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NR. 5/6 — 
DESEMBER 

GITT UT AV LANDSLAGET FOR SPRÅKLIG SAMLING 
    

RESPEKTER RETTSKRIVNINGA 
Et stort folkeflertall bak den, 

uttaler landsmøtet 
Landsmøtet 1962 vedtok 

enstemmig å offentliggjøre 
denne oppfordringa til avi- 
sene i landet: 

«Landslaget for Språklig Sam- 

ling er glad for at mange aviser 

har tatt i bruk læreboknormalen 

av 1959, men ennå holder en del 

aviser og blad på gamle språk- 
former. Det forsinker ei naturlig 

språkutvikling og skader norsk- 

opplæringa i skolen. 

Vi minner om at både Arbei- , 

derpartiet, Kommunistpartiet, 

Kristelig Folkeparti, Senterpar- 

tiet og Venstre i Stortinget gikk 

inn for læreboknormalen. Det 

står således et sterkt folkeflertall 

bak den. 

(Forts. s. 7). 

Egerdal: La oss lære av Noregs Mållag! Hjelpestoff med antikverte former 

til stor skade for norskopplæringa 
Språklig Samlings Venner etablert 

Godt arbeid i Økonominemnda 

I året som gikk, hadde landslaget inga økonominemnd 
i arbeid. Det viste seg ög på rekneskapen. 

På landsmøtet i 1962 blei ei slik nemnd valt. Med- 
lemmer i nemnda er Magne Schjødt, Alfred Kvalheim 

I pedagog-kretser har man 
i den seinere tida retta søke- 
lyset mot språket i det hjel- 

Departementet må sørge for 

og Leif Egerdal. 

— Korleis går det med 
arbeidet i nemnda? Vi retter 
spørsmålet til formannen, 
Leif Egerdal. 
— Nemnda har sett ved- 

taket på siste landsmøtet. 
om «Språklig Samlings ven- 
ner»; ut i livet. Vi har funne 

gått ut i mange hundre ek- 
semplar. 

Vi har vidare tatt med 
«Opplysningsfakkelen» 
kronerullinga vår — å 
«Språklig Samlings venner», 
slik at noen av medlemmene 
har fått ei særskilt oppmod- 

  

   

    

   

klare direktiv 
må ha en tekst som er i samsvar 

med læreboknormalen. Dette må 

gjelde både for lærebøker, hjel- 

pebøker, plansjer, kart, oppgave- 

skjema, tekster til skolefilmer og 

liknende. se 

I mange tilfelle får skolene til- 

pestoffet som nyttes i sko- 
len. Før siste landsmøte fikk 
Språklig Samling henvendel- ser fra skolefolk som pekte 

på det pedagogisk uheldige 
i at elever på grunnskole- 
trinnet får hjelpestoff med 
språkformer som avviker fra 
gjeldende rettskrivning. Det 
blei påstått at forholdet ska- 

ing om å utfordre andre til 
å gi ein ekstra «skilling» til 
samskipnaden utanom det 

fram til namn og adresser på 
; medlemmer som vi trur har 
kttsimot - rundskrivet vårt 

—red. Stor velviljeaskuivetgen     

tingent. Dei som blir 
fordra, trenger forresten ik- 

(Forts. s. 6). 

Stakkars 

Aftenposten 
Ja, stakkars Aftenposten. 

Nå har bladet, sammen 
med resten av riksmålspres- 
sa, vært opptatt av å hevde 
at samnorsken i virkelighe- 
ten er forkledd nynorsk. 
Gang på gang er det fram- 
holdt at det er i bokmålet 
de største forandringene har 
funnet sted. Endringene i 
nynorsken er —uvesentlige, 
heter det. 

Og så ser bladet seg plut- 
selig nødt til å trykke en 
kronikk av formannen i 
Vestmannalaget, der forfat- 

(Forts. s. 6). 

Leif Egerdal. 

  

Tangen 

Universitetene bør ikke være representert i 

Norsk Språknemnd, hevder Riksmålsforbundet 
som håper at nemndas arbeid skal ende i en tragikomedie 

Riksmålsfolka arbeider | Språknemnd. For så lenge 

einskilde betaler i kou- 

Formannen i Økonominemnda, 

    

   
   
   

    

på Otta 
Språklig Samling Otta ar- 

beider energisk. Mye av 
æren tilfaller formannen, 
provisor Brynjulf Tangen. 
Ei drivende kraft som veit 
å sette fart i gudbrands- 
dølene. 

— Hvordan føles det for 

en østerdøl å drive sam- 

om å ti 

per språklig usikkerhet hos 
barna og at det bidrar til å 
svekke den stilistiske sansen 
deres. I et blei 

       

  

      

    
målet. 

