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på de problema eventuell reklame
kan føre med seg når det gjelder
språket. Vi vil se det som rimelig at
det blir stilt språklige krav til
kringkastingsreklame, i retning av
klare restriksjoner på bruken av
engelske ord og uttrykk, eller av

engelsk språk i det hele tatt. Når
det gjelder de norske språkformene

i reklamen, vil vi ikke gå inn for
bastante direktiver,

men

mengden

av reklame og språkbruken der må
etter

vårt

syn

telle

med

når

en

planlegger og vurderer den totale
språkprofilen til den nye kanalen,

f. eks.

når en beregner nynorsk-

prosenten.
LSS tar ikke med dette stilling til
om et slikt riksdekkende TV 2 er
den beste modellen for utbygginga
av fjernsynstilbudet i Norge. Blir

det aktuelt å satse på lokalfjernsyn
i stedet, bør det også i den sammenhengen

stilles visse språkkrav,

men krava må da bli andre enn for
en rikskanal.

Det

viktigste

vil da

være at både bokmål, nynorsk og
dialekt skal kunne brukes av ansatte og andre, spesielt det folkelige

talemålet i det aktuelle distriktet.

Det må derfor være et konsesjons-

vilkår at selskaper

som

vil drive

lokalfjernsyn ikke setter opp interne regler eller på annen måte fører
en politikk som kommer i konflikt
med dette prinsippet.
O
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I dette nummeret

tar vi opp avisspråket som hovedtema. I den grad folk blir

språklig påvirka av det de leser, er det vel ingen andre medier

som

har

så store

påvirkningsmuligheter

som

avisene.

En

uttømmende beskrivelse av et så omfattende emne er umulig i

et lite temahefte som dette. Vi har valt å prøve å gi et inntrykk
av åssen avisene stiller seg til de ymse

variantene

av norsk

skriftspråk — spesielt innafor bokmålet. Møter vi et ensretta

konservativt bokmål, eller er den språklige spennvidda større? Og hvilken plass har nynorsken?
Vi har valt ut noen større distriktsaviser i tre ulike lands-

deler og sett nærmere på språkbruken i dem. Øyvind Gullik-

sen har tatt for seg Varden og Telemark Arbeiderblad, Egil
Røssaak har studert Sunnmørsposten og Gulbrand Alhaug
Nordlys. De to første har også intervjua representanter for

redaksjonene for å kunne jamføre teori og praksis.

I tillegg har vi intervjua førsteamanuensis Thore Roksvold
ved Norsk journalisthøgskole om mer generelle trekk ved

avisspråket. Han skisserer der de tendensene han mener å se
på ulike områder, og går også spesielt inn på formvalget
innafor bokmålet i pressa sett under ett.
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TELEMARK

arbeiderblad

Av Øyvind T. Gulliksen
Telemark Arbeiderblad (TA) og Varden er de to største avisene i Telemark. Begge disse
dagsavisene kommer ut i Skien, og har vel naturlig nok mest stoff fra Skien- Porsgrunn-området.
Men begge avisene har et godt utbygd nett av lokalkontor utover i fylket, og ser på heile fylket som
sitt ansvarsområde og nedslagsfelt. TA kommer for tida ut i et litt større opplag enn Varden, men
avisene er omtrent jamstore, med et opplag for hver på rundt 27 000 — 28 000 aviser daglig. TA er
en del av arbeiderpressa, Varden er ei uavhengig, konservativ avis.
Telemark fylke er språklig sett ganske interessant. Den øverste og midtre delen av fylket har i
dag i alt vesentlig nynorsk som skriftspråk for skole
og forvaltning, mens den meir industrialiserte og

byprega nedre delen har bokmål. Fylkesadministra-

sjonen, som ligger i Skien, har likevel nynorsk som
sitt forvaltningsspråk. Begge de store fylkesavisene
har bokmål som hovedmål.
For å få et bilde av språk og språkformer i de to
avisene, tok jeg for meg lørdagsavisene for TA og
Varden i desember 1984 og i januar 1985. Jeg ville
undersøke hvor ofte nynorsk blei brukt, om det var
dialektinnslag i bokmålet, hvilke radikale former
som blei brukt i bokmålet fra tid til anna, og om
bruk av radikale former var knytta til spesielt stoff i
avisa. Jeg har også intervjua to av redaktørene og
et par journalister i begge avisene om praksis og
politikk når det gjelder språkbruk.
Det hovedinntrykket jeg sitter igjen med etter
regelmessig lesing av lørdagsavisene i to måneder
er at dialekt i Nedre Telemark har en viss, men
ikke særlig stor, innpass i språket i begge avisene.
Kanskje forekommer de radikale formene noe ofte-

re i TA.

Radikale former
Tilløp

til radikalt

bokmål

kommer

særlig

i in-

tervju med folk fra distriktet. Her er det naturlig at
dialektord kommer inn, dersom intervjuet skal få ei
god og muntlig form. Men også intervju blir lett
omskrivi til konservativt bokmål, sjøl i tilfelle der
det synes unødvendig og der det ikke er noe formelt
grammatikalsk i veien for å bruke meir radikale
bokmålsformer med bakgrunn i gjengs talemål i

fylket. Når det for eksempel i et desembernummer
av

TA

blir

brukt

uttrykka

«til

helgen»

og

«fikk

skrapet sammen», ville sikkert «til helga» og «fekk

skrapa sammen» ha vært vel så naturlig, og meir i
samsvar med talemålet.
De radikale formene her ville også ha vært fullt
forsvarlig på bokmål så vel som på nynorsk.
Stundom blir intervjuobjektet tillagt noe på dialekt, men innafor et ellers konservativt bokmål.
Resultatet kan bli komisk, som til dømes da Spellemannspris-vinneren Agnes Buen blei intervjua —
på bokmål — i TA i januar. Der sier ho at «jeg har
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kveda og sunget siden...»

Kveda

som må stå med a-form. Mens

er liksom et ord

«syngi», som ville

være den absolutt mest brukte forma i t6alemål
overalt i fylket, og mest naturlig for Buen, oppleves

sikkert av intervjueren som et brudd på bokmåls-

normen. Derfor blir det ikke brukt.
Som venta er det pop-nytt og ungdomsspaltene
som ser ut til å bruke flest radikale former i bokmålet. Samtidig er det anglo-amerikanske innslaget
i språket avgjort sterkest her. De som kjenner programmet for Språklig Samling, vil vite at laget har
satt seg som mål både å kjempe for et meir radikalt
bokmål og mot det stadige presset fra den angloamerikanske språkverda på norsk språk. Så her
kommer vi i et underlig dilemma! De som bruker
flest radikale former, ser ut til å ha minst skrupler
med å innføre anglo-amerikanske ord og uttrykk.
«Køntri i egen gruppe», heiter det til dømes i ei
popmusikk-spalte i TA.
På ungdomssidene i TA før jul blei det alltid brukt
«jula» med a-ending, mens det i spalta for kjerkestoff og i oversikten over gudstjenester var «julen».
På ungdomssida heiter det også «kirka», mens
kjerkespaltene har «kirken». Det er kanskje en meir
uhøgtidelig tone blant de som skriver for ungdom
som tvinger fram meir radikale, men fullt lovlige,
former her?
Jeg har ingen statistikk å vise til, men jeg vil
hevde at hokjønnsformer av substantiv med a-endinger i bestemt form forekommer ganske ofte, og
med større hyppighet i TA enn i Varden. TA bruker
former
som
«plata»,
«bestemora»,
«kvinna»,
«trappa». «Uka» er heilt vanlig i TA, «uken» er
ikke uvanlig i Varden. Det er den første varianten
som ligger nærmest talemål over heile fylket. Ofte
er det nok slik at bruk av radikale former er avhengig av hvem som skriver, og hvor sterkt ho eller
han ønsker, eller er i stand til, å bruke radikalt
bokmål.
Referat i TA fra rettsmøte i Telemark er for
eksempel alltid på et ganske radikalt bokmål.

Reklamespråk er så å si gjennomført konservativt

bokmål, i både TA og Varden akkurat som i hoved-

stadavisene. Et unntak er TAs reklame for seg sjøl,

der de bruker hokjønnsforma «avisa».
Kløyvd infinitiv blir ikke brukt i noen bokmålstekst. Verbformer som «å gjøra» og «å væra», som
er fullt mulige på bokmål, ser altså ikke ut til å være
aktuelle i avisbokmålet.
Fortidsforma «blei» av verbet «å bli» ser ikke ut
til å bli brukt i det heile tatt, sjøl om det er fullt
lovlig å skrive «blei» på bokmål. Forma har også
talemålsgrunnlag i den nedre delen av fylket. Stundom kan vi få blandingsuttrykk som for eksempel
«beina ble pyntet opp». Det er uproblematisk å
skrive «beina», men altså ikke «blei».

Nynorsk
Nynorsk er det lite av i lørdagsavisene. Ei januar-utgave av TA hadde bare tre små innslag på
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nynorsk. Det var et stykke på barnesida, et intervju
om samferdsel i fylket og ei nyhetsmelding fra den
øvre delen av fylket. Nynorsk blir aldri brukt i noen
av avisene på stoff som har med den nedre delen av
fylket å gjøre. Ferie- og reisestoff kommer tilsynelatende aldri på nynorsk. Derimot er gjerne nynorsk
brukt om slike ting som husflid og lokalhistorie fra
Øvre Telemark. Hvem som har mest nynorsk av de
to avisene er ikke godt å si, men det er ganske
tydelig at Varden, som både språklig og politisk sett
er den mest konservative av de to, har en god del
meir kulturstoff på nynorsk enn TA, i alle fall i den
perioden i vinter da jeg leste begge avisenes lørdagsutgaver. Det behøver ikke være tilfelle til
vanlig.
I januar hadde Varden til dømes ei heil side
intervju med forfatteren Karin Moe på nynorsk.
Dessuten har Varden et nynorsk bilag på to sider
hver veke. Det er «Telemark Tidende». TA har ei
side med lokalstoff fra Bø hver veke i et bilag som
blir kalt «Lifjell», men som ikke på langt nær er så
omfangsrikt som Vardens nynorskbilag.

Ledere og idrettsstoff
Avislederne blir stort sett skrivi på et meir konservativt bokmål enn hva enkelte journalister av og
til bruker i sine spalter. Ledere forekommer bare

reint unntaksvis på nynorsk. I TA-lederen for 22.12.

1984, med tittelen «Barskere klima» får alle a-verba
i bokmål endinga «-et» i imperfektum. I staden for
«retta» osv., får vi altså «rettet», «varslet», «lammet» og «benyttet». Dette ser ut til å være vanlig
praksis i lederspalten, til tross for at talemålsgrunnlaget så godt som over heile fylket skulle tilsi
at skriftspråket brukte a-endinger her. Lederskribenten er altså i unødvendig stor utakt med språkbruk i fylket. I samme leder er det brukt «-en»-endinger i substantiv der språkgrunnlaget i regionen

absolutt

er

«-a»:

«foreningen»,

«saken»,

«opp-

gjørsformen». Det samme gjelder vel intetkjønn
fleirtall med «kontorene» i staden for «kontora».
Enkelte andre ord i samme leder er også konservative bokmålsord. Det blir brukt «selvsagt» og ikke

«sjølsagt», «siden» og ikke «sia», og «selv» og ikke

«sjøl». Likevel er forma «sjøl» svært vanlig ellers i
TA.
Idrettsstoff har stor plass i avisene. Det står bare
unntaksvis på nynorsk. Sjøl idrettsnyheter fra de
øvre distrikta i fylket står sjelden eller aldri på
nynorsk. Idrettsreportasjen kan være ganske frisk i
tonen, men språket i idrettsspaltene er likevel ikke
særlig prega av radikale former. I et intervju i TA
med noen aktive folk i et lokalt orienteringslag
brukes det heile tida «skogen», men i en samtale
med en gammal arbeider i samme avis blir det til
«skauen». Kanskje er det sånn at journalistene

opplever

en

stilnyanse

her,

slik

at

«skog» ikke nødvendigvis er det samme?

Næringsstoff blir vel i Varden

«skau»

og

ofte sett fra ar-

beidsgivers synspunkt, og språket på dette området
er da også noe meir konservativt enn i TA.

tiåra.

Fire intervjuer
P. M. Holtung: Ansvar for nynorsk
Per Magnus Holtung er TAs faste journalist i
Midt-Telemark, med kontor i Bø. Han hevder at
avisa vel ikke har noen bestemt språkpolitikk når
det gjelder former av ord og bøyningsmønster.
Derimot blir det lagt stor vekt på at de som arbeider
i avisa skriver forståelig, enkelt og greit, kort og
konsist.
Holtung har ei Bø-side i avisa hver fredag. På
denne sida bruker han helst nynorsk. Nynorsk er
opplæringsmål i bygda, og blir nytta av de fleste i
Bø og i Seljord. Som journalist føler han derfor at
han har et ansvar for nynorsk som avisspråk i dette
distriktet. Men Holtung sier at han i mange tilfelle
praktiserer et bokmålsfarga nynorsk. Dersom folk
han snakker med for avisa bruker typiske bokmålsord i det de sier, leiter han ikke rundt i nynorsken
for å finne meir «korrekte» uttrykk. Det viktigste er
at språket virker naturlig. Han legger vekt på at
dette er hans meining om nynorsk som avisspråk,
men at andre i avisa kan ha et anna syn på saka.
Det er sjølsagt ulike språksyn blant de som arbeider

i avisa, og slik bør det være, hevder Holtung.

