi Hol- 

berg. Vi kan konkludere med 

å si at dette <litteraturargu- 

mentet» nok har noe for seg, 

men på langt nær så mye at 

det bør stille seg hindrende i 

vegen for en samnorsk skrift- 

normal. 

I samme slengen kan vi ikke 

la være å dra fram i lyset ei 

forhold som ofte blir forvrengt 

av motstanderne våre. De 
framstiller det som om det var 

lærebokforfatterne, og bare 

lærebokforfatterne, som driver 

og forandrer på språket hos 

klassikerne våre. De framstil- 

ler det som om vi nå kunne ha 
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        klig Samling 
lest et. nn i deres opphav- 

lige språkform viss ikke skole- 

folk hadde «klusset» med språ- 
ket deres. Dette er ikke tilfelle. 

Forlaga har rett til å forandre 

språket hos forfatterne, og det 

gjør de også, riktig nok ikke ut 

fra pedagogiske omsyn, men ut 

fra omsynet til hva slags språk 

det kjøpende publikum vil like 

å lese. Klassisk norsk litteratur 

blir sjelden solt i si opphavlige 

språkform, og det er det ikke 

skolefolka som er skyld i, men 

forlaga. Det er en kjensgjer- 

ning at aktive riksmålsfolk sit- 

ter på forlagskontora og foran- 

drer språket hos de eldre klas- 

sikerne våre. 

Drivkraften bak 
endringane 

Det er et kulturbehov til stede 

for språkendringer, og bare av 

den grunn må en sette et spørs- 

målstegn ved påstanden om at 

skriftspråket bør være uforander- 

lig. Men det fins også meir nær- 
liggende og praktiske innvendin- 

ger mot teorien om språkstabilitet. 

Talemålet vil forandre seg, sam- 

me hva vi gjør. Dersom vi da ik- 

ke av og til justerer skriftspråket 

etter talemålet, vil kløfta mellom 

de to etter hvert bli så stor at det 

skaper vansker for opplæringa. 

Det er tilfellet i England, der de 

  
 



har hatt stabil rettskriving de si- 
ste to—tre hundre åra. Der dri- 
ver de nå og eksperimenterer seg 
fram til ei ny rettskriving, noe 
som naturligvis er uhyre vanske- 

lig, så stor som kløfta er blitt mel- 

lom det skrevne og det talte or- 

det. Lærerne våre kan nok med 
en viss rett klage over de proble- 

ma de stadige endringene fører 

med seg. Men på lengre sikt er 

den pedagogiske verdien av ei sta- 

. bil rettskriving tvilsom, den også. 
Det kan vi lære av tilhøva i Eng- 
land. 

Det blir ofte hevda at folke- 
målet er ukultivert, at det vil 
ødelegge kulturen dersom det blir 
lagt til grunn for skriftspråket, at 

«pent» språk er merke på høgre 
kultur hos dem som bruker det 
osv. Dette er synsmåter vi sam- 
norskfolk tar fullstendig avstand 
fra. For det første bygger dette 
synet på en einsidig og overflatisk 
kulturoppfatning. De som hevder 
det, synes å anta at det som har 
med boka og det skrevne ordet å 
gjøre, det er uttrykk for kultur, 
mens fjøset, verkstedet og andre 
arbeidsområde ingen plass har i 
kultursammenhengen. Vi derimot 
hevder at alt arbeid som har ver- 
di for den enkelte og samfunnet, 
er kulturarbeid, og vi vil ikke vur- 
dere ett slag arbeid høgre enn et 
anna. Også forfatterne er avhen- 
gige av at folk steller i fjøset og 
driver anna kroppsarbeid. Vi mei- 
ner at alt språk som uttrykker en 
skikkelig tanke, og blir brukt av 
hederlige menneske i deres dag- 
lige virke, er kulturspråk, og nek- 
ter plent å gå med på at riksmåls- 
folket, som de gjerne påstår, er en 
elite som skal ha enerett til å 
bestemme over språket. 

Det avgjørende i denne sam- 
menhengen er at motstanderne 
våre sypes å knytte visse kultu- 
relle særverdier til de grammatis- 

ke endingene. Solen er ei kultivert 

form, mens sola er ukultivert. Vi 

vil våge å påstå at sjølve denne 

tanken er ukultivert, for den byg- 

ger ikke på rasjonell, men magisk 

tenking. Det er klart at ordet 

bærer kulturverdier i seg, men 

kulturen er bunden til innholdet, 

ikke til forma. Ordet er hellig, sier 

vi. Javel. Men bare som bærer av 

tanker og følelser. Dersom ordet 
har to former og innholdet er det 

samme i begge, er de også like- 

vektige som kulturformidlere. 