Som svar på oppfordringa 
vedtok landsmøtet 1962 en- 
stemmig denne uttalelsen: 

«Fra 1959 er læreboknormalen 

innført i den norske skolen. En 

konsekvens av dette må være at 

alt stoff som heretter blir pro- 

dusert for å nyttes i opplæringa, 

  

Østerdøl i Gudbrandsdalen 
D-dag når samlenormalen 

kommer, sier Brynjulf 
   

edt. 

bud om undervisningsstoff der 

språket ikke er i samsvar med 
læreboknormalen. En har døme 

på at det så seint som i 1962 er 
  

som ikke er i samsvar med 

(Forts. s. 6). 

Festmøtet: 

Lødig underholdning 
og spirituell festtale 
Observatør fra Rikemåle 

forbundet tilstede 

Det er blitt tradisjon med 
festmøte om kvelden første 
landsmøtedagen. I år fant 
festmøtet sted i Lektorenes 
Hus. 

Per Øivind Heradstveit 
kunne dessverre ikke være 
til stede, og Arne Kielland 
leda møtet. 

Programmet var det beste. 
Fiolinisten Aage Wallin og 
pianisten Johan Øian spilte 
sammen og hver for seg, og 
skuespilleren Rolf Søder le- 
ste lyrikk i en egen avdeling. 
Han gav dessuten ei under- 
fundig tolking av «Fanden 
og grisen» fra Peer Gynt. 

(Forts. s. 7). 

    

utrettelig. Det skal de ha vår 
komplement for. Vi sam- 
norskfolk har noe å lære der. 

Ikke er de beskjedne hel- 
ler. Moss Riksmålsforening 
sendte forleden brev til de- 
partementet for å oppnå 
endringer i Læreboknorma- 
len, og landsstyret i forbun- 
det har nå vendt seg til Uni- 
versitetene i Bergen og Oslo 
for å få dem til å trekke til- 
bake representanten i Norsk 

Universitetene lar seg repre- 
sentere, blir de, hevder for- 

bundet, «omenn ikke rettslig, 
så dog moralsk og i hvert 
fall i folkets øyne medan- 
svarlig for det som skjer i 
Språknemnda». 

Hva forbundet mener om 
arbeidet i nemnda er vel- 
kjent. Vi ofrer ikke plass på 
det her, men vi vil se litt på 

(Forts. s. 7). 

norskpolitikk i Gudbrands- 
dalen, Tangen? 
— I stasjonsbyenes Klon- 

dyke-miljø rundt om i landet 
er folk blitt vant til innflyt- 
tere, og vi er sjelden utsatt 
for plagsom —mistenkelig- 
gjøring på det grunnlaget. 
Men sine ulemper har det å 
være innflytter, og en må 
vare sine steg litt for å kom- 

(Forts. s. 7). 

VI ØNSKER 

ALLE LESERE 

ET GODT NYTT ÅR 

REDAKSJONEN 

 



Reiste Søren sørpå eller sydpå ? 
Vi fortsetter her å imøtegå 

en del punkter i Andre Bjer- 
kes bok: «Hva er godt riks- 
mål?». - I SPRÅKLIG SAM- 
LING nummer 4 tok vi for 
oss problemet «sammenskriv- 
ing — særskriving». Her skal 
vi se på ordparet «sør—syd». 

Andre Bjerke hevder: 
«Det er fjern-nær-bestem- 

melsen som avgjør det nyanser- 
ende valg av ordformen hvor det 
er tale om geografiske avstander. 
Sør står for det hjemlige, det 
innenlandske, mens syd refererer 
seg til det fremmede, det mer 
omfattende. . . Man hører straks 
den betydningsnyanserende ef- 
fekt i ordparet sydlandsk—sør- 
landsk! Selv i de offisielle ord- 
listene er sydfrukter om f.eks. 
appelsiner) en obligatorisk bok- 
målsform. Det samme gjelder 
Syden. Det logiske skille er klart: 
det heter sør og sørover i lan- 
det, syd og sydover på jordklo- 
den. Altså: Sør-Trøndelag og 
Sør-Norge, men Syd-Amerika, 
Syd-Afrika og Sydpolen.» 

Først et spørsmål: Hand- 
ler riksmålsfolket etter det- 
te? André Bjerke lar riktig- 
nok Søren Sørpå reise nord- 
på og begå meritter slik at 
man blir «sur på Sørpå 

. nordpå». Men ellers? I riks- 
målspressa heter det stadig 
«syd i landet», «Sarpsborg 
ligger syd for Oslo» og 
«riksveien sydover fra Trond- 
hjem». Vi kan derfor trygt 

,, GAPELLEN" 

Bladet «Sarpen» (H), 
Sarpsborg kunne forleden 
fortelle at båten «Capellen» 
var gått på grunn. Som les- 
erne vil forstå, dreide det 
seg om skipet «Capella». 

- Vi gratulerer. 