Av radikale former han bruker i bokmålet sitt,
nevner han «sjøl», dessuten «sjølsagt» og andre
forbindelser med «sjøl». For bare få år sia var det
mest utenkelig å bruke noe anna enn «selv». Nå er
«sjøl» i ferd med å slå gjennom i avisspråket overalt
på bokmål, meiner Holtung. Til og med partisippformer som «skjært» og «bært» går nå i TA, og det
med full rett, meiner Holtung. «Skåret» og «båret»
virker så fremmede i forhold til bokmål i distriktet,
at man enten unngår slike former heilt, eller skriver
de kjente «skjært» og «bært» i staden for. Holtung
kan fortelle at professor Finn-Erik Vinje tok opp
akkurat dette temaet på et foredrag i Telemark
Journalistlag for noen år sia, og at Vinje da var imot

at

avisfolk

skulle

ta

på Holtung. Fleire anglisismer er levende i talemålet hos ungdom i dag, sier han. Faktisk kan dette
være en del av den språklige frigjøringa de siste par

i bruk

slike

formelt

sett

ugrammatikalske former på trykk. Holtung meiner
at journalisten sjølsagt må stå ganske fritt med å
bruke formene. Faktisk kom de i dette tilfellet først
inn via idrettsspråk, meiner han. Det vil si i sånne
overskrifter som «han ble bært av banen».
Det blir også etterhvert mindre skille mellom
former som «de» og «dem». «Dem» er vel kanskje
på vei ut slik som «ham», som nå er heilt forsvinni
fra avisenes bokmål, meiner Holtung.
Når lederne av og til har et meir konservativt
språk enn avisa forøvrig, trur han det kan komme
av at noen av dem i alle fall tidligere kom fra

Arbeidernes Pressekontor sentralt i Oslo.

At radikalt bokmål og mye anglo-amerikanske
ord og vendinger blir brukt samtidig i avisas ungdomsspalter kommer ikke som noen overraskelse

Samtidig

har den

strenge bokmålsnormalen

ikke samme status hos de unge som før. Det ville jo
skurre atskillig dersom et svært konservativt bokmål blei brukt sammen med vanlig brukte angloamerikanske innslag i dette stoffet, meiner han.
Avisene er med på å forme skriftbildet i samtid
og framtid. Det blir jo ofte vist til avisspråk som en
standard. Det er derfor naturlig at det blir gjennomslag for folkemålsformer i avisspråket. Avisspråket
er det som flest folk er oftest i kontakt med, slutter
Holtung.

J. A. Ruud: Hundre blomster
Jørund A. Ruud er politisk redaktør av TA. Han
slår fast at avisa er redigert på bokmål, men at de
ønsker å ha en god del nynorsk, og at de gjerne ser
at bokmålet blir så lett og ledig og folkelig som
mulig. TA har så vidt han veit ikke bevisst kjent seg
forplikta på det som var Arbeiderpartiets språkpolitikk i åra etter krigen, altså på linja fra Koht, og
på samnorsktanken. En måtte i så fall gå tilbake til
TA på 1950-tallet for å finne ut meir om åssen det
var i praksis.
Sjøl har Ruud nynorsk som språkbakgrunn, og
han skriver også ledere på nynorsk en gang i blant.
Når han skriver ledere på bokmål, og det er det
mest vanlige, blir det lett til at han bruker konservative bokmålsformer nærmest for å holde avstanden, innrømmer han. Det er en slags psykologisk
mekanisme som slår ut på den måten når folk med
nynorsk hovedmål skal skrive bokmål, meiner han.
Avisa forsøker å arbeide for nynorsk språk på
stoff fra strøk med nynorsk i skole og forvaltning,
hevder Ruud, men vedgår samtidig at det ikke alltid
er like lett å få det til. Han legger vekt på at de
enkelte medarbeiderne må få lov til å utfolde seg
språklig, også i nynorsken. Prinsippet har her vært
å la de hundre blomster blomstre, og skriftnormaler
blir derfor ikke strengt handheva ovafra og nedetter, legger Ruud til.

H. J. Solli: Jordnært språk
Hans Jørgen Solli har arbeida i Varden som
journalist sia han var ferdig med gymnaset i Skien.
Han skriver særlig artikler i avisa om og for ungdom, og har levert mye bra her. I det ungdommen
leser vil de ha et mest mulig jordnært språk, meiner
Solli. Han innser at det er en balansegang her
mellom skrifttradisjon og et språk som er meir «på
demses nivå», som han sier.
Han kunne derfor godt tenke seg fleire a-endinger
i avisa, men sier også at han stundom har reagert på
enkelte a-endinger i andre aviser på stader der slike

endinger har virka kunstige. Det later til å være på
moten

nå å putte

inn a-endinger,

og så lenge

det
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ikke skurreri øret på meg, er det i orden, sier han.

Det hender fra tid til anna at radikale former i
manus blir endra i meir konservativ retning på vei
til settemaskinen i avisa. «Gaten» og «avisen» er
vel ennå mest vanlig i Varden. Her er det mange
hensyn å ta, meiner Solli, både en nødvendig respekt for språklige tradisjoner i avisa på den eine
sida og hensynet til en personlig måte å skrive på
på den andre. Det er vel kanskje den yngre generasjonen av avisfolk som føler dette dilemmaet sterkest, sier Solli.

det gjøres bare ugjerne.

som opprinnelig kommer fra

Vestfold, har vært redaktør i Varden i mange år.
Han vil gjerne understreke at Varden er ei typisk
fylkesavis, og at Varden kanskje er den bokmålsavisa i landet som har hatt nynorsk stoff lengst. I
dag er Varden trulig ei av de bokmålsavisene som
framleis har mest nynorsk. Mållaget er da også med
på å lage det ukentlige bilaget på nynorsk.
Når det gjelder bokmålsbruken kan Holand for-

telle at avisa for en 10-15 år sia gikk gjennom
praksis og gjorde opp status for språkbruken. Inntil

da hadde riksmålsformene blitt brukt, basert på
Riksmålsordlisten med enkelte modifikasjoner. Etter dette har det vært en gradvis overgang til meir
moderate former, som «hytta», «brygga», «elva».
Alle slike hadde «en»-ending fram til da.

Meininga med dette innlegget har bare vært å
presentere enkelte observasjoner av språkbruk i de
to store dagsavisene i Telemark, og samtidig legge
fram noen synspunkt på språklig praksis fra noen
av de som skriver i disse avisene. Noen konklusjoner skal jeg ikke komme med. Men kanskje
kunne vi si at det ut fra et språklig samlings-synspunkt likevel er grunn til en forsiktig optimisme når
det gjelder utviklinga for avisspråket i Telemark?

Til tross for at nynorskbruken er relativt beskjeden

og at radikale bokmålsformer, som ligger nært opp
til talemålet i den nedre delen av fylket, ikke blir

brukt i den utstrekning vi gjerne skulle ønske. Det

ser i alle fall ut som om avisspråket i dette tilfellet
kan gli sakte, men sikkert mot et meir talemålsnært
bokmål.
0

Av Egil Røssaak

Aalefunds Pagblad
som

kommer

ut

viser til at det i

fortsatt brukbare i Varden.

Sunnmarspoften
Sunnmørsposten,

Holand

enkelte konservative former ligger nyttige og fine
stilnyanser som kan gå tapt. «Haven» er for eksempel et poetisk uttrykk, mens «hagen» passer
best på det å jobbe i hagen. Både «sne» og «snø» er

Forsiktig optimisme

J. E. Holand: Både «sne» og «Snø»
Johan E. Holand,

Holand går gjerne med på at TA vel har gått
lengre på området med å radikalisere språket. Ei
viss dirigering av språkbruken i avisa må til, hevder
Holand, for å unngå altfor store forskjeller og kaotiske tilstander. Men det er sjelden nødvendig, og

i Ålesund,

er

landsdelsavis

for

Sunnmøre,

samt

deler

av

Nordfjord og Romsdal. Opplaget er 37 000, og dette plasserer avisa blant våre ti største. Etter at
Høyre-avisa Ålesunds Avis for svært mange år siden måtte gi opp, og etter at Sunnmøre
Arbeideravis gikk konkurs nå i sommer, er Sunnmørsposten enerådendei Ålesund, med unntak av
et par gratis annonseaviser med noe artikkelstoffi tillegg til annonsene.

Redaktøren har ordet
Ansvarlig redaktør Harald Kjølås hadde følgende

svar på en del spørsmål om målbruken i avisa:

Begge de to hovedformene av norsk brukes. Visse emner skal vanligvis presenteres i ei bestemt
målform: Stoff fra nynorskdistrikter skal som hovedregel være på nynorsk, unntatt hvis en utprega
bokmålsbruker blir intervjua. Men det hender at
journalisten ikke er i stand til å skrive skikkelig
nynorsk, og da blir denne regelen fraveket. Tilsvarende gjelder det at stoff fra byen vanligvis presente-
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res på bokmål, men også her forekommer det unntak.
De samme prinsippa gjelder sportssidene, men
der brukes mange frilansmedarbeidere, og avisa
kan ikke stille samme språklige krav til disse som til
egne ansatte. For øvrig er det heller ikke alle
sportsjournalistene som behersker nynorsk.
Trass i nevnte unntak og utilstrekkelighet tror
Kjølås at Sunnmørsposten er den avisa i landet som
bringer mest stoff på nynorsk, og anslår nynorskprosenten til mellom 30 og 40. Målinger blant leserne tyder på at disse stort sett er fornøyde med
fordelinga. Svært få — både i byen og i distrikta —
sier de er misfornøyde med fordelinga av målformene i avisa.

Det fins ingen statistikk over hvor mange av
abonnentene som bruker henholdsvis bokmål og
nynorsk. En god del av avisopplaget selges i nynorskdistrikt, men bl.a. på grunn av flyttinger er
der en del bokmålsbrukere også i disse områda.
Avisa må prøve å holde ei språkfordeling som tilsvarer fordelinga blant abonnentene, og nynorskprosenten i dag er kanskje litt lav. Ei rimelig fordeling ville muligens være 60% bokmål og 40% nynorsk. Et problem som her kommer inn, er at så
godt som alle NTB-meldingene er på bokmål, og
dette trekker bokmålsprosenten noe opp.

Når

det

gjelder

bokmålsrettskrivinga

i Sunn-

mørsposten, ligger nok denne i praksis nærmest
«moderat bokmål», med en del unntak. Avisa har
regler for skrivemåten av noen få bokmålsord, som
«ferje, farge, hage, sjukehus, veg, et arbeid, skadd,
øvd, leid, bygd», og disse forsøker man å gjennomføre også i innsendt stoff. Ellers rettes ikke
innsendte innlegg utenom reine språkfeil og inkonsekvenser.
Det er ikke bestemte regler for rettskrivinga i
spesielle typer stoff, men reine dialektinnslag fins
knapt utenom på «Nest Siste Side». Formbruken
har heller ikke direkte sammenheng med emne og
.genre, men avhenger mer av personlige preferanser
hos den journalisten som skriver. Journalistene i
avisa står fritt til å bruke tilnærmingsformer som
«heilt, blei, kasta, trea» osv., og der er ingen restriksjoner i så måte. Derimot skal konservative
former som «frem, sne, fjellene, viken, sen, fet,

benene» ikke brukes, sjøl om både «frem» og «sne»
sies av de
Når det
gjøre noe
her kunne

avisa.

fleste ålesundere.
gjelder byråstoffet, rekker man ikke å
med dette før trykking, og derfor vil en
finne mer konservativt språk enn ellers i

I annonsene går kontrollen mer på sannhetsgehalten enn språkforma, men som nevnt tidligere,
har avisa fast skriveform i noen få ord.

Hvordan stemmer så dette?
Opplysningene

som

kom

fram

i intervjuet

med

redaktør Harald Kjølås, stemmer ganske bra med

det inntrykket jeg sitter igjen med etter mange års
lesing av Sunnmørsposten. En nærmere undersøkelse av to tilfeldig valgte eksemplarer av avisa —
for onsdag 9. januar og lørdag 27. april 1985 —
henholdsvis på 30 og 28 sider — ga følgende resultat:
Ved måling med tommestokk (!) fikk jeg 23,54 og

44,58 spaltemeter bokmål (68,4% og 72,8%) og 10,89

og 16,67 spaltemeter nynorsk 831,6% og 27,2%). Her
er ikke tatt med klippspalter, radioprogrammer,
tegneserier og annonser, men for enkelhets skyld
har jeg rekna med illustrasjonene til de forskjellige
artiklene, og dessuten børsspalta og bridgespalta.
Lederartikkelen var den ene dagen på nynorsk, den

andre på bokmål.