Mye rart har vært skreve om 

ordformene og deres egenverdi, 

både fra nasjonal (nynorsk) syns- 

stad og fra «kultivert» (riksmåls) 

synspunkt. På denne saka har vi 

samme synet som forfatteren Wal- 

demar Brøgger, som vi tillater oss 

å sitere : 

«Jeg forkaster den nasjonale 

tendensen — jeg tror ikke jeg 

blir mer norsk ved å skrive sola 

istedenfor solen. Og jeg tror ik- 

ke jeg blir kultivert ved å skrive 

solen istedenfor sola. For meg 

står begge tendensene som et 

primitivt og magisk syn på 

språket — et syn som er nær i 

slekt med det syn som ligger til 

grunn for alle rasefordommer... 

Alle språks ytre form er like go- 

de, og når jeg skal velge mel- 

lom de mange formene vårt ri- 

ke norske språk byr på, vil jeg 

velge det som er mest alminne- 

lig i bygd og by. Ikke fordi det 

er noe særskilt gjevt og frami- 

frå ved de ordene og formene 

flertallet bruker, men fordi det 

er demokraiisk og praktisk — og 

fordi det er rettferdig og riktig 

at et folks skriftspråk bygger på 

flertallets talespråk». 

STIL OG VANE 
Spørsmålet stil er et vanskelig emne 

å behandle generelt. Her ønsker vi bare 

Er 

|å imøtegå motstandernes påstand om 

at god stil kan vi bare få dersom vi 

skriver enten riksmål eller nynorsk, og 

at ei blanding av de to målformene i 

seg sjøl nødvendigvis vil være dårlig 

stil. i 

Litt omtanke burde gjøre det klart 

for oss at god og dårlig stil kan vi få 

på alle språk. God stil har vi når lese- 

ren uten vanske kan få tak i de tanker 

og stemninger som skribenten ønsker å 

uttrykke ,dårlig stil når meininga er 

vond å få tak i. Dette er det eneste 

stilmerket, og vi kan trygt si at god og 

dårlig stil finner vi om lag likelig for- 

delt på skribenter i alle slags målfor- 

mer. 

Ei anna sak er det at folk ofte blanngee. 

der sammen stil og personlig språkvane. 

Det som bryter med språkvanene deres, 

kaller de for stilbrott Men den som 

vil framover, den som har en konstruk- 

tiv tanke bak sitt strev med språket, må 

ikke være redd for å sette seg ut over 

gammel vane og skape noe nytt. Han 

må være klar over at det som er stil- 

brott i dag, kan være god stil i morgen, 

for språkvanene kan forandre seg fort. 

For om lag tretti år sia hette det at en 

måtte skrive enten «jordens befolkning» 

eller «folket på jorda». Å blande sam- 

men disse formuleringene ville være 

stilbrott. Likevel ser en nå ofte «jor- 

das befolkning», uten at det er mange 

som reagerer på det. Det føles ikke 

som stilbrott lenger. De fleste inner 

samnorskleiren vil nok holde på den 

siste formuleringa. Alle tre uttrykksmå- 

tene er like klare, men den siste er tru- 

lig den mest formålstjenlige. 

«Stilbrottargumentet» er i ho- 
vedsaka en appell til vanen. Da 

må vi være klar over at gammal 
vane kan brytes ned og ny vane 
bygges opp. Og det trenger ikke 

ta så lang tid, særlig viss en gjør 
en innsats for det. Men det er 
merkelig å se hvordan jamvel kyn- 
dige kolk kan ta feil i slike spørs- 
mål. Professor D. A. Seip skreiv



så seint som i 1952 («Omstridde 
spørsmål i norsk språkutvikling») 
at en i bokmål ikke kunne bruke 
partisipp på -a, som attributt. Ut- 
trykk som «den lettliva karen», 
«den dyrka jorda», «de blanda 
talla», «ei høvla treplate», «smel- 
ta voks», «farga folkeslag» osv., 
ville være «sørgelig knot, langt 
borte fra alle slags folkemål». Det 
er nok få av de unge i dag som 
vil være enige med Seip i denne 
dommen. De fleste vil vel sjå på 
disse formuleringene som naturlig 
norsk uttrykksmåte. Det syner kor 
fort språkvanene kan forandre seg 
fra generasjon til generasjon. 

- *Språktsang" 

Mostanderne våre kaster ofte 

fram den påstanden at det rår 

språktvang i landet og at de øn- 

sker språklig fridom. Denne på- 

standen vitner om slik begreps- 

forvirring at vi skammer oss 

nesten over å imøtegå den. Det 

er jo opplagt at vi må bruke 

tvang i skoleopplæringa, for så 

vidt som vi prøver å lære ele- 

vene ei offisiell rettskriving. Slik 

er det i alle land, og slik må det 

føre om vi skal holde oppe si- 

vilisasjonen vår. Men like klart 

er det at når vi kommer utafor 

den offentlige sektoren av sam- 

funnslivet, så må folk få stave 

og bøye som de vil. Det gjør de 

da også, og det finns ingen an 

svarlige menneske som har 

tenkt å prøve å gjøre noe med 

det. 