    

Klipp om 

Timeplaner 
Oslo Riksmålsforening har delt ut <«riksmålstimeplaner» ved 

offisiell «rettskriving»... 

slå fast at Bjerkes distink- 
sjon, i alle høve foreløpig, 
bare har teoretisk interesse. 

Men også som teori er den 
tvilsom. 

«Den betydningsnyanser- 
ende effekt i ordparet syd- 
landsk—sørlandsk» er åpen- 
bar, og appelsiner er ganske 
riktig sydfrukter. 

Vi har her med en av- 
grensa betydning å gjøre. 

En sørlending og en syd- 
lending er vidt forskjellige. 
Sydlendingen lever i Syden 
og fanger sydfrukter i sin 
turban, sørlendingen på Sør- 

landet og fanger ål i teiner. 
Syden er en del av kloden, 

en bestemt del. Et sted. Or- 
det syd bør bare brukes i 
forbindelser som har med 
dette stedet å gjøre: Syden 
sydlending (temperament, 
sjarm), sydlandsk (eksotisk), 
sydfrukt (appelsin m.m.) 

Sør er namnet på him- 
melretningen: f. eks. Nord— 
Sør. 

Etter Bjerkes distinksjon 
reiser en mann fra Oslo sør- 
over til Sarpsborg, men syd- 
over til Valencia. Samme 
himmelretning får med det 
to namn. Det virker bare 
forvirrende og éer ganske 
unødvendig. Det har ingen 
hensikt å føre inn i språket 
distinksjoner som i den grad 
er søkte og uten enhver 
logisk nødvendighet, og som 
attpå til sakner hold i lev- 
ende språkbruk. 

Bjerke skriver: «Her er 
det all grunn til å sabotere 

  

     

Honnør til 

,ønskediktet" 

«Ønskediktet» er blitt en 
av radioens mest givende 
programposter. Programle- 
deren, Hartvig Kiran, har 
all ære av den. 

Det er opplyst at bare 
dikt fra trykte diktsamlinger 
vil bli lest opp. Hensikten er 
ventelig å sikre postens 
kunstneriske nivå. 

Det kunne en like lett 
oppnådd ved å la et utvalg 
lyrikere godkjenne dikta til 
opplesing. Da ville en gitt 
spillerom for alle dikteriske 
krefter. Posten ville bety ei 
utfordring — ikke bare ei 
oppfordring. 

Det er forresten underlig 
at denne ideen ikke er rea- 
lisert tidligere. —= Språklig 
Samlings redaktør gjorde 
framlegg om en slik pro- 
grampost for daværende 
kringkastingssjef — Fostervoll 
allerede for flere år sia. 
Men bedre seint enn aldri. 
Vi håper <«ønskediktet» er 
kommet for å bli. 

vil tvinge stilknot inn i riks- 
målets lydverk og berøve 
vårt eget sprog dets ut- 
trykksmuligheter.» 

Den gang ei. 
Den offisielle rettskrivin- 

ga er i samsvar med almin- 
nelig språkbruk og bruker 
sør som himmelretning og 
Syden som stedsbetegnelse. 
Det gir det beste og klareste 
spraket. Er 

Formannen i Vestmannalaget 

refser dei som 

        

     
    

     

  Fredrikstad. kom 
mannen i landslaget inn på 
bokbrannen i Kristiansand S. 
og uttalte at «Middelalderen 
kaster lange skygger». 

formann i 
det, tok utgangspunkt i be- 
merkningen o i 
UtSrenng 

   

        

HJØRNET: 

DET RADIKALE BOKMÅLET 
OG STATISTIKKEN 

Statistisk Sentralbyrå fører statistikk over språket i 
skolekrinsane, men skiller ikkje mellom moderat og radi- 
kalt bokmål. Derfor er det i dag ikkje moglig å få eit 
nøyaktig bilde av språkforholdet i landet. 

Vi som arbeider med språksaka, kjenner dette som 
eit sakn. Det gir plass til spekulasjonar og lause påstand, 
og det gjør det umoglig for den som ønskjer å arbeide 
alvorlig med språksaka, å bygge arbeidet på eit så reelt 
og saklig grunnlag som råd er. 

Private organisasjonar som har hatt bruk for å få kart- 
lagt forholdet mellom det moderate og radikale bok- 
målet, har gjort undersøkingar på eiga hand. Men sjølv 
om slike undersøkingar er utførte samvitsfullt nok, kan 
dei ikkje få same verd som etterrøkingar gjorde av ein 
nøytral, ansvarlig institusjon som Statistisk Sentralbyrå. 

Derfor ber vi byrået tenke over om det er moglig å 
gi det radikale bokmålet plass på statistikken for fram- 
tida. Vi tar neppe feil når vi rekner med at både dei 
private språkorganisasjonane, Norsk Språknemnd og 
tingmennene våre vil være interesserte i disse tala. 