Sunnmørspoften
Aalefunds Dagblad

Frykt for
møringar

og Søringar

I Kamp om

I å vere mest

ikalsk

[Tankere|
lager

bølger

i byretten

På førstesida var der begge dagene ganske mye
nynorsk, mens bysidene som venta hadde nesten
bare bokmål. På distriktssidene var der stor nynorsk-overvekt den ene dagen, men bare knapp
overvekt den andre. Sportssidene hadde nok lavere

nynorskprosent

enn i resten av avisa. Andre for-

hold som gjorde utslag, var bl.a. ei heilside om
Høyres landsmøte i Ålesund på bokmål (naturligvis!), ei heilside om oljeboring utenfor kysten, alt
på nynorsk, en heilsides omtale av en for lengst
avdød bygdekunstner på bokmål (riktignok med
mange tilnærmingsformer), et større intervju med
en nynorskbruker (Ragnar Ulstein) på bokmål, balansert mot et intervju på nynorsk på resten av
samme side med ei «ålesundsjente» i Paris.
Når det gjelder de enkelte ordformene, virker det
som det redaktør Kjølås sa, stemmer. Hovedinntrykket er at bokmålet stort sett er tradisjonelt,

innenfor gjeldende rettskriving, med en del a-end-

inger i substantiv av hokjønn, og enkelte andre
a-endinger, diftonger etc. Det er også tydelig at
noen ansatte i avisa er mindre redde for slike former enn andre. Og egentlig er det lett å finne
inkonsekvenser, både fra stykke til stykke og innenfor samme artikkel!
Ved substantiv av hokjønn har jeg notert en del
bruk av artikkelen «ei», bl.a. ved orda «annonse»,
telefonboks, dameveske, stund, åpning, jente, dør,
bombe, lærkule». I samme stykket fant jeg både «ei
tomt» og «en tid» (og for den saks skyld i et annet
stykke «ei hard avdeling», men «lagene»). I lederartikkelen var «natta» hokjønn, men «regjeringen»
«felleskjønn». Andre interessante former i de to
avisene var: «grensen, lufta, straffelova, ei uke»,
men «uken, drifta, lettmelka, klokka, ruten» (men
«klatreruta»
i NTB-melding),
«meningen,
meldingen, regninga, holdningen, oppfatninga,
næringa, etterforskinga, innstillingen, kulda, saka, leksa, tavla (bak Kåre Willoch), Høyre-skuta, avisas,
ferja, fjellsida, lukta,
smia, gruppa,
baksiden,

helga».

Intetkjønnsord på -a var det færre av — jeg har
faktisk bare notert «sjukehusa». De fleste verba
hadde også tradisjonell form, som «mistet, oppda-
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get, ble, bygget (!), ledet, stuet vekk, hevdet, blandede». Men der sto også «mista, løsna, våga», og i
samme stykket fant jeg både «sikta» og «siktet».

«Utskjærte»

om

side

med

var med, og ellers sto «regner»
«rekneskapen»

og

side

«rekneskapet»

samme artikkelen. Vi hadde «selvsyn» i lederartik-

i

kelen, men «sjøl» på siste sida, og ellers forekom
både «selv», «sjøl» og «sjølve (preikestolen)».
«Sjuk» og «sjukehus» var stort sett gjennomført,
men i NTB-melding fant jeg «syke» og «fremgang».
Avisa hadde «fram», men «fremdeles» dukka opp.
«Tjuvstarte», «sju» og «vågal forretningsførsel» og
«en høgd på 30 meter» (men «lav» — ikke «låg» i
samme stykke) blei brukt av noen, mens andre
skreiv om «havn» og «dyptvann». I ei overskrift
hadde avisa satt «sjukehus», men glemt å rette
«sykehus» i den innsendte artikkelen under. «Vegen» var gjennomført, og visstnok også «høgt»,
«høge fjell», «i høgste grad», men der forekom
både «rent», «rene» og «stuereint», «alene», «senere» og «seinere», «hele», «helt» (flere steder) og
«helårsidrett», og i naboartikler «ei hel natt», «ei

heil uke» og «en hel haug».

I omtalen av Høyres landsmøte sto å lese at
luksusbiler var stilt «til rådvelde», og at en av disse
«havna i grøfta». I en innsendt uttalelse med redaksjonell ramme sto: «De siste åra er saksmengda på
sosialkontora fordobla», men i samme uttalelse fant
leserne «i senere tid». Der forekom former som
«gras» i bl.a. «kunstgrasbane». Diftong var brukt i
«på leiting», «røyke» og «røykeforbud» (også i
NTB-melding).
Stavinga «i nerkant»
samsvarer
med dialekten her.
Men trass i at tilnærmingsformer forekommer, og
trass i ei liberal holdning hos leiinga når det gjelder

nettopp slike former, er hovedinntrykket altså at de
redaksjonelle medarbeiderne stort sett er forsiktige
og tradisjonelle i formbruken. Diftongformer som

«blei» mangler heilt i de to undersøkte aviseksemplara, og «leke» og «lekeplass» brukes sann-

synligvis like ofte i Sunnmørsposten som «leike» og
«leikeplass». Dette er uheldig, for det er utvilsomt
tilnærmingsformene
i bokmålsrettskrivinga
som
samsvarer best med talemålet her.
Så sjøl om det både kan og bør sies mye positivt
om avisas vilje til å fremme språklig likestilling, og
sjøl om avisa har ei åpen og god holdning til folkelige former i bokmålet, er det — særlig når det gjelder
dette siste — dessverre et godt stykke igjen før de
talemålsnære formene er skikkelig gjennomført i
praksis.

Sunnmøre

Arbeideravis

Det var meininga også å undersøke språket i
Sunnmøre Arbeideravis, men siden avisa nå er gått
inn, nevnes bare følgende:
Ifølge redaksjonssekretæren hadde avisa ingen
retningslinjer
for
fordelinga
bokmål/nynorsk.
Hvordan fordelinga mellom disse målformene var i
praksis i avisa, var ikke kjent. «Folk får skrive det
de vil på den målforma de føler for.» Der var ikke
kommet leserreaksjoner på dette. Dialektinnslag
forekom praktisk talt ikke. Innsendte innlegg blei
ikke retta språklig, og der var ingen fast norm for
språket i annonser. Sannsynligvis var nynorskinnslaga i Sunnmøre Arbeideravis atskillig færre enn i
Sunnmørsposten. Dette hadde også sammenheng
med at S.A. var ei mer utprega byavis, med et
opplag i underkant av 6.000.

rållys
Av Gulbrand Alhaug
«Nordlys» er den største avisa i Nord-Norge
(opplag 30 598 i 1985). I denne avisa, som er talerør
for Arbeiderpartiet, finner en ei nokså stor spennvidde innafor bokmålet — frå radikale former til mer
konservative. Dette henger nok sammen med at det
ikke fins spesielle retningslinjer for språkbruken i
avisa. Journalistene står dermed nokså fritt til å

følge sin personlige smak. Dette gir avisa et språk-

lig mangfold. På samme sida kan en såleis lesa
reportasjer skrevet på forskjellige varianter av
bokmål. Dette mangfoldet kunne en kanskje ha
venta at enkelte lesere ville ha reagert negativt på
(«språklig anarki»), men jeg har ikke registrert le-
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serinnlegg

som

tar

til

orde

for

en

mer

enhetlig

språkbruk. Det er såleis en variert språklig flora en

finner i «Nordlys». En forutsetning for dette språklige mangfoldet er at det til enhver tid er ansatt
journalister med forskjellig språklig bakgrunn og

språksyn.

En kunne kanskje ha venta at dette språklige
mangfoldet også innebar at en del reportasjer var
skrevet på nynorsk. Men nynorsk finner en lite av

enda talemålet i Tromsø

og distrikta omkring har

mange trekk som samsvarer med nynorsk. En av de
som av og til har reportasjer på nynorsk, er Gunnar
Grytås (fiskerimedarbeider med nynorsk-bakgrunn

fra Vestlandet). Han understreker at han ikke har
fått negative reaksjoner på nynorsk-reportasjene si-

ne — verken frå leserkretsen eller redaksjonsstaben.

Likevel innrømmer han at det oftest «blir til» at han
skriver på bokmål.
Om en ville gjøra ei grundig undersøking av
språkbruken i ei avis, burde en iallfall brukt som
materiale om lag 2 ukers produksjon. Her har jeg
brukt ei tekstmengde som bare svarer til en dags
produksjon. Dermed kan jeg peke på visse tendenser, men det er ikke sikkert at resultata nedafor er
representative for et lengre tidsrom. Materialet (frå
oktober 1979) er gjort tilgjengelig for EDB-systematisering og inneholder til sammen ca. 3500 løpende ordformer og ca. 1340 ulike ordformer.
Om en vil ha et kvantitativt mål for den språklige
«radikaliteten» i en tekst, skulle a- formene egne seg
godt som utgangspunkt. Jeg tenker her på de kategoriene der en kan velge mellom endinga -a og ei
anna ending:
1. Subst. ent.
2. Subst. flert.
3. Verb pret.

og perf.p.

—-a vsa. -en
-a vsa.-ene
-a vsa. -et/-ede

relys
tl
ute

| MARITIM CENTER A. er

Landsdel 2

i nord

Milliontap på dataaksjer

tomta — tomten
fylka — fylkene
samla —

samlet/samlede

Den vesle stikkprøva gir denne tabellen (frekvenser
i løpende tekst):
Kategori

1. -a vsa. -en
2. -a vsa. -ene
3. -a vsa. -et/-ede

Totalt:

-a

anna
ending

tot.

a-former
(i pro-

12
3
0

32
10
17

44
13
17

27
23
0

15

59

74

20

sent)

I denne stikkprøva fins det altså a-former i substantiva (kategori I og 2) — derimot ikke i verba
(kategori 3). Eksempler på a-former i kategori I er:
døra, gruppa, helga, helsa, julemessa, stua, tida,
tomta. Men det er atskillig flere -en-former, som
alternativt altså kan ha -a, f. eks. boken, kvinnen,
pressen, rollelisten, saken, siden, skuespillerinnen,
stranden, uken, årsaken. Særlig påfallende er de
mange ing-orda med -en, f. eks. handlingen, innstillingen, malingen, meningen, plasseringen, prioriteringen, realiseringen, regjeringen, rulleringen,
utbyggingen. Med -a har jeg registrert bare disse to:
finansieringa, utsprenginga. I talemålet nordpå er
-a mest utbredt, ja denne endinga kan en også høre
i ning-ord som mange andre steder normalt har -en,
f. eks. bygninga.
Verbendinger på -a fins ikke i stikkprøva, men en
trenger likevel ikke leite lenge i «Nordlys» for å
finne slike endinger. I en reportasje om «Død sild
kan forpeste Dåfjord» (19.9.85.) har såleis journalisten Erstad konsekvent -a, f. eks. bobla, forurensa,

oppdaga, plukka, samla, åpna. Dagen etter er det
så en annen journalist (Hirsti) som skriver om den
samme silda, men han har bare -et, f. eks. foruren-

set, rotet, stormet,

tettet.

Dette viser samtidig at

samme emnet kan bli skildra med ulik formbruk.
Emnet har med andre ord mindre å si for formbruken enn hvilken journalist det er som skriver.
Jeg har her konsentrert meg om a-former sett i
forhold til alternative valgfrie former i bokmål. Tilsvarende kunne jeg ha tatt for meg radikale vsa.
konservative trekk f. eks. i ordtilfanget: sjøl — selv,
fram — frem, botn — bunn, røyke — røke osv. Men
her gir stikkprøva for få eksempler til at en kan si
noe meningsfullt. Den gir heller ikke holdepunkt for

å si noe om innslaget av dialekttrekk i «Nordlys».

Men allment har jeg inntrykk av at slike innslag er
forholdsvis sjeldne — også i leserbrev. Såleis må en
leite forholdsvis lenge før en kommer over den
særegne uttrykksmåten for framtid frå talemålet:
«Han blir å reise i morgen».
Sammenfattende kan en si at «Nordlys» viser
stor språklig variasjon. Dette kommer av at den
enkelte journalist står forholdsvis fritt til å bestemme formbruken. Det ser likevel ut til å væra visse
grenser. Jeg har såleis ikke sett journalister bruke
typiske riksmålsformer som efter og sprog.
o
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«AVISSPRÅKET ER BLITT
MER MANGFOLDIG»
Intervju med Thore Aksel Roksvold
Etter å ha fått inn de tre språkbruksrapportene som er trykt på de foregående sidene,

fra tre ulike avisdistrikt, fant vi ut at det var på tide å samle trådene og komme fram til
mer allmenne konklusjoner. Derfor tok vi turen innom førsteamanuensis Thore Aksel

Roksvold ved Norsk journalisthøgskole. Han har undervist i norsk språk der sia 1977. I
den stillinga kan en sjølsagt ikke unngå å interessere seg for utviklinga av det norske

avisspråket, og da ikke bare når det gjelder formvalg, som vi har konsentrert oss mest om

ellers i dette heftet.