Riksmålsfolka syner sterk u- 

vilje mot at Stortinget skal be- 

stemme i skolen. De hevder at 

dette er tvang, ja diktatur. Vil- 

ken annen ordning de har tenkt 

seg, er aldri blitt klarlagt. Og 

det har sine gode grunner, for 

det finns ingen annen ordning 

som ville gå i praksis. En smule 

omtanke burde tilsi at alle på- 

bud som lærerne skal kjenne 

seg forplikta til å rette seg etter 

— og det er det saka gjelder — 

må ha sitt opphav i Stortinget. 

Det blir påstått at i andre 

land legger ikke styremaktene 

seg bort i opplæringsmålet. 

Dette er en påstand med svært 

veikt grunnlag. 

For det første kan vi peike på at 

rettskrivinga i dansk, som riksmå- 

let har gått ut fra, har sitt opphav 

i en kongelig forordning av 1775. .. 

Bakgrunnen for forordningen var 

typisk nok den at dansk skulle bli 

eksamensfag i den høgre skolen. 

Styremaktene ville rå med opplæ- 

ringsmålet der som her, men det er 

sant at somme land, t.d. Danmark 

og England, har hatt stabile rett- 

skrivinger så lenge at folk ser på 

rettskrivingene som et meir eller 

Slike 

land kan vi likevel ikke sammen- 

mindre uforanderlig element. 

likne oss med. Vi har arva et uløyst 

språkproblem. Det må vi prøve å 

løyse, og det kan ikke skje uten at 

styremaktene har det avgjørende or- 

det. Men heller ikke i de «stabile» 

landa er det noen ubrytelig regel at 

styremaktene ikke skal gripe inn å 

rettskrivingsnormeringa. Vi har før 

nevnt at engelskmennene nå driver 

og wuteksperimenterer ny rettskriv- 

ing. Dette blir gjort etter opptak av 

styremaktene, og dersom my rett- 

skriving skal bli innført, må det skje 

etter vedtak av nasjonalforsamlinga 

der og. 

Ett norsk- men variert 

skrivemåte 
Somme menneske påstår at vi 

har to språk i Norge. Denne på- 
standen står ikke for en vitenska- 
pelig analyse. Særkjennet for det 
vi kaller et språk, er at det blir 
forstått umiddelbart av medlem- 
mene av vedkommende språk- 
gruppe, men ikke av folk som står 
utafor. (Vi ser da bort fra bruken 
av sjeldsynte ord og andre tilfel- 
dige faktorer som kan virke hind- 
rende for forståelsen.) Finland har 

to språk og likeens Belgia, for i 
begge disse landa er det to språk- 
grupper som ikke forstår hveran- 
dre uten spesiell opplæring. For 

Norges vedkommende må vi nok 
si at bokmålet har sitt opphav i 
dansk, og at det framleis har ei 
rekke former som ikke kan reknes 

ai 

som norske, f.eks. felleskjønns- 

forma gaten, boken, kjenslen og 
impf. kastet. 

Vi kan også nevne at utenland- 
ske språkfolk helst ikke vil god- 
kjenne bokmålet som eige språk, 
men ser på det som en avart av 
dansk. Men i Norge er likevel alle 

menneske med vanlig opplysning 

i stand til å forstå og gjøre seg for- 
stått overfor hverandre. Påstan- 
den om to språk i landet er altså 
uriktig, og virker forvirrende for 
den som vil skaffe seg greie på 

norske språkforhold. Det er da 

heller ikke noe anna enn en pro- 

pagandapåstand, framsatt for å 
underbygge kravet om at de en- 
kelte «språkgruppene» må få sjøl- 

styre.



  

Den riktige måten å framstille 

saka på torde være at vi har ett 

språk, men at det fins visse syste- 

matiske variasjoner i skrivemåten, 

slik at vi opererer med to skrift- 

normaler. Oppdelinga i språkleirer 

er derfor kunstig. Studerer vi mors- |. 

målet vårt, dvs. det språket vi lærte 

i heimen, vil de fleste av oss finne 

at det har visse særtrekk felles med 

den nynorske normalen, andre med 

bokmål. Når moen sier at de har 

nynorsk eller bokmål, er det også 

uriktig. En skriftnormal ligger all- 

tid såpass på sida av alt som blir 

talt at det ikke kan være morsmål 

i egentlig forstand. Skal vi plassere 

oss sjøl å forhold til skriftnormalen, 

vil de fleste av oss finne at de ligger 

Fram til 
En offisiell samnorsk normal 

trenger vi sårt, og jo før vi kan 
få den, jo bedre. Men hvordan 
skal en få dette til? — Sjølsagt 
kan ikke skolen eller elevene gå 
i gang med en samnorsk normal 

på eiga hand, uten vedtak av de 
lovlige styremaktene. Vi vil ikke 

oppfordre noen til å ta loven i 
si eiga hand. Vi vil ikke, slik 

som formannen i Riksmålsfor- 
bundet, agere Tordenskjold og 

si til skoleungdommen : «Hva 

djevelen nøler I efter?». (J. B. 