  

TIDLIGERE FORMANN I RIKS- 
MÅLSFORBUNDET GIR STØTTE 

TIL BOKBRENNERNE 
På et diskusjonsmøte i 

nestfor- 

Ernst Sørensen, tidligere 
Riksmålsforbun- 

om =pavekirken 

ikkje vil høyre 

         

          
      
      

      
       

Luther og nødvendigheten 
av de middelalderske bok- 
bål. Han mente å se en 
sammenheng mellom disse 
bokbåla og gymnasiastenes 
bokbål av i dag, og karakte- 
riserte de siste som en na- 
turlig reaksjon på myndig- 
hetenes språkpolitikk. 

Tket 
ikke unser seg for å støtte 
aksjoner på det mest primi- 
tive plan. Bokbål er pøbe- 
lens måte å innrømme sin 
kulturelle — utilstrekkelighet 
på. Det ånden ikke makter, 
skal flammene fortære. Det 
er m.a:0. demonstrasjon for 
en hver pris Riksmålsforbun- 
det vil ha. 

Det er interessankesåeskår— 

en del skoler uten at skolenes ledere er orientert eller spurt på 

forhand. Utdelinga har vakt harme i vide kretser. (Se og Språklig 

Samling nr. 4). Fra alle ansvarlige hold er det uttalt misnøye med 

aksjonen. Vi bringer her noen klipp fra avisenes kommentarer til 

Endelig har vi 
fått et mål for bevegelsens 
verdi. 

: * ! 

,sannings tale 
  

saka. 

TIDEN (A), Arendal skreiv 
8/10 under overskriften «En 
riksmålsinnrømmelse»: «Alle ten- 
kende og ansvarlige mennesker 
er enig om at det ville føre til 
anske uholdbare forhold om de 
orskjellige pressgrupper skulle 
kunne drive propaganda for sitt 
syn i skolen. Enstemmigheten på 
«dette punkt er så stor, og saken 
så opplagt, at vårt lovverk ikke 
en gang inneholder klare bestem- 
melser om at denne form for 
ropagandavirksomhet ikke må 
Ha sted. Det blir også av våre 
myndigheter betraktet som en 
selvfølge. Det er en selvfølge for 
ansvarlige mennesker, men altså 
ikke for ledelsen i Arendal Riks- 
målsforening. . .» 

NORSK SKOLEBLAD (organ 
for Norges Lærerlag) nr. 37: «At 
dikteren og stridsmannen Øver- 
fand er blitt skuffet, kynisk og 
bitter, får så være. Men han har 
ikke lov til å overføre sin kynis- 
me og bitterhet til unge, ube- 
festede sjeler. Når han henvender 
seg til barn og unge mennesker, 
m nn ikke /mer æn andre 
glemme sitt ansvar... Det synes 
som om Oslo Riksmålsforening 
er ekstra uheldig i sitt valg av 
arbeidsmetoder. ...Oslo Riks- 
målsforening må så gjerne lage 

timeplaner for skolebarna: Men 
den må overlate til kvinner og 
menn med den største ansvars- 
følelse å lage den tekst som skal 
nyttes. Det må være mulig å 
finne fram til tekster som taler 
riksmålets sak uten å støte an 
mot de mest elementære peda- 
gogiske lover. La oss i allfall 
slippe direkte nihilistiske tenden- 
ser i tekst som skal leses av 
barn. 

MOSS DAGBLAD (A) 28/10 
under tittelen «Primitiv propa- 
ganda». 

«Skal beslutninger i Stortinget 
undergraves blant landets skole- 
ungdom, kan en med full rett 
spørre hvordan det skal bli med 
respekten for lov og rett. Får 
den innstilling slå rot at Stor- 
tinget er noe en ikke bør bry seg 
om, kan det inntrykk lett fest- 
ne seg at det spiller ingen rolle 
om en følger sine egne lyster på 
siden av loven. Kan noen vente 
at unge mennesker skal følge 
lov og bestemmelser, når voksne 
forleder dem til — ja, til og 
med gir premier for — å vise 
ringeakt for Stortinget. 

Riksmålsforbundet bør nøye 
tenke over de konsekvenser dets 
lite gjennomtenkte aksjon kan 
føre med seg.» 

     

    

   
   

Trulig handlar Vestman- 
nalaget i beste meining når 
det går ut av Noregs Mållag 
for å protestere mot «sam- 
norsklina». Den gode viljen 
skal vi ikkje dra i tvil, men 
korleis kan laget og forman- 
nen, Ludv. Jerdal, tru at 
«isolasjonslina» er aktuell i 
våre dagar? Kor har dei an- 
svarlige i laget vore dei sei- 
nare åra? Leser dei ikkje 
aviser og bøker? Går dei 
ikkje på «kino og høyrer dei 
ikkje radio? 