— Thore Roksvold, du er i dag en av dem som

er med på å forme det norske avisspråket. Hvilke krav mener du dette språket bør tilfredsstille?

- De viktigste krava vil jeg formulere slik:
Avisspråket skal være enkelt, men presist. Det
skal være korrekt, men også nyskapende. Og det
skal være engasjerende, men minst mulig manipulerende.
Disse ideala prøver jeg så godt jeg kan å fremme i
undervisninga mi, men i hvor stor grad den «for-

mer»

avisspråket,

må andre uttale seg om.

Reint

kvantitativt må min innflytelse nødvendigvis være
begrensa, sia bare ca. 20% av de som blir journalister hvert år, har journalistutdanning i det hele (fra
Journalisthøgskolen eller medialinja på distriktshøgskolen i Volda).

-— Men

åssen synes du avisspråket er, målt

med dine idealnormer?

— Det er sjølsagt svært ujamt, og det er mye å
sette fingeren på. Men jeg er ikke enig med dem
som hevder at avisspråket generelt er dårlig, og at
vi er inne i et «forfall». Riktignok forandrer språket
seg — det dukker stadig opp nye ord og uttrykk, og
de kan breie seg og bli motebetonte klisjeer. Mange
opplever dette som forfall, fordi språkvanene deres
blir utfordra. Men de mer vesentlige endringene ser
en først om en sammenlikner over lang tid, f. eks.
tar fram hundre år gamle aviser og jamfører med
dagens språk.
At rettskrivinga har forandra seg på den tida, er
ikke så interessant, for det veit alle. Men reint
stilistisk er det mest iøynefallende trekket at periodene, altså det som står mellom to punktum, er blitt
mye kortere. For hundre år sia var avisspråket
dominert av det vi kaller «kansellistil»; periodene
kunne ofte være fulle av innskutte leddsetninger,
apposisjoner og andre slags ledd. I dag er periodene
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mye kortere og mer oversiktlige, og det gjør språket
enklere og dermed bedre.
Men forenklinga har hatt sin pris: orda er blitt
lengre enn de var for hundre år sia. Vi har fått mer

av sammensatte ord, fordi det er et stadig behov for

å tettpakke informasjon innafor kortest mulige enheter, jf. f. eks. et ord som skadeserstatningsutbetaling. De lange, sammensatte orda har dermed til
en viss grad erstatta de gamle leddsetningene. Det
samme gjelder substantiveringene, som erstatter
uttrykk og setninger der verbet bærer hovedbetydninga, og det gjelder de lange kjedene av genitiver
og preposisjonsuttrykk vi ofte ser i dag. Vi kan si at
språket er blitt enklere på periodenivå, men mer
innfløkt på ordnivå.

-— Bruken

av fagord og fremmendord

vel også ei rolle her?
— Det veksler

nok

alt etter avistype,

spiller

sjanger og

hvilken lesergruppe journalisten skriver for. Både i

Sverige og i Norge har det vært utført undersøkelser av ordkunnskapen blant folk, og de har vist at
mange ikke forstår jamvel ganske vanlige gloser fra
det politiske og økonomiske avisspråket. Som en
følge av dette prøver mange journalister bevisst å
bruke norske allmennspråklige ord: de skriver forhold for relasjon, formgiving for design og forsyningsskip for supplyskip.
Eller de forklarer de
fremmendorda de bruker. Og det kan ofte være å
foretrekke: det kan ikke være noe mål å unngå alle
fremmendord og presise fagord dersom en ikke har

like presise ord fra allmennspråket å sette i stedet.
- Forslitte moteord og innholdstomme klisjeer
er kanskje et vel så stort problem?
— Moteord og klisjeer vil alltid være fristende å

gripe til for en journalist som arbeider under tidspress, og det gjør jo journalister som oftest. Da kan
vi måtte lese at «det går på dette med å gå ut med
kritikk av den linja Kraby har lagt seg på» — ikke
fullt så utrert i virkeligheten kanskje, men det er

- Ikke i den grad som en skulle tru, når en
kjenner til den uvanlig store formvariasjonen den
norske språknormeringa fram til nå har ført til. I det
store og hele er det de såkalte «moderate» formene
i bokmålet som rår grunnen. Og her ligger det en
interessant indre motsigelse i pressespråket: stilistisk har det utvikla seg i retning av å bli mer

muntlig — særlig da sportsspråket, det «lette» stoffet

o.l. Men det «moderate bokmålet» gir gjerne et
formelt inntrykk og skaper en viss avstand; det er

ikke minst administratorenes språk. Ved å ta i bruk

et breiere språkregister enn de gjør, kunne avisene
være med på å gi status til flere språkvarianter og
kanskje gjøre det lettere for folk å være med i den
offentlige debatten.

— Men står ikke de radikale formene sterkere

i distrikts- og lokalpressa enn i Oslopressa?

— Det kan jeg ikke si noe sikkert om, sia jeg ikke
har undersøkt det systematisk. Men jeg tviler på

om det fins noe slikt mønster.

Thore A: Roksvold.

ikke alltid langt fra. Dette problemet kan ikke løses
en gang for alle, for når nye og friske ord og uttrykk
slår an, forvandler de seg ganske fort til å bli
klisjeer. Men nå er riktignok også allmennspråket
fullt av klisjeer som ingen reagerer på, fordi de er
gamle og har fått hevd. Det eneste som hjelper her,
er årvåkenhet og språklig bevissthet hos journalistene, slik at de legger vinn på å uttrykke seg så
presist som mulig.
Den språklig sett mest nyskapende sjangeren i
pressa er sportsjournalistikken. Den skildrer en
nokså ensarta type aktiviteter, men må gjøre det på
en mest mulig engasjerende, sprudlende og helst
avvekslende måte. Dette skaper grunnlag for en stil
prega av bilder og overdrivelser — og denne stilen
smitter lett over til de andre avdelingene i avisa. De
vil også gjerne presentere stoffet sitt like engasjerende som sportsjournalistene. Bruken av sportsuttrykk i f. eks. politiske kommentarer kan nok føre
til en mer spenstig stil, men den kan også fort gi
språket et klisjepreg.
Generelt er avisspråket en av de viktigste kildene
til eller formidlerne av nyord i språket generelt,
tenk bare på slike ord som nyhetsbilde, nyhetsdekning, dagmamma, bruktbil, brønnhode, buljongpar,
lysløype, lynlås, omkjøring, filmskaper, smørberg
og takgrind.

— Er avisspråket i det hele blitt mer mangfol-

dig enn før?

— Det er det absolutt blitt, og det henger sammen
med at pressa har fått stadig flere funksjoner, den
henvender seg til stadig flere typer lesere, og dermed har den utvikla stadig flere sjangrer. Det stilistiske registeret er blitt mye breiere i løpet av de
drygt to hundre åra vi har hatt aviser her i landet.

— Viser dette seg også i formvalget?

Det en kan si, er at dess større og mer resurssterk ei avis er, dess større muligheter er det for ei
bevisst normering av språket i avisa. I små og
resursfattige aviser — og det gjelder jo de fleste
utover landet — vil formvalget i stor grad være opp

til den enkelte journalisten. Og da er det klart at en

del radikale former kan slippe til, ikke minst hokjønnsformer på -a. Men til og med Aftenposten ser
nå mer gjennom fingrene med slike a-former.
— Det er ganske interessant, for Aftenposten

er jo berykta for språktvangen sin.

- Aftenposten gjennomfører Riksmålsforbundets
norm i alt stoff, og de har jo resurser til det. Men
det er ikke så mange andre aviser som gjør det; de
viktigste er Vestfold-avisene Sandefjords Blad og
Tønsberg Blad foruten Morgenbladet. Her er det
gamle ideologiske holdninger som gjør seg gjeldende. Ellers dominerer det «moderate bokmålet», også i høyreavisene, og det er også den varianten
NTB bruker. Dette siste er nettopp en av grunnene

til at den dominerer pressa så sterkt som den gjør;

de fleste avisene bruker mye NTB-stoff og kan ikke
sitte og rette dette stoffet til ei alternativ språkform,
sjøl om de i og for seg har full anledning til det.
Det «moderate bokmålet» kan vel i virkeligheten
kalles et «ikke-ideologisk riksmål»: en unngår de
formene som har fungert som «faneformer» for
Riksmålsforbundet (efter, nu, sne, sprog og noen
til), men følger ellers riksmålsnorma.

- Kan

edb-teknologien

føre

til

språklig ensretting enn vi har i dag?

ei

sterkere

- Ja, opplagt. Det blir nok utvikla korrekturpro-

gram med standardformer uten valgalternativer.
når de kommer, må vi regne med et enda
standardisert språk enn vi har i dag, i alle fall
ikke de språklige maktforholda forandrer seg og
blir et mål å sikre et visst mangfold.

— Åssen

innretter du undervisninga

hold til de ymse språkvariantene?

di i

Og
mer
viss
det

for-
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Tema: Avisspråk
- Jeg underviser i rettskriving og språkriktighet
bare gjennom retting og når jeg gjennomgår artikler
som studentene har skrevet. Eksamen fra videregående skole er opptakskrav på Journalisthøgskolen, og gjennomsnittsalderen på studentene er om
lag tretti år. Språkferdighetene deres kan variere,
men det er ikke rettskriving de jamt over har størst
problem med.
Nynorsken kan nok være et problem sjøl om så å
si alle har hatt nynorskundervisning før, for etter
artium har de ikke fått bruke nynorskkunnskapene
sine. Før jeg kom til skolen, fans det inga nynorsk-

undervisning der; jeg innførte først et frivillig og
deretter et obligatorisk kurs i denne målforma. Det
siste kom det så sterke reaksjoner på at jeg etter
noen år valte å gå tilbake til et frivillig kurstilbud
igjen. Et obligatorisk nynorskkurs virker svært lite
motiverende for såpass voksne folk som det her er
snakk om - særlig når studentene veit at de ikke får
bruk for nynorsk, at de kanskje ikke en gang får lov
til å bruke det. Redaktørenes nei til nynorsk som
redaksjonelt språk (utafor nynorskområdene) er
hovedproblemet for nynorsken i pressa.
E

PRESSA OG NYNORSKEN
For eit nyreist
moderne samfunn
gaste «bastionane»
for nynorsken tok
. første stund. Den

skriftspråk vil pressa i eit
alltid vere ein av dei viktiå erobre. Forkjemparane
konsekvensen av dette frå
mest resurskrevande — næ-

rast heroiske — delen av denne

kampen

har

vore slitet for å bygge opp ei eiga nynorsk
presse, der målfolka fritt kunne bruke språket
og utvikle det på sine eigne premissar. Men
ikkje mindre viktig har det vore å få innpass i
den sjølvproklamerte «språknøytrale» pressa,
dvs. bokmålspressa. Her har barrierane vore
høge og solide, og det er vel først i dei siste
åra at det har begynt å komme noen sprekkar
i dei. I siste nummeret av Mål og Makt (nr. 3
-— 1985) summerer redaksjonen opp situasjonen slik:
«Vil man være journalist i en større avis, så
er man underlagt en høyere orden. Den ren-

dyrkede

individualismen

kan

ikke få

råde

her.» Dette sa Dagblad-redaktør Arve Solstad i 1978 da han vart spurd om korleis han
såg på journalistar som ville bruke nynorsk.
ken

Utsegna er eit godt døme på språkpolitiki norsk presse.

framleis

bannlyst

Nynorsk

i store

har vore

delar

og

er

av pressa.

Trass i 100 år med statleg autorisert måljamstelling, og trass i at det er 171 år sidan
Grunnlova slo fast prinsippet om ytringsfridom, så vender mange norske redaktørar
framleis det døve øret til når det er snakk om
nynorskjournalistane sin rett til å skrive nynorsk. Og like mykje dreier det seg om dei
demokratiske rettane og den språklege frido-

men

til fleire hundre

tusen

nynorsklesarar.

Bokmålspressa har gjort nynorskbrukarane til

storkonsumentar av bokmål. Alle veit kva det
i lengda fører til.
Men bak denne

muren
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av

motvilje

og

språksensur er ting i ferd med å skje. Nynorsken vinn terreng. I Bergens Tidende har ny-

norskprosenten auka sterkt i dei siste åra og -

Stavanger Aftenblad er i ferd med å komma
etter. Redaktør Tor Bjarne Bjore har til og
med vedgått at det er for lite nynorsk i avisa
og at det er eit ønskemål å auke nynorskbruken (Dagsrevyen 12. mai 1985). I Oslo har
nynorsken fått fotfeste i avisteigane i Vårt
Land, Klassekampen og Nationen.
Når dette skjer, så er det ikkje nødvendigvis ut frå språkliberale grunnar. Like mykje er
det eit spørsmål om å tene pengar. Når Andreas Hompland boltrar seg på nynorsk i si
faste spalte i Økonomisk Rapport, men må
halde seg til bokmål som kulturredaktør i
Dagbladet, så er det ikkje fordi den kapitalistiske ånd er meir demokratisk enn Dagbladets
«høyere orden», men fordi dette økonomiske
fagbladet har funne ut at dei iallfall ikkje vil
tapa pengar på litt nynorsk i spaltene.
Kanskje tvert om.