Hjort: Til de unge, s. 51). Å 

oppfordre til sabotasje mot våre 

folkevalte styremakter anser vi 

for å være uverdig og uansvar- 
lig: Det vi vil, er å prøve å ska- 
pe en opinion for vår sak som 
kan bli sterk nok til å påvirke 
styremaktene. Men for å skape 
denne - opinionen trenger - vi 
medvirkning fra de unge. Det 

er de som har den skapende 

fantasien og pågangsmotet, det 
er de som er minst bundne av 

vanetenkning, og sist, men ikke 

minst, det er de som kjenner 

hvor skoen trykker. 

et sted mellom dem. Det korrekte er 

derfor å si at begge skriftnormalene 
er våre, og at begge er meir eller 
mindre - norske. 

Demokrati 
Vår konklusjon blir da at vi alle, 

uansett «språkgruppe», må få lov 
til å være med og avgjøre hvor- 
dan den framtidige norske skrift- 
normalen skal se ut. Og i den ut- 
strekning denne saka fører med 
seg bindende påbud til lærere og 
tjenestemenn, kan den bare løyses 
ved at avgjørsmakta i siste instans 
blir overlatt Stortinget. 

løysing 
Vi skal ikke undervurdere de 

psykologiske vanskene innfø- 

ringa av samnorsknormal nød- 
vendigvis vil føre med seg. 

Tvert om. Det er grunn til å tru 

at i den sluttfasen målstrida nå 
går inn å, blir det heile meir et 

psykologisk spørsmål enn et 
språkspørsmål. Det som det 
kanskje gjelder mest om, er at 

vi alle prøver å kvitte oss med 
de fordommene vi sliter med og 

går inn for å vise godvilje og 
samarbeidsånd. I denne sam- 
menhengen kan det være på sin 
plass å sitere det professor Knut 

Bergsland nylig uttalte i et in- 

tervju: 

«Hvis noen skulle våge å stil 
le en prognose i forbindelse med 

vår språkstrid, så måtte det væ- 
re en ekspert på det sosialpsy- 

kologiske område, for der ligger 
etter min mening hele vårt 
språkproblem. Språkkampen 
er her hos oss i sin innerste kon- 

sekvens et sosialstilistisk pro- 

blem, og I høyeste grad uttrykk 

for et følelsesmessig kompleks. 
De siste rester av vår klasse- 

Heglands Boktrykkeri, Flekkefjord 

kamp i videste forstand ligger 

stadig til grunn for den. Egent- 

lig er den ikke en strid om 

språklige ting. Når forskjellen i 
samfunnsmessig bakgrunn nå 
diminueres, vil striden dø ut. 

Vika har lenge vært assosiert 

med en viss klassebevissthet. 

Nå er Vika rasert, miljøet er 
vekk. Den sosiale utjevning vil 

føre til enhetsspråket. Det er jo 

ikke fælere å si boka enn bo- 
ken, men kanskje bør en ikke 

tirre tantene mer nå.» 
Språkstriden er ikke bare et 

spørsmål om former og rettskriv- 
ing, men like mye et spørsmål om 
«psykologisk integrering». I san” 
svar med tendensen i utviklinga 
prøver vi i Språklig Samling da å 
hjelpe til med å lette overgangen 
fra nynorsk og bokmål til en syn- 
tese av begge målformene, til ei 

målform vi med vørnad kan kalle 
norsk. Vi meiner at vi på den ve- 

gen alt har funne fram til ei sam- 
lende språkform som er ledigere 
og meir slagkraftig enn nynorsk 
og friskere og norskere enn bok- 
målet av i dag. Vi trur at dette 
arbeidet vil fremme den kulturelle 
samvoksteren og bygge bru over 

den kulturelle kløfta vi har i lan- 
det. 

Vær med og før denne saka 
Å fram til seier! Skriv så sam: 

norsk du kan innafor den lov- 

lige ramma! Start samnorsklag 

på skolen! Vær med og send 

resolusjoner til styremaktene om 

at de må godkjenne en sam- 

norsk normal, slik at vi kan slep- 

pe den unødvendige komplise- 

ringa av norskundervisningen 

som ligger i at elevene må pug- 
ge to ulike skrivemåter for ett og 

samme ordet i ett og samme 

språket! Vær med og bring ut 
av verda det tidsødende språk- 

kjeklet som har herja landet 

vårt så altfor lenge!