- Jerdal har skrive ein kro- 
nikk i Aftenposten. Der prø- 
ver han å rettferdiggjøre ut- 
meldinga. Spalte opp og 
spalte ned skriver han om 
det synet som rår i Noregs 
Mållag. Han kritiserer skarpt, 
men legger ikkje fram eit ei- 
naste bevis på at Mållaget si 
line ikkje samstavar med 

nen og mnynorskfolket sitt 
syn. 

Han provar heller ikkje at 
Mållaget si line er farlig for 
norsk kultur. Men han løftar 

den verkelige språksituasjo-. 

fingeren og viser til profes- 
sor Indrebøs åtvaringar og 
«profetiske klårsyn», og ref- 
ser dei som ikkje vil «høyra 
sovoren sannings tale». 

Herr Jerdal får tilgi at vi 
finner denne problemstillin- 
ga lite fruktbar. Kunne vi 
ikkje heller diskutere det 
som er sentralt i denne sa- 
manhengen: Korleis er dei 
faktiske måltilhøva i landet? 
Kva er levande folkemål i 
1962? 

Tenkinga er bunden av 
språket, og dersom talesprå- 
ket og skriftspråket ligger 
for langt frå kvarandre, mi- 
star folket evna til å uttryk- 
ke seg skriftlig. Språket blir 
flatt frå skrivaren si hand, 
og . lesaren kjenner ikkje 
igjen sine eigne førestillingar 
i det han leser. Skriftspråket 
blir ikkje ei bru der tankar 
og førestillingar kan gå frå 
det eine individet til det 
andre. Det mistar eigen- 
skapane som kulturformidlar 
og kontaktformidlar men- 
neska i mellom. 

  Kven er det då, Mållaget 
eller Vestmannalaget, som 
tar omsyn til dette?” Kven er 
kulturmedviten? — Kven er 
realistisk, og kven sitter fast 
i vanar og forelda førestel- 
lingar? 

Dette er saka — kva nå 
Vestmannalaget meiner om 
det. Og vi trur laget bør 
godta denne problemstillin- 
ga og tenke gjennom disse 
spørsmåla. Då vil det ven- 
telig — som Peer Gynt — 
seinere komme til andre re- 
sultat. - 

Til så lenge kan Mållaget 
halde fram med godt mot 
på «avslags- og oppløysings- 
vegen». 

Lyrikeren Hans Børli 

fikk Sarpsborgprisen i år. 
Prisen deles ut på den bok- 
messa som arrangeres av 
Sarpsborg Bibliotek hvert år.
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NORSKOPPLÆRING I NRK 
Norsk Rikskringkasting er etter hvert blitt et under- 

visningssentrum. Mellom anna bygges undervisinga i 

fremmede språk stadig videre ut, og slik må det være i 
ei tid da landegrenser brytes ned og det internasjonale 
samkvemmet stadig øker. 

Det merkelige er imidlertid at norsk radio ennå ikke 
har gjort noe vedholdende forsøk på å lære nordmenn 
norsk. Enda merkeligere blir dette når vi tar i betrakt- 
ning den særegne språksituasjonen, vi har her i landet. 

Det norske språket befinner seg for tida i en smelte- 
digel. Stadig bedre kommunikasjoner, mer fritid og mer 

- penger hos folk er katalysatorer i den omformingsproses- 

sen som foregår. 
Under slike forhold vil det oppstå språklig usikkerhet, 

ikke bare fordi forholda i seg sjøl er ustabile, men og 
fordi det alltid vil finnes elementer som utnytter usik- 
kerheten til å skape forvirring. 

Slik også hos oss. Det er i dag så sterke krefter i ar- 
beid for å skape forvirring omkring språklige spørsmål, 
at de færreste voksne mennesker som har forlatt skole- 
benken, behersker det norske språk. 

Det hevdes stadig at det går tilbake med folks stilist- 
iske sans og evne til å uttrykke seg skriftlig. Noe riktig 
er det utvilsomt i dette. Kampen mellom språkorganisa- 
sjonene, den stadige kivinga om ord og ordformer og den 
målkonservative pressas utholdende sabotering av gjeld- 
ende rettskrivning, har sjølsagt ikke gått sporløst hen. 

Men når vi nå engang har slike forhold, må vi gjøre 
det som står i vår makt for å rette på dem, for et folks 
forhold til språket er ikke et sekundær-spørsmål. Det 
har noe med kulturell beredskap å gjøre. 

Og her kommer kringkastinga inn i bildet. På grunn 
av sin enorme utbredelse og innflytelse må den ha som 
oppgave å virke som kulturbærer og kulturforbereder. 

—0g "etter söm dens egenskaper som  undervisningsme-| 
dium er hevd over tvil, ser vi det som ikke bare ønske- 

lig, men både nødvendig og naturlig at institusjonen 
NRK sørger for å lære folk god og riktig norsk. 

Så vidt vi kan forstå, er det initiativet det står på. 
Undervisningsopplegget skulle ikke volde vansker, læ- 
rerkrefter fins det nok av og sendetid er det bare å ta 
— mår det er tale om et så sentralt emne. 