To av artiklane i Mål og Makt-heftet gjeld

pressa spesielt: Bjørn Karsrud skriv om den
nynorske pressa i dag, med ei fullstendig liste
over nynorske aviser og opplagsutviklinga
deira i 1984, som med få unntak var positiv
over heile lina. Thomas Førde skriv om
røynslene sine som nynorskbrukande journalist i ei Osloavis (Nationen), og konkluderer
med at den beste framtidsvona for nynorsken
som avisspråk ligg i 1) «dei store borgarlege,
men liberale og heller uavhengige avisene på
vestlandskysten», 2) «folkelege sentrumsaviser med visse riksambisjonar, som Vårt Land,
Nationen og Klassekampen», 3) krattskogen
av nynorske bygdeblad utover landet, og 4)
eigne bladtiltak som Dag og Tid.
Oo

Frå eit avisspråksmøte i Telemark:

Liten vilje til meir nynorsk i TA og Varden
(Referat: Vest-Telemark Blad (VTB) 20. november)
Det skortar på viljen i fylkesavisene til å gjera noko med nynorsk-underskotet i spaltene.
Slik må ein tolke det som kom fram på det opne møtet Telemark Mållag skipa til i Bø fredag 15.
november. Møtet kom i stand i samband med målgranskinga laget har gjort — ei gransking som fortel at
TA ei veke i oktober hadde ein nynorskprosent på 2,6 — Varden 5,3 når ein reknar med Telemark Tidend.
— Gjennom meir enn eit år har eg medvite arbeidd for å fremje nynorsken. Det har berre vore negative
reaksjonar å få. Når ein slik skuvar store grupper frå seg, må ein sjøvsagt vurdere kor langt ein bør gå, sa
politisk redaktør i TA, Jørund A. Ruud.
— Kva då med presseetikken? Kva ville TA gjera dersom lesargrupper kritisera avisa for å skrive om ei
bestemt sak — slutte å skrive? spurde den andre innleiaren, Ola E. Bø, leiar i Noregs Mållag.
Bø hevda at norsk presse ligg un-

der for dei språklege fordommane
ein finn elles i samfunnet.

— Pressa seier seg å vera differensiert, men i målsaka eksisterar eit

delvis

eller

totalt

forbod

mot

ny-

norsk. Slepp journalistane fri, så vil
de finne at nynorsken har mykje å
tilføre bokmålet. Nynorskens låge
status er eit resultat av manglande

bruk. Bryt denne sirkelen, oppmoda
Ola

E.

Bø,

som

peika

på at det er

økonomi som ligg til grunn.
— Di feitare avisene er økonomisk,
di meir fordomsfulle er dei når det
gjeld målbruk,

sa han.

Både Ruud, redaktør Bjørn Jacob-

sen og redaktør

Kåre

Hansen

peika

på målutviklinga i samfunnet dei siste 20-30 åra, der nynorsken var på
tilbakegang.
— Det er viktigare å slåst mot den
ålmenne
tilbakegangen
i
språkkjensla — og mot anglifiseringa, var
Ruud og Jacobsen samde om.
-— Og mot kommersialiseringa, sa
Ruud.

Han la elles til at TA's line er at
journalisten skal fylgje målbruken i
den kommunen han skriv frå — i den
grad han er kapabel. Eg har høyrt
vesttelemarkingar hevde at journalistar bør påleggjast å bruke nynorsk
frå ein nynorskkommune, men er det
rett å gjera det? spurde han.
Fylkesavisene måtte tole kritikk
også frå salen. Kven skriv TA for?
Skriv avisa også for dei 19,6 % sku-

leelevane som nyttar nynorsk? spur-

språklege fordommane:

de Astrid Vesto og skulda Ruud for
å legge

— Det er klart dei finst — som fyropa mot hardingfelemusikk i radio for

seg flat for bokmålsklagara-

ne. Ho spurde og om avisa lyser
spesielt etter nynorskjournalistar.

ikkje så fælt mange

vanar.

Oo

har stilna

av. Også uredde aviser må kunne
tole noko av den kjeften som NRK

Tjøstolv Kiland hadde ei handfast
utfordring til fylkesavisene — kva 5.
leiarartikkel på nynorsk.

Nytt fra
Aftenposten

var inne på at journalistar måtte
kunne nytte båe mål — og at den

med

har fått, meinte ho.

Bladstyraren

i VTB,

Tore

Skaug,

I Aftenposten holder de for tida på

manglande nynorskopplæringa ved
den statsdrivne journalisthøgskulen

personspørs-

mål det står på. Det må og vera noko
i vegen

med

mål,

Knut

saksdokument
sa

viljen

blir

når

omsett

Georg

nynorsk

i

til bok-

Nilsen

å vurdere

avisas

rettskrivings-

politikk og forholdet til den offisielle
bokmålsnorma. Dette kunne Svein
Johs. Ottesen, kulturjournalist i avisa, fortelle på et åpent møte om
journalistikk og språk på Norsk
journalisthøgskole
12.
november.

er ei sak som målrørsla snarast må få
gjort noko med, slik Ola E. Bø og
var inne på.
— Det er ikkje berre

Lik-

sjave! slo Jon i bordet.

Den massive kritikken NRK

har fått for nynorsk-bruk,

år sidan.

nande fordommar kjøver nynorsken,
sa Jon — som elles ikkje ville lata
målfolk sleppe utan vidare. Skriv

Det gjer ikke TA. Me vil drive ei
viss kjønnskvotering, men har ikkje
drøfta målkvotering, svara Ruud.
Anne Lognvik kom inn på språk-

med

røynsle frå Hjartdal kommune.
Aslak Høgetveit meinte puristar
innan målrørsla gjer sitt til å skræme

Møtet

var arrangert av Studentmål-

laget i Oslo.

Ottesen lot det skinne igjennom at

en tok sikte på ei oppmjuking av den
strenge riksmålsnorma avisa til nå

har brukt, og at sterke krefter ønsker

Avisene snakkar om språkleg forfall

ei norm som i hovedsak ligger innafor det offisielle bokmålet. Siden det
foreløpig ikke var gjort noe vedtak,
kunne han ikke komme inn på detaljer, og han presiserte at det ennå

med i spelet?

å bli.

dei som prøvar seg på nynorsk.
— Dei lærer om
halde på, meinte

dei får høve til å
han — og la til:

- har ikkje avisene
Også

Jon

Fjone

sjølve ein finger
tok

opp

dei

var usikkert hvordan

utfallet kom

til

LSV

SPRÅKLIG SAMLING - 13

Om normer og normering
Den

11. oktober

i haust møttes

Språkrådet

til eit ekstramøte

på Hvalstad

i Asker

for å diskutere

normering: normering av litterære tekster i leseverk for skolen og generell talemålsnormering. Begge sakene

hadde stått på sakskartet før, og dei har og fått ikkje så reint lite spalteplass her i Språklig Samling. I tillegg
drøfta rådet eit utkast til fråsegn om språket i eit eventuelt TV 2.
Normering av litterære tekster i leseverk

(leiar og Geirr Wiggens artikkel). Til dette møtet hadde
styret formulert to prinsipielle alternativ som rådet kunne

om korleis rådet skulle stille seg til spørsmålet om det
fins slike normer, og om dette i tilfelle vedkjem Språkrådet. Det var ikkje lagt opp til noe vedtak om saka i denne
omgangen.

Alternativ A

og Andreas Bjørkum, innleidde saman med Bjarne Fidjestøl og Geirr Wiggen.

Om behandlinga av denne saka tidlegare viser vi til
Språklig Samling nr. 1 — 1985, s. 18-20 og nr. 2 — 1985

uttale seg om:

a. Tekster i leseverk for 1.6. klasse i grunnskolen skal
b.

som hovedregel normeres etter læreboknormalen.
Tekster i leseverk for 7.-9. klasse i grunnskolen og for

den videregående skolen skal som hovedregel normeres etter rettskrivinga.

Alternativ B

Tekster i leseverk for grunnskolen og den videregående
skolen skal som hovedregel normeres etter rettskrivinga.
Felles for begge alternativa var desse formuleringane:
«Det skal gjøres unntak for poesi. Poesi kan stå «varsomt normert». — Originale norske tekster og oversatte

tekster skal behandles likt.»

Geirr Wiggen foreslo eit tredje alternativ som bygde på
B, men utan å ha med særregelen for poesi. Han var
prinsipielt mot å gjere skilnad på sjangrar i normeringa,
sjå argumentasjonen hans i Språklig Samling nr. 2-85. I
staden ville han gi høve til varsam eller inga normering
«når det er språklig-stilistisk grunn til det», utan omsyn
til sjanger.
Det kom ikkje fram særleg mange nye moment i ordskiftet. Det var stor usemje i spørsmålet om variasjon i
skriftbildet hemmar lese- og skriveopplæringa eller ikkje.
Frå nynorskhald vart det hevda at nynorske tekster trong

sterkare normering enn bokmålstekster for å demme opp

for språkleg ustøheit og bokmålspåverknad på elevane.
Spørsmålet om ulik normering for bokmål og nynorsk
vart likevel ikkje realitetsdrøfta.
Ved avstemninga (som var rådgjevande for styret) vart
det fleirtal for alternativ B, altså berre normering etter
rettskrivinga utan omsyn til skolesteg. På dette grunnla-

get skal styret arbeide vidare med eit detaljert regelutkast
som skal leggas fram for rådsmøtet i januar 1986.

Språket i TV 2
Styret la fram eit utkast til fråsegn som gjekk inn for at
språkreglane

i NRK

også burde

gjelde for TV

2. Dette

kom det få protestar mot, men derimot vart det stilt
spørsmål ved om ikkje Språkrådet burde ta avstand frå
heile TV

grunnlag.

2-alternativet

på

språkleg

Ved ei avstemning

og

allmennkulturelt

(også denne

rådgjevande)

viste det seg at det var eit klart fleirtal for dette (18 mot
13). Med det same stemmetalet slutta møtet subsidiært

opp om styrets fråsegnsutkast.

Overdialektale normer for talespråk
Dette

emnet

Språklig Samling

sto

i sentrum

for

eit

temanummer

i fjor (nr. 2—1984). Meininga med å

av

ta

det opp på rådsmøtet no var å få ein prinsipiell diskusjon
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To av intervjuobjekta i temanummeret,

Lundeby

Einar Lundeby

meinte Språkrådet burde ta opp arbeidet med

talemålsnormene for bokmål og nynorsk og ikkje overlate
det til privatpersonar å gi ut uttaleordbøker. Han nemnte
fleire

grunnar:

Det

vil

styrke

forståelegheita

mellom

nordmenn, det vil styrke den nasjonale einskapskjensla,

det vil gi folk høve til å bruke eit «nøytralt» språkleg
uttrykksmiddel som ikkje gir landsdelsstempel, og det vil
styrke norsk andsynes andre språk, særleg mot den
engelske påverknaden. Også utlendingar treng ei slik

norm når dei skal lære norsk. Lundeby understreka at
norma måtte vere romsleg, for bokmålets del måtte både
tradisjonelle og radikale former aksepteras fullt ut. Han
presiserte og at han ikkje var for påtvinga normering for
dialektbrukarar.
med og påverke
Bjørkum heldt
gjekk inn for ei

Men norma fins, og Språkrådet må vere
ho, konkluderte han.
seg til nynorskens spesielle problem, og
offisiell normering som først og fremst

skulle motverke det sterke uformelle normeringspresset i

retning av austlandsk bokmåls-uttale. Levande talemål
måtte vere rettesnor for denne norma, og ho måtte inklu-

dere alle variantar av nynorsk,
som framleis

er levande

også eldre skriftformer

i målføra

(førde,

studerar).

Al-

ternativet til å ta opp desse problema var å la alt skure og

gå og la bokmålet dominere.

Også Fidjestøl ønskte å ta opp arbeidet med eit nynorsk normaltalemål som eit tilbod til dei som ønskte det,
og meinte

lektane.

dette kunne

Han

meinte

sameinas

som

med

Lundeby

vørdnaden

for dia-

at forståingsargu-

mentet ikkje kunne feias til side, men la til at ei sterk
normering var ikkje nødvendig for å bli forstått; det var
meir snakk om å unngå visse ting enn å øve inn at slik og

slik skal det heite. Eit anna argument var statusargumentet: alle treng eit register av ulike språkvariantar for å
kunne

fylle

ulike

roller og

ulike

behov.

Dette

omsynet

tala for ei sterkare normering. Det tredje argumentet var

at normaltalemålet kunne verne og styrke nynorsken
dersom det fekk høgare status enn det har i dag. I dag

normerer mange til bokmål fordi det er den mest kjente
og aksepterte talemålsnorma. Det reelle valet står ikkje
mellom normering eller ikkje, men mellom privat eller
offentleg normering.