Med det er det heile redusert til et bevilgningsspørs- 
mål, og vi kan ikke tenke oss at det vil strande på de 
bevilgende myndigheter. Vi ber derfor kringkastingssjef 
og kringkastingsråd om å ta spørsmålet opp. I tilfelle 
tanken — mot formodning — ikke kan realiseres, vil vi 
være takknemlige for ei grunngiing her i bladet. 

Fra vår 

botaniske hage 
Vi åpner med dette vår 

avdeling for språklig bota- 
nikk. Sjeldne varianter av 
arten språkblomst tas mot 
med takk. 

Red. 
«Bilene har kommet til 

landet med ferjer eller lan- 
devegen over Svinesund ut- 
styrt med tyske skilter, og 
under foregivende av at de 
har vært tyske turister.» 

Vestfold. 

«Som —vikarstillinger ble 
tilsatt Berit Brodal, Randi 
Løken og Rolf P. Rolfsen.» 

Moss Dagblad. 

«Som leieboer i flere og 
tyve år, er leiligheten holdt 
i god stand av meg.» 

Leserinnlegg i 
Smålenenes Amtstidende 

«Erik Johansen debuterte 
mot Sovjet på Lenin Stadion 
i Moskva, med nesten 
100000 tilskuere på tribu- 
nene. Stort vanskeligere kan 
vel ikke en debut bli. Siden 
har det altså fulgt fler, den 
siste var altså mot Sverige 
på Ullevål Stadion.» 

Sarpsborg Arbeiderblad. 

«Politiet i Moss foretok to 
arrestasjoner igår på grunn 
av fyll.» 

Moss Avis. 

«Roald Paulsen hadde 
heller ikke mye å fare med. 
Han ble ganske stygt skadet 
i en kollisjon like før slutt, 
og ble erstattet med Rolf 
Bjørn Backe. Paulsens skade 
-var-mainimal.» 

— Larvik Morgenavis. 
  

Lille Allan hade blivit tagen 
på bar gårning bland syltbur- 
karna, och mamman förmanade 
honom: 
— Om man gör så, kan man 

aldrig komma in i himlen. 
— Åh, jag vet nog hur jag ska 

göra, sa lille Allan. Jag bara 
springer fram och tillbaka och 
slår i dörren, tills dom såger «För 
Guds skull, låt bli det dår, antin- 
gen kommer du in eller också 
stannar du ute». Och då går jag 
fårstås in! 

SIA SIST 
— Lektor Ivar Grotnæs har 

representert landslaget i en 
språkdebatt ved Ringerike 
interkommunale høgre skole. 

— Nestformannen har møtt 
Ermst Sørensen fra Riksmåls- 

forbundet til dyst i Dram- 
men Riksmålsforening. Em- 

net for ordskiftet var: Kjer- 

nepunkter i språkstriden. 

— Elevlaget ved Aars og 

Voss høgre skole i Oslo har 

arrangert møte om språk- 

saka. Representant for No- 
regs Mållag var program- 

sekretær Arne Grimstad, for 

Riksmålsforbundet redaktør 
Ernst Sørensen og for Språk- 
lig Samling førstelærer Leif 
Egerdal. 

Førstesekretær Ivar 

Hundvin har vært landsla- 
gets representant ved et 
møte arrangert av Senterpar- 

tiets ungdomslag i Oslo. 
— Ved et ordskifte i gym- 
nassamfunnet ved Ullern 
skole i Oslo var lektor Grot- 
næs landslagets —represen- 
tant. 

— Realskolesamfunnet ved 
Oslo Katedralskole arranger- 
te 16. nov. møte om språket. 

Lærer Egerdal møtte som 
representant for landslaget. 
— Nestformannen har talt 
om «Rett og urett i språk- 
striden» i gymnassamfunnet 
«Fram» ved Fredrikstad 
høgre skoler. Representant 
for Riksmålsforbundet: Ernst 
Sørensen. 
— Ved Berle høgre skole i 
Oslo har det vært arrangert 
ordskifte om språket. Før- 
stesekretær Hundvin repre- 
senterte landslaget. 
>> Språklis-Samling-Stanansuoss ost sag Toresen 

PREG 8 ETE Je SEE ger har arrangert møte med 
formannen i landslaget som 
kåsør. 

PRENTE-SVARTEN 

Vi må be om unnskyldning 

for alle trykkfeilene i forrige num- 

mer. Ved en inkurie blei en del 

av korrukturen borte på veg til 

trykkeriet. Det er grunnen til at 

m.a. ordet psevdonym fikk slik 

merkelig form. Det var ikke for- 

søk på språklig nyskaping. 

INGEN UKVEMSORD 

— Nå hva sier du, lille venn, 

når tante nå har gitt deg en 

stor femøre, for at du har fulgt 

henne til toget? 