Ei nynorsk talemålsnorm må ha eit organisk forhold til
dialektane, sa Fidjestøl: det må høras at nynorsken er
samnemnaren for talemålet — dialektdrag som fleirtal utan
uttalt -r bør t. d. godkjennas i norma. Språkrådet børi det
heile arbeide vidare med spørsmålet om ei talenorm, både

for å styrke statusen til den tala nynorsken og for å løfte
visse folkemålsformer inn i norma.
Wiggen meinte det var ein problematisk påstand at det
fins

ei

«overdialektal

norm»,

som

Lundeby

og

andre

hevda. Han nekta ikkje for at den språkvarianten Lunde-

by tenkte på, fins, men denne varianten er ikkje meir enn
ei av mange normer. Det fins inga «landsdekkende, allment akseptert talemålsnorm»; det Knud Knudsen hadde
kalla «den landsgyldige norske uttale» ville Wiggen kalle
«i høyeste grad en sosialt markert dialekt». Wiggen ville

prinsipielt sette seg imot at Språkrådet behandla denne
eine talemålsnorma annleis enn folkemålsnormene. Med
døme

frå andre

land

hevda

han

at «rikstalemålsnorme-

ringa i skole og samfunn har skapt og forsterker sosiale

skiller og personlige problem» — noe skolepsykologar og
spesialpedagogar ser dagleg, men språkvitarar ofte vanskeleg får auge på. Lundebys gode vilje til å unngå språkleg og sosial diskriminering tvilte han ikkje på, men han
var redd for følgjene av eit normeringsinitiativ frå Språk-

rådets side.

I ordskiftet tok Tor Guttu

avstand frå Lundebys

opp-

fatning av korleis ei bokmåls-talenorm skal vere. Berre

former med grunnlag i tradisjonell riksmålsuttale kunne
godkjennas som normalformer. Den språksosiologiske
forskjellen mellom vasket og vaska er eit faktum som

berre må aksepteras.
Ola Jonsmoen og Arne

Kjell Foldvik

var redde

bli eit forsterka normpress

i samfunnet,

og Språkrådet

for

konsekvensane av den lina Lundeby ville slå inn på.
Same kor god intensjonen var, meinte dei resultatet ville
burde

nettopp

arbeide

aktivt mot

dette,

med

andre

ord

ikkje gi ut nye uttaleordbøker som «motvekt» mot dei
som fins, men fortelje folk at dei kan gi blaffen i det som

Til minne om
En av våre trufaste medlemmer, professor Trygve Heltveit døde i høst, 71 år gammel.
Heltveit underviste i engelsk språk ved Universitetet i Oslo i mange år før han gikk av for
aldersgrensa. Hovedfelta hans var engelsk språkhistorie og gammelengelsk grammatikk. Han var
først universitetslektor, og fra 1970 var han professor i engelsk.
Vi som studerte engelsk i begynnelsen av 1970åra, hadde Heltveit som veileder inn i det gammelengelske tekstmaterialet. Den glede og kjærlighet
som han viste til arbeidet med gammelengelsk,
smitta over på oss som var studenter. Heltveit
konsentrerte seg først og fremst om språket i

tekstene.

Sjølsagt

var

han

opptatt

av

gammel-

engelsk litteratur, men vi fikk inntrykk av at for
Heltveit lå hemmeligheten til en forståelse av
teksten i det nitide arbeidet med språket, med
bøyningsmønster og dialektvariasjoner. Verdien av

for eksempel Caedmons salme overlot han til oss å
bestemme, etter at han hadde gitt oss de heilt
nødvendige nøklene til det språket salmen var for-

mai.
Jeg ser stadig

Heltveit for meg

der han

sto i

dresskleda i auditoriet og lærte oss bøyningsrekka
over «lufian», det gammelengelske verbet for «å

elske». Det hadde et spesielt trykk og det klang

godt. Når han uttalte de gammelengelske orda, var
det som om han nesten ikke ville slippe de fra seg.
Og vi satt og skreiv «å elske» ned i notatene.
Lufie, lufast; lufode, lufodest. Vi fikk nærmest
inntrykk av at det å elske på gammelengelsk, hadde en spesiell kvalitet fordi språket var annleis. Og

sånn må det vel også ha vært.

står der (Foldvik). Foldvik etterlyste dg på nytt (som han
gjorde i temanummeret av Språklig Samling) ei seriøs
undersøking av forståelegheita mellom ulike variantar av
norsk talemål, og korleis den heng saman med språkhald-

ningar.
same

Kjell Venås

peika på at ikkje alle normalar gir
er berre aktuell for noen få,

status: nynorsknorma

bokmålsnorma pressar på alle og fører ofte til eit hjelpelaust knot. Til Lundeby

sa han at bokmålsuttale gir like

mye landsdelsstempel som dialekt. Han meinte at dialektrørsla hadde vore meir til gagn for folk flest enn dei som

gjekk inn for ei talemålsnormering.

Egil Pettersen støtta Lundeby i at det fins ei talenorm
som svært mange bokmålsbrukarar strevar etter, og den

baserer seg på skrifta. Han var for eit liberalt skriftmål
med plass for mange folkemålsformer, og dei bør og
danne grunnlag for talenorma. Kvit er «dannet tale» på
bokmål, kasta like eins.

Eyvind Fjeld Halvorsen peika på at det er ein voldsom

påverknad frå bokmål på dialektane, men folk går likevel
ikkje over til bokmål med ein gong; dei sklir over i ulike

slag regionalspråk.

Vi bør hjelpe dei til å gjere hoppet

over i bokmålet direkte. Folk treng eit moderne
akkurat som dei treng moderne hus.

språk,

Vi stoggar referatet her. Møtet fekk ein open konklusjon, og det er opp til styret i Språkrådet om dei vil følgje

opp saka vidare og eventuelt korleis.

LSV

Trygve Heltveit
Avhandlinga til Heltveit var om påpekende pronomen i engelsk. Han skreiv også blant anna om
mengdeord i gammelengelsk. Særlig opptatt var

han av nordiske spor i gammelengelsk.
Språkstrid var ikke Heltveits bord, og da heller

ikke den norske varianten. Han trivdes i det heile
tatt dårlig i faglig kamp og konflikter. «Alle som
kjenner meg, kan fortelje deg at eg skyr rampelyset», skreiv han til meg en gang. I 1958 skreiv han

en kronikk i Dagbladet om

«innbrott i riksmålets

system». Som innlegg i en ganske oppheta debatt,
var den artikkelen uvanlig forsiktig og saklig. Den

blei trykt om igjen i Språklig Samling nr. 3/1979.
Heltveit slutta artikkelen med å vise til «det felles-

norske skriftspråket vi vel før eller seinere får».
Sjøl om Heltveit brukte bokmål i de fleste sammenhenger i arbeidet sitt, var det nynorsk som

avgjort sto han nærmest.

I den sammenheng viste

han til Skards bok om målstrid og massekultur som

et viktig verk. Heltveit har også skrivi om tonelag i
nordhordlandsdialekt.
Heltveit hadde en holdning til språk og språkhistorie som det er viktig for oss å arbeide videre
med. Han hadde ei fin og grei uttrykksform, en lun

humor og en varsam måte å være traust på. Den

var sikkert prega både av hans norske bakgrunn og

av at gammelengelsken liksom var blitt en del av

kretsløpet hans. Siste gang jeg var innom han, sa
han til meg: «Eg er ein gammal maskin. Bitane tar

til å rustne og falle frå kvarandre.» Han holdt altså
ikke lenger enn til i høst. Vi skulle så gjerne hatt
han i mange år framover.

Øyvind T. Gulliksen
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«Moderat» eller «konservativt» bokmål?
Om inndelinga av bokmålet
Av Eric Papazian
Problemstilling
I Språklig Samling nr. 2/85 skriver Tove

Berg og Rei-

dunn Guldal at Språkrådet har pålagt dem å bruke uttrykket moderate former istedenfor konservative former i
bokmål i den læreboka i norsk de har skrevet for den

videregående skolen, og at det skapte vansker for dem
fordi de ønsket å dele formene i bokmål inn i konservati-

ve, moderate og radikale. Sjøl mener jeg det normalt ikke

er grunnlag for å skille mellom mer enn fo slags former i
bokmål, og at de to formtypene bør kalles konservative
og radikale. Følgelig får vi primært behov for å skille
mellom to varianter av bokmål, som svarer til hver av
formtypene, en konservativ og en radikal. Om det også

fins noe en kunne kalle moderat bokmål, kan diskuteres,
men det som gjerne kalles moderat bokmål i dag, bør hete
konservativt bokmål. Dette skal jeg prøve å begrunne i
det følgende.
Berg og Guldal mener det er språkpolitiske hensyn som

ligger til grunn for Språkrådets påbud. Vil det si at
moderat er et plussord, som det er om å gjøre for
tilhengerne
mens

av

den

konservativ

aktuelle

er

et

bokmålsvarianten

minusord

som

å bruke,

motstanderne

av

den — f. eks. tilhengere av det radikale bokmålet — helst
vil bruke? Om så er, er det ikke mulig å omtale den

aktuelle språkvarianten på en nøytral måte. I så fall bør
begge ordene tillates (eller en må finne et tredje, nøytralt

ord), for ellers tar jo Språkrådet et språkpolitisk standpunkt for enten tilhengerne eller motstanderne av det
moderate/konservative bokmålet.
Etter mitt skjønn må en se bort fra både språkpolitiske

hensyn
måtte

og

ha,

stilistiske

når man

konnotasjoner

velger

betegnelse,

som
og

disse

valget

ordene

må

be-

grunnes objektivt, på grunnlag av ordenes betydning (denotasjon). Ingen av ordene er nødvendigvis verken pluss-

eller minusord, men kan utmerket godt brukes helt nøytralt. Men en kan ikke diskutere ordene konservativ og
moderat uten å trekke inn også ordet radikal, som for det
første hører semantisk

sammen

med

de to andre

og for

det andre synes å være like problematisk i en språkpoli-

tisk sammenheng. Iallfall sier Geirr Wiggen (1979, s. 214)
at det foreligger «ulike motsetningsfylte og uklare defini-

sjoner på hva «radikale» bokmålsformer er».

Dersom alle disse 3 ordene er problematiske som betegnelser på former i og varianter av bokmål, må fram-

gangsmåten være denne: Først finner en ut hvor mange
former og varianter det er grunnlag for å skille mellom,
og dernest finner en ut hva de bør kalles. Alle vil vel
være enige i at det er viktig å ha en mest mulig nøytral og
entydig terminologi på dette punktet, for både objektivitet og klarhet er som regel mangelvare i språkdebatten.
Trenger vi to eller tre betegnelser for former i og varian-

Noen utgangspunkter
Før jeg svarer på disse spørsmåla, vil jeg nevne noen
forutsetninger. En er at når man skal inndele skriftspråket, så er talemålet uvedkommende og bør holdes utafor.
Det vil jeg også gjøre her. En annen er at ei inndeling av

skriftspråket

i varianter

ikke

bare

kan

bygge

på reint

språkstrukturelle forhold, men også må ta hensyn til
språkpolitiske realiteter. Man kan ikke dele norsk skriftspråk inn i varianter slik man sjøl finner det for godt, uten
å ta hensyn til at skriftspråket alt er delt inn i varianter

med

bestemte

navn,

dels av myndighetene

og dels av

private organisasjoner (f. eks. riksmålsbevegelsen). Utgangspunktet mitt er altså ikke faktisk (skriftlig) språkbruk el.1., men de skriftnormalene som eksisterer i dag —
først og fremst de offisielle normalene med deres offisielle navn. Når jeg snakker om bokmål her, er det altså

tale om den offisielle skriftnormalen bokmål slik den er i
dag, og ikke en størrelse jeg sjøl har avgrensa. Og når jeg
snakker om riksmål,

er det tale om

riksmålsbevegelsens

uoffisielle normal og altså prinsipielt noe anna enn bok-

mål, noe jeg skal komme tilbake til seinere.
Et tredje utgangspunkt er at en må skille mellom inndeling av bokmålet som helhet og inndeling av de enkelte

formene

i bokmålet, og at det siste må være grunnlaget

for det første. Uttrykkene konservativ, moderat og radikal må ses i sammenheng med valgfriheten i offisielt
skriftspråk, og den valgfriheten gjelder de enkelte formene i hver normal, ikke varianter av normalene som helheter. Strengt tatt eksisterer det ingen varianter av ver-

ken bokmål

eller nynorsk

som

faste, offisielle helheter

eller normaler; det eksisterer to normaler —- bokmål og
nynorsk — og hver av dem omfatter en mengde valgfrie
former, ordna etter et visst system (jamstilte former eller
hovedformer-klammeformer). Det er altså formene som
er det primære, og som primært må inndeles og benevnes. Men på grunnlag av (ei inndeling av) formene kan vi
dele tekster på bokmål (eller nynorsk) inn i typer som
representerer varianter av bokmål, avhengig av om de er
prega av former av den ene eller andre typen. Har vi
f.eks. avgrensa noe vi kaller radikale former i bokmål, så

kan en i neste omgang

bokmål

i betydninga

som utelukkende
mer».