— Ingen ting, for sånne ord 

får jeg ikke lov til å bruke. 
  

Kraftig artikkel 

Etter en artikkel i Dags- 
posten var det 3 kvadratkilo- 
meter jord som rasa ut. 

Sagt i NRK. 
  

Gaver. 
Lidveig og Einar Hovd- 

haugen, 20, Anna Nesland, 

Drangedal, 5, Marit og Ei- 
rik Sundli, Eidsvoll, 10, Lars 
Sødal, Vik i Sogn, 50, R. 

Aavik, Akkerhaugen, 20, G. 

Aavik, Akkerhaugen, 20. 
  

Fredrikstad kommer. 
I Fredrikstad er det satt i 

gang —vervingsarbeid etter 
nestformannens besøk der i 
oktober. Gymnasiasten Olav 
Asheim står i spissen for ar- 
beidet. 

? 
1. Hvem har skrevet diktet og 

boka «Du ska itte trø i gra- 

set»? 

2. Hvor mange forfatterforenin- 

ger fins det her i landet? 

3. Hvorfor det? 

4. Hvem har skrevet skuespillet 

«Byen ved havet»? 

5. Hvor stor del av stoffet i 

«Mannskapsavisa» i 1960 var 

på nynorsk? 

6. Hvem er tildelt Nobels litte» 

raturpris for 1962? 

7. Hvilket psevdonym brukte 
den danske forfatterinna Ka- 
ren Blixen? ei 

med samme namn? 

9. Hva heter Bjørn Rongens nye 

bok? 
Hvem har skrevet: «Vorherre 

er som kjent allmektig, men 

at han har kunnet få til så 

utrolige klønemakere og kloss- 

majorer og klumpedumper 

som der sitter og fukler og 

tukler med dét norske sprog 

nu — det er allikevel et mi- 

rakel.» Svar side 4. 

10. 
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"PÅ VEG HEIM, 
AV TOMAS REFSDAL 

Fra en artikkel om språ- 
ket, skrevet av en kjent sko- 
lemann her i landet. like før 

krigen, husker jeg spesielt 
denne setningen: «Vi er på 
veg heim.» 

Det lå optimisme og glede 
i disse orda. (Å være på veg 
heim er jo noe vi vanligvis 
gleder oss over, så sant vi 

har en god heim å reise til.) 
Det 'så da også lyst ut den 
gangen. De to offisielle mål- 
formene hadde igjen nærma 
seg hverandre, særlig hadde 

*bokmålet tatt et godt steg 

kommuner 
over i norsk lei. Ei rekke 

hadde valt å 
nytte de radikale formene i 
bokmålet, for på den måten 
å fremme språklig samling 
her i landet så fort som mu- 
lig. Det så ut til at ett skrift- 
språk var innen synsvidde, 
at det med andre ord ikke 
skulle behøve å ta så svært 
lang tida før den fulle sam- 
mensmeltinga var en realitet. 

Det som seinere har 
skjedd, har ikke alltid vært 
like oppløftende. Ja, vi har 
vært vitne til ting som kan- 

skje ville fått nevnte skole- 
mann til å snu seg i grava si 
— om det hadde vært mu- 
lig. Reaksjonen har reist ho- 
det og drevet en demagogisk 
hets mot alt som smaker av 
oppnorsking av språket. I 
noen byer har det vært i 
virksomhet, en såkalt «forel- 

dreaksjon mot samnorsk», og 
enkelte forfattere o.a. reiser 
land og strand rundt for å 
bekjempe norske ord og ven- 
dinger i skriftspråket. 

Om det enn er et lite min- 
Tdretall som driver” denne: 

bedrøvelige virksomheten, så 
er det et mektig mindretall. 
De har penger og innflytelse 
og kan ofre tid og krefter 
på å fremme sine egeninte- 
resser, og motarbeide ei na- 
turlig utvikling. 

Å 

Det er ikke bare i Norge 
at vi har språkproblemer. 
Også en del andre land har 
mer enn ett skriftspråk, 
f.eks. Finnland, Sveits 0.a. 
men i slike tilfelle dreier det 
seg vanligvis om ganske 
ulike språk. Her i landet er 
språkformene tross alt tem- 
melig like. Vi forstår hver- 
andre godt, og begge parter 
hevder at det er norsk språk 
de skriver. 

Åssen er det egentlig med 
det? pe. 

Skal vi avgjøre hva som 
er norsk eller ikke mnorsk, 
vil utfallet være avhengig 
av den situasjonen vi er 
oppeii. Stilles vi f. eks: over- 

for slike fremmende språk 
som engelsk, tysk, russisk 
osv., vil vi vel alle uten be- 

  

tenkning si at vårt språk er 
norsk, enten vi tenker på 

talespråket eller skriftsprå- 
ket. Atskillig vanskeligere 
kan det bli hvis vi skal av- 
gjøre om ord og uttrykk er 
norske — ut fra vår nasjo- 
nale historie og den språk- 
utviklinga vi har hatt her i 
landet. Da kan det bli spørs- 
mål om hva som er det 
egentlig norske eller det 
mest norske osv. Mot en slik 
bakgrunn vil nok de fleste 
innrømme at det fins både 
norsk og unorsk språkbruk 
her i landet. 