snakke om

(tekster på) radikalt

«(tekster på) en variant av bokmål

eller vesentlig består av radikale for-

Konservativ, radikal, moderat
Når det gjelder betydninga av ordene konservativ, moderat og radikal, så må konservativ og radikal i en
språkpolitisk sammenheng oppfattes som synonyme med

henh. eldre, tradisjonell og nyere, reformert. Moderat er

betegnelsene konservativ og moderat er mest på sin plass

vanligvis motsetninga til ytterliggående og brukes om det
som er «midt på treet» eller midt imellom, og det må i
denne sammenhengen si mellom ytterpunktene konser-

ning? Hva skal vi i det hele tatt legge i disse tre ordene i
den aktuelle sammenhengen?

mange sammenhenger er et plussord, siden det vanligvis
betraktes som en dyd å ta midt på treet, mens det er
tilsvarende negativt å være ytterliggående, ekstremistisk.

ter av bokmål? Og dersom

vi bare trenger to, hvilken av

som betegnelse på de formene og den varianten av bokmål som ikke er radikal(e), ut fra disse ordenes betyd-
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vativ og radikal. Dette er selvsagt grunnen til at moderat i

Et synonym til moderat er måteholden, som er et klart
plussord. Det språkpolitisk moderate må ligge midt mellom det konservative og det radikale, slik at moderat i

hvilken som er mest det ene og minst det andre. For min
del syns jeg ikke at slike former kan klassifiseres entydig
som verken konservative eller radikale, men det betyr

tiv og radikal. Mao. forutsetter uttrykkene moderate
former eller moderat bokmål at det fins tre slags former i
eller varianter av bokmål; dersom det bare fins to slag, er

særtilfelle, og det vi trenger et navn på, er de enkelte
elementene slike ordformer består av, f. eks. rotmorfe-

gen

blandingsformer av eller overgangsformer mellom de til-

språkpolitiske sammenhenger forutsetter både konserva-

ordet moderat ikke på sin plass.
Når det gjelder ordet radikal spesielt, sier Geirr Wig(1979,

forstås

dels

s. 213-214)

som

tilnærmingsformer,

en

at begrepet

radikalt

bokmålsvariant

bokmål

som

er prega

kan

av

dvs. nynorskformer eller nynorskpre-

ga former, og dels som en bokmålsvariant som er prega
av «folkemålsformer», dvs. dialektformer.

Han definerer

altså radikalt bokmål dels i forhold til nynorsk,

som den

bokmål

dette er

ikke at jeg vil gå inn for å kalle dem moderate. Dette er et
met

bleik-

andsynes

blek-,

eller bøyningsmorfemet

-a

andsynes -ene. Kombinasjoner av et konservativt og et
radikalt element kan da rett og slett klassifiseres som
svarende (konsekvent) konservative eller radikale formene, i dette tilfellet blekansiktene og bleikansikta.

Hvilken av disse formene som er mest eller minst
radikal eller konservativ, syns jeg derimot er uinteressant

i samband

med

spørsmål om

ei inndeling

av

formene,

for det

er et

kvantitet (grad) og ikke kvalitet. Og dette

varianten av bokmål som ligger nærmest opp til nynorsk,
og dels i forhold til dialektene, som den varianten av

varierer følgelig mye, ikke bare fra formtype til formtype,

etter mitt skjønn inga tolkning av hva radikal betyr i
denne sammenhengen, og dermed ingen definisjon av
radikalt bokmål, men bare en beskrivelse av det. Det er
riktig at de radikale formene kan beskrives dels som

F.

som ligger nærmest

tilnærmingsformer

opp til dem.

til nynorsk

og dels som

Men

(særlig øst-

landske) dialektformer, og som regel begge deler på en
gang, sjøl om det fins unntak (f. eks. åssen). Men først og
fremst er de nyere former i bokmålet, og det er det

betegnelsen radikal går på, ikke at de er nynorsk-prega
eller dialektiske.
Wiggen er sjøl inne på dette når han sier (Wiggen 1979,

men også fra form til form av samme type. De ulike
konservative og radikale formene oppfattes slett ikke som
like konservative eller radikale av brukerne av bokmålet.
eks.

er radikal

bøyningsform

(dvs.

a-form)

av

sub-

stantiver etter mitt skjønn atskillig mindre radikal i
hunkjønn entall enn i intetkjønn flertall - men det kommer

delvis

an

på

hvilket

ord

det

er

tale

om,

især i

intetkjønn. Ei form som ansikta er etter mitt språkøre
heller radikal, mens former som åra, fjella er atskillig
mindre

radikale,

og former som barna,

be(i)na

ikke vir-

ker radikale i det hele tatt. Valerij Berkov, som skriver
om språksituasjonen i Norge (Berkov

1985), sier (s. 96) at

han bl.a. reir, sør, og som eksempel

på nøytrale konser-

s. 212) at betegnelsene moderat og radikalt bokmål er «...
utvikla frå utgangstydinga «moderate/radikale forand-

noen radikale og konservative former er nærmest nøytrale. Som eksempler på nøytrale radikale former nevner

Tilsvarende måtte konservativ bety «uendra i høve til den
gamle rettskrivinga». For min del vil jeg altså si at

vative former bl.a. mel, gulv.
Men dette er et spørsmål om stilverdi — jf. forskjellen
mellom «et lunt lite rede» og «et rotete reir» — som
avhenger av den enkeltes språk- eller stilfølelse. Og den

ringer i høve

til den

gamle

rettskrivinga»

(av

1917)».

betydninga av disse ordene ikke bare er utvikla av denne
betydninga, men at den fortsatt betyr nettopp dette, sjøl
om betydninga neppe er så presis som det Wiggen antyder (ny/gammal

i forhold til 1917-rettskrivinga).

Radikal

betyr her «relativt ny, ny i forhold til de tradisjonelle
formene». Derfor er den naturlige motsetninga til radikal
ikke

moderat,

konservativ.

som

er

det

ordet

Wiggen

bruker,

men

Det radikale bokmålet bør mao. defineres i

forhold til det konservative bokmålet,
nynorsk eller dialektene.

og ikke i forhold til

De enkelte formene i bokmål

Berg og Guldal sier ikke noe om hvordan de vil skille
mellom konservative, moderate og radikale former i
bokmål, men faktum er at det normalt er valg mellom
bare to alternativer: Vi kan skrive enten sein eller sen,

enten bru eller bro, enten trøtt eller trett, enten sjøl eller

selv,

enten tida eller tiden,

enten åra eller årene,

enten

ramla eller ramlet, osv. Den ene forma i hvert par er den

tradisjonelle, dansknorske forma, som regel identisk med
riksmålsforma: den andre er ei nyere, innført eller reformert form i det dansknorske skriftspråket, som regel
identisk med nynorskforma og med (øst-)norske dialekt-

former. Pga. disse greie og ubestridte språk-historiske
fakta passer det å kalle de førstnevnte formene for kon-

servative og de sistnevnte for radikale, og det er en helt
nøytral bruk av de to ordene. Noen kategori «moderate
former» er det normalt ikke noe grunnlag for.

Rett nok peker Wiggen (1979) på at vi kan få ordformer
som er en mellomting mellom konservative og radikale

former — nemlig ordformer med ett konservativt og ett
radikalt element, f. eks. konservativ ordstamme og radikalt bøyningsmorfem, eller omvendt. Wiggen nevner (8.
215-216) en del slike tilfeller, f. eks. bleikansiktene og

blekansikta, og spør om de skal regnes som konservative
(«moderate»,

i Wiggens

språkbruk)

eller

radikale,

og

avhenger igjen av den enkeltes språklige erfaringer, bl.a.

av hvor mye de ulike formene blir brukt — hvor vanlige
eller avvikende de er i språkbruken. Når former som
barna og beina virker så stilistisk nøytrale, er det selvsagt fordi de er så vanlige i bokmål, jfr. at de er hovedformer der, og tillatt tilmed i riksmål. Men sjøl om mange
har

gjort

de

samme

erfaringene

og

har

den

samme

språkfølelsen, er stilverdi prinsipielt et subjektivt spørsmål, som egner seg dårlig som grunnlag for ei objektiv
inndeling av formene. Det vi trenger, er ei absolutt inndeling i konservative og radikale former på et språkhisto-

risk grunnlag, ikke ei gradert inndeling på stilistisk
grunnlag. I den sammenhengen kan vi se bort fra om ei

form er litt radikal, svært radikal eller nøytral, og nøye
oss med å klassifisere den som enten radikal eller ikke

radikal (men konservativ). Og dette lar seg alltid gjøre
noenlunde entydig på et språkhistorisk grunnlag; f. eks.
kan vi konstatere at formene reir og sør, om de er aldri så
nøytrale stilistisk sett, er nyere i bokmål enn de alternati-

ve formene rede og syd. Og vi kan konstatere at formene

mel og gulv er tradisjonelle andsynes de alternative formene mjøl og golv, helt uavhengig av formenes bruksfrekvens og stilverdi.

Varianter i bokmål
Den

store valgfriheten i bokmål

vendigvis

til at det oppstår

og nynorsk fører nød-

varianter av hver normal,

ettersom ikke alle velger likt. Som sagt står valget mellom de enkelte formene, og iallfall i prinsippet er valget
fritt, iallfall om alternativene er jamstilte. Av dette følger
det at en må regne med ikke bare to eller tre varianter av
bokmål (og nynorsk), men et uendelig antall — alt fra det

mest konservative til det mest radikale. I praksis er det
likevel slik at de fleste er mer eller mindre «konsekvente»
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og holder seg stort sett til enten de konservative eller de

dansk-norske skriftspråket, så er det i dag et faktum at de

autoritativt påbud om en slik konsekvens. Dvs., de fleste
«velger» de konservative formene, om en kan snakke om

ge forskjeller mellom, både funksjonelt og strukturelt.
Funksjonelt er forskjellen den at bokmålet har offisiell

radikale formene, sjøl om det så vidt jeg veit ikke fins noe

et valg i denne sammenhengen

- de fleste som bruker

konservative former, gjør det neppe bevisst og av eget
valg, men ganske enkelt fordi det er dem de har lært på
skolen eller ser brukt i språksamfunnet. Vi har jo alle en
tendens til å følge tradisjonen og gjøre som de andre gjør!
Men enkelte stabeiser trasser altså skikk og bruk og
bruker de radikale formene, eller i det minste noen av
dem. I praksis får vi derfor bruk for kategoriene konservativt og radikalt bokmål, parallelt med — og på grunnlag

av — formene.
Dersom

uttrykket moderat bokmål

skulle ha noen me-

ning, måtte det være som betegnelse på et bokmål som
ligger midt mellom det konservative og det radikale på

den måten at det omfatter både konservative og radikale
former, og omtrent like mange av hvert slag Gf. Vikør
1982, s. 8). F.eks. slik at man skreiv annenhver gang
sein, gata osv. og annenhver gang sen, gaten osv., eller
skreiv sein, gata osv., men ren, tiden osv., eller brukte
a-former i substantiver, men ikke i verb, eller andre
varianter. Et slikt bokmål fins selvsagt — denne teksten er

vel et eksempel - men som eksemplene antyder, er det

ikke en enhetlig størrelse, men representerer en rekke
overgangsformer mellom
(ekstremt eller konsekvent)
konservativt og radikalt bokmål, som varierer i måte så

vel som i grad. To tekster kan være omtrent like radikale,

dvs. omfatte omtrent like mange radikale former, men på
hver sin måte, dvs. omfatte ulike radikale former (f.eks.
den ene a-formeri substantiver, den andre i verb).
Dette taler etter mitt skjønn for at vi ikke bør regne
med noen egen språkvariant moderat bokmål, like lite
som vi trenger kategorien moderate former. Det vi
trenger, er primærkategoriene konservativt og radikalt

bokmål, som bygger på kategoriene konservative og radikale former. Disse språkvariantene kan betraktes som

ytterpunkter på en skala, og alt som ligger imellom, kan
beskrives ut fra dem, som mer eller mindre konservativt
eller radikalt, på ulike måter så vel som i ulike grader. En

tekst på bokmål

kan i så fall beskrives ikke bare som

enten radikal eller ikke radikal (men konservativ), men
også som svært radikal eller litt radikal, og (svært, litt)

radikal på den eller den måten. Ei anna sak er at betegnelsen moderat bokmål slett ikke blir brukt om et slikt
«midt-på-treet»-bokmål, men om den (utbredte) varianten

av bokmål

som utelukkende eller hovedsaklig består av

de konservative formene. Men
konservativ og ikke noe anna.

den

varianten

bør kalles

Men hva med riksmålet, vil kanskje noen si — er ikke
det mer konservativt enn sjøl det mest konservative
bokmålet, slik at det siste med en viss rett kan kalles

moderat

andsynes

denne

riksmålet?

tankegangen

trykket moderat bokmål.

Etter mitt skjønn

som

ligger til grunn

er det

for ut-

Nå er den retten blitt atskillig

mindre etter 1981, ettersom forskjellen mellom
og det (mest) konservative bokmålet nå er

ubetydelig.

riksmålet
blitt helt

Men uansett om forskjellen mellom bokmål

og riksmål er stor eller liten, er tankegangen uholdbar, for
den forutsetter at bokmål og riksmål er en og samme
ting, som opptrer i 3 varianter, to ytterliggående i hver

sin retning og en midt imellom. Og å betrakte bokmål og
riksmål som en og samme språkvariant er etter min
mening høyst tilslørende og kan ikke forsvares som nøy-

tral språkbruk, iallfall så lenge det er tale om skriftnormaler. Sjøl om bokmålet og riksmålet opphavlig var en og
samme

ting, i og med

at begge har opphav
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som det er vikti-

status og blir regulert og godkjent av myndighetene — fra
Språkrådet gjennom Kulturdepartementet til Regjering og

Storting — mens riksmålet er uoffisielt, med bare riksmålsbevegelsen bak seg. Strukturelt har de to språkformene

siste

som

sagt

kommet

språkreformen,

men

hverandre

fremdeles

nærmere

etter

er det

den

vesentlige

forskjeller — først og fremst at bokmålet omfatter også de
radikale formene, som nesten ikke forekommer i riksmålet overhodet. Derfor kan man faktisk hevde at bokmålet

— gjennom de radikale formene — ligger vel så nær opp til
nynorsken

som

opp

til riksmålet.

Å betrakte bokmål

og

riksmål som (i det vesentlige) en og samme ting vil si å se
bort fra at bokmålet omfatter de radikale formene. Og det
vil igjen si å behandle bokmålet slik det kunne ha vært
eller (ifølge enkelte) burde være, og ikke slik det er.
Riksmål og konservativt bokmål er vesentlig en og samme
ting, strukturelt sett. Men i og med at det konservative

bokmålet bare er en teoretisk variant av bokmålet og ikke

noen fast avgrensa språkvariant med offisiell status, er
også dette prinsipielt noe anna enn riksmål, uansett om

forskjellen i praksis er eller kan være liten.

Konklusjon
Konklusjonen min blir altså at kravet til nøytral og
entydig språkbruk på dette området tilsier at en må skille
mellom

bokmål

og

dette igjen fører med

riksmål

som

skriftnormaler,

og

seg at de to hovedvariantene

at

av

bokmål
vativ og
dets syn
er etter

som det er vanlig å regne med, må kalles konserradikal. Språkrådets syn — om det da er Språkråsom kommer fram i pålegget til Berg og Guldal —
min mening uholdbart og bør revideres. Da får vi

norsk,

slik

en språkbruk

de

som

er parallell for både

faktiske

forholdene

bekjent

er det

bokmål

skulle

og ny-

tilsi.

Også

har

følt noe

nynorsk finner vi jo den samme motsetninga eller valgfriheten mellom eldre, tradisjonelle og yngre, reviderte former,

men

meg

enda

moderate

ingen

som

i

presserende behov for å snakke om «moderat nynorsk»,
varianter

i ordets

rette forstand

er mye

mer utbredt i nynorsk enn i bokmål. Det trenger vi heller
ikke gjøre i bokmålet, sjøl om bokmålet i langt sterkere
grad enn nynorsken har fått konkurranse av en uoffisiell
normal som er enda mer konservativ enn sjøl den mest

konservative offisielle varianten.
Vi

kan

altså

gjøre

tilfredsstillende

skriftspråk ved å regne med

greie

for

offisielt

to varianter av begge nor-

malene, en konservativ og en radikal. Men det bør understrekes at dette er en sterk forenkling, og at kanskje det

Bokmål og riksmål

nettopp

er to klart atskilte skriftspråksvarianter,

i det tidligere

meste som blir skrevet, ligger et sted mellom disse teoretiske

ytterpunktene.

I nynorsk

ligger vel tyngdepunktet

helst på den radikale sida, og følgelig er de språkhistorisk
radikale formene i nynorsk stilistisk sett ikke særlig radi-

kale. I bokmålet ligger tyngdepunktet som nevnt klart på
den konservative sida. Men det er vel rimelig å anta at
det med tida vil flytte seg noe i radikal retning, slik at et

«moderat bokmål» i ordets rette forstand etter hvert vil
bli vanligere enn det er i dag.
Litteraturhenvisninger:

Valerij Berkov: Språksituasjonen i Norge sett utenfra. I «Maal
og Minne»

nr. 1-2,

1985.

Lars S. Vikør: Bokmålet i lærebøkene. Situasjonen i dag —
perspektiver framover. I «Språklig Samling» nr. 3, 1982.
Geirr Wiggen: Hva er radikalt bokmål? Ei problematisering. I
Lars S. Vikør og Geirr Wiggen (red.): Språklig samling på
folkemåls grunn (1979).
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Å edb-behandle ord
Bokmelding av Svein Lie
Det er i dag allment akseptert at
også språkfolk trenger datamaskiner
i sine undersøkelser av språklige fenomener. For tjue år sia var det ikke
slik. Da var det bare en filolog i
Bergen som hadde slike merkelige

Det

største

terminologiprosjektet

til nå i Norge er likevel Terminolprosjektet, som er et samarbeidspro-

egen avdeling av Nordisk institutt
ved Universitetet i Bergen. Dette ble

sjekt mellom Statoil og Norsk termbank, Universitetet i Bergen. Målet
er å oversette ei rekke handbøker for
drifta av Gullfaks A-plattformen fra
engelsk til norsk. Gullfaks A skal
nemlig ledes og drives med norsk
som administrasjonsspråk. Gjennom
dette prosjektet vil en legge grunnlaget for en konsekvent norsk fagter-

miljø

Andersen

m.fl.

gjør

for dette

idéer, Kolbjørn Heggstad.

Han fikk

etter hvert folk med på sine ideer og
grunnla PDS, Prosjekt for datamaskinell språkbehandling, som er en
en surdeig som

for

skapte et livskraftig

datamaskinell

språkbe-

handling i Bergen. Det er derfor ikke
urimelig at han nå har fått sitt festskrift til sin 50-årsdag.
De mange artiklene i festskriftet
gir et godt tverrsnitt av oppgavene
språkfolk i dag bruker datamaskiner

til. Mest

stoff i denne bokaer

det

nok om ord, ordbøker og terminologi, og det rimer godt med jubilantens
egen faglige profil. Heggstad har sjøl

fått lagt inn i maskinen Norsk ordre-

gistrant,
ei
slags
datamaskintilgjengelig ordbok med opplysninger
om
allehånde
bøyingsformer
på
bokmål og nynorsk. Gulbrand Alhaug gjør i en artikkel greie for hva

slags nytte en kan ha av ei slik ord-

bok, f. eks. i normeringsarbeid.
Fagterminologi er emne for flere

artikler. I midten av 70-åra ble det

minologi

for

oljebransjen.
(deriblant

den

Øyvin

nylig

avgåtte redaktøren for dette bladet)
greie

prosjektet

i en

artikkel.
Arbeid med fagterminologi er noe

som krever ganske bestemte kunnskaper, og Jan Roald går i en artikkel inn for at det blir oppretta en
egen utdanning i denne disiplinen.
Også i arbeidet med å bruke edb
for å hjelpe funksjonshemma på en
eller annen måte har Heggstad vært

en foregangsmann, og flere artikler i
boka handler om denne nyttige sida
av edb-utviklinga. Et hjelpemiddel er

maskiner som skriver ut innlest tekst

i blindeskrift (Braille). Etter som
stadig mer vanlig tekst foreligger
maskintilgjengelig (dvs. på trykkeritape e.l.), åpner dette for at blinde

kan

få mulighet

til å «lese»

langt

etablert et samarbeid mellom Rådet
for teknisk terminologi (RTT) og
PDS om etablering og standardisering av norsk teknisk terminologi.

flere bøker og blad enn tidligere.
Et annet prosjekt er å lage kunstig
tale. Både PDS og NTH er i gang

sjonen Norsk termbank, som seinere
har engasjert seg i mange liknende
prosjekter, bl.a. om norsk dataterminologi, som også er emne for en

skrevet

Samarbeidet

resulterte

i

institu-

artikkel.

med

«lese høgt»

til talt

norsk

og

få

bli enda bedre

på grunnlag av det
talemålet folk flest
bruker?

arbeidet

rett for alle til å bruke

sitt eget talemål uten
å bli nedvurdert?

e et folkelig bokmål og
et folkelig nynorsk?
e ei gradvis og gjensidig tilnærming mellom de to målformene

til å

fra tekst, dvs. omforme

norsk

hvert vil den kunne

Er du opptatt av
støtte

å få en maskin

dette ut som lyd ved hjelp av en
lydgenerator. En kan allerede produsere klart forståelig tale, og etter

språkspørsmål?
Vil du
for:

å prøve

Da

er

Landslaget

språklig samling
noe for deg!

for

(LSS)

fonetisk. Dette prosjektet åpner nye
muligheter både for blinde og døve.
(I Språklig Samling nr. 3/1984 er det
flere utførlige artikler om edb og
funksjonshemma.)
Automatisk oversetting ved hjelp
av edb har vært noe som har fascinert mange. I Norge har det ikke
vært noe særlig aktivitet på dette
feltet, mens bl.a. EF er aktivt enga-

sjert. Bente Maegaard
artikkel

om

EFs

forteller i en

oversettingspro-

sjekt, Eurotra, som danskene deltar

i.

Ambisjonsnivået

er

noe

mindre

enn det var i datamaskinenes barn-

dom — en satser ikke lenger på den
perfekte oversettelsen, men håper å
kunne oversette dokumenthaugen i
EF såpass bra at det blir forståelig
på alle EF-språk hva som står i dem.
(Se ellers intervju med Hanne Ruus i
Språklig Samling nr. 1/1984.)
Det som her er nevnt, er bare

noen smakebiter fra de mange artiklene i boka. Ellers kan vi lese om
datamaskinassistert
læring,
Ibsenkonkordans, datamaskinell behandling av norrøne tekster, bruk av edb
i statistiske undersøkelser over personnavn
m.m.
Boka gir et godt

tverrsnitt over hvordan edb har vært

brukt i språklige undersøkelser av
forskjellig slag. Men
denne boka
burde nok sjøl ha benytta seg av et

datamaskinelt

korrekturlesingspro-

gram for å luke ut de litt for mange

trykkfeilene i boka.

o

Bjarne Norevik (red.): Datamaskinen og språket. Universitetsforlaget 1985. Kr. 129,-.
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SPRÅKLIG SAMLING - 19

SPRÅKLIG

Returadresse:

SAMLING

Postboks 636, Sentrum, 0106 OSLO

Styret i LSS

1985—1987
Sentralstyre

Svein Lie, leder

Pål Styrk Hansen, nestleder
Rolf Theil Endresen, sekretær
Eric Papazian, kasserer
Lars S. Vikør, redaktør
Tove Berg, styremedlem
Reidunn Guldal, styremedlem
Eskil Hanssen, styremedlem
Bjørn Eithun, varamedlem
Håvard Hjulstad, varamedlem
Thore Roksvold, varamedlem
Landsstyre
Gulbrand Alhaug, Tromsø
Einar Flydal, Drøbak
Arne Kjell Foldvik, Trondheim Øyvind Haaland, Bergen
Thomas Hoel, Tromsø
Ernst Håkon Jahr, Tromsø
Åshild Rykkja, Borre i Vestfold
Helge Sandøy, Bergen
Knut Western, Kongsvinger
Geirr Wiggen, Elverum
Varamedlemmer til landsstyret
Magne Aksnes, Bergen
Leif Egerdal, Tune
Johs. Fosså, Nittedal
Torun Gulliksen, Bø i Telemark
Ola Halvorsen, Skien
Ivar Hundvin, Trondheim
Tomas Refsdal, Rjukan
Egil Røssaak, Ålesund

Eit

Dag og Tidmagasin
NYTT
HJELPEHEFTE
I NORSK

Heftet er laga av ei gruppe
roynde pedagogar. og stoffet
har vorte provd ut gjennom to ar
som serie i vekeavisa Dag og
Tid. Etterspurnaden har vore
stor. og stoffet er no samla i ei
endeleg revidert utgave
Heftet er ei handbok i korleis
ein skriv godt nynorsk og gode
stilar. og er like nyttig i undervisninga bade i hovud- og sidemal
Heftet er på 56 sider i magasin-format. og er delt inn i ni
temadelar med arbeidsoppgaver
Vil liggje fore til skolestart
Eg tingar
Pr

stk. av

«Stilskriving og
nynorsk sprakbruk»
å kr. 40.Nm

Rakel Seweriin, Oslo
Jon Vidar, Notodden
Revisor: Johs. Fosså

Send tinginga til
Dag og Tid. Karl Johans gt. 13
0154 Oslo 1
Tlf. (02) 11 14 55

Hegland Trykkeri A/S — Fl.fjord

Stilskriving
og
BE.
TELLER