Jeg kan ikke her oppta 
plass med å gå i detaljer om 
«dette. Men så langt bør vi 
vel være enige, at det iallfall 
er norsk det som vi har hatt 
fra gammalt av og som fort- 
satt holder seg i talespråket 
hos en storpart av folket. Og
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Ypperlige illustrasjoner, solid 

- pedagogisk opplegg, men for 

mye hverdag 
Kari Wessel: 
ABC-bøkene, bokm. og nyn., 
Tlustrert av Hans Gerhard Sø- 
rensen, Fabritius 

Forlaga skyr ingen an- 
strengelser eller utgifter for 
å gjøre skolebøkene så til- 
talende og gode som råd er. 
Det blir lagt vekt på kunst- 
nerisk utsmykking og smak- 
fullt utstyr. Våre beste bok- 
kunstnere blir ofte engasjert 
— for bare det beste er godt 
nok. 

Dette ABC-verket fra Fa- 
britius overgår alle de andre 
ABC-bøkene vi veit om. Det 
er vanskelig å karakterisere 
Hans Gerhard — Sørensens 
verk uten å ty til klisjeer. 
Vi tar neppe munnen for 
full når vi kaller det kunst. 

Verket er delt i tre hefter: 
A-boka, B-boka og C-boka. 
Den første bærer undertit- 
telen «Se, si, lese», og det 
gir nøkkelen til det peda- 
gogiske opplegget som er 
brukt. 

De første 16 sidene inne- 
holder bilder med emner for 
samtaler, konkurranser m.m. 
Først på side 17 innføres 
den første bokstaven, eller 
lyden, men også da i for- 
bindelse med bilder av gjen- 
stander og situasjoner. 

Bildet spiller i det heile 
en sentral rolle i dette ver- 
ket, både som motiverings- 

Bøkene forutsetter at det 
undervises etter en kombi- 
nasjon av ordbilde- og lyd- 
metoden. Bøkene er lagt opp 
med denne metoden for 
øye, men det er ingen ting 
i vegen for at de lærerne 
som måtte ønske det, kan 
nytte den reine lyd-metoden 
eller kombinasjoner som tar 
utgangspunkt i de enkelte 
lydene eller bokstavene. 

B-boka tas i bruk når bar- 

na har lært å mestre lese- 
teknikken. Den inneholder 
små fortellinger om en fa- 
milie: MOR, FAR, TOR, 
RUT og JON. Her får vi og 
overgangen fra store til små 
bokstaver. Opplegget følger 
årstidene, og B-boka tar til 
ved juletider. Det må bety 
at forfatterinna rekner med 
at overgangen bør finne 
sted ut på etterjulsvinteren 
en gang. 

Teksten spiller større rolle 
i B-boka enn i heftet foran, 
men også her inntar bildet 
en dominerende plass. 

C-boka forutsetter solid 
lesekunnskap. Vi følger sam- 
me familie, men fortelling- 
ene er lengre og vanskeli- 
gere og skrifttypene mindre. 

En detalj, som er verd å 
legge merke til, er at de 
fleste tekstsidene er utstyrt 
med —kontrollspørsmål for 
stillelesing. 

Vi har ennå ikke brukt 
bøkene i klassen, men tør 
likevel si at det pedagogiske 
opplegget virker =tillitvekk- 
ende. Det fins dessuten læ- 
rerutgave med rettleiing og 
ei rekke praktisk-pedagog- 
iske råd og tips. Metodikken 
er ferdig tilrettelagt. 

Alt tyder på at dette er ABC- 
verket vi har venta på, skjønt 
et skår i gleden er det — des- 
sverre. Innholdet i bøkene er for 

middel og arbeidsgrunnlag|verdagssentrert. Fantasien sul- 
tefores. 

I C-boka sakner vi stoff som 
kan løfte tanken til flukt og gi 
fantasien vinger: fabler, eventyr, 
legender. I stedet treffer vi Pus, 
Postmannen, Bestemor, bensin- 
stasjon og bondegard. Viktig 
stoff i og for seg, men det hører 
ikke heime i ABC-bøker. Det er 
heimstadlære. 

Vi gjør ungene så snusfornuf- 
tige — og framfor alt så fattige 
— ved å terpe inn i dem dette 
hverdagsmaset som de kjenner så 
alt for godt. Skulle vi ikke heller 
berike dem? Løfte tanken og   

FRESK HUMOR 
Tiden. 

Hvis en glad latter for- 
lenger livet, må jeg være 
omtrent udødelig nå. For så 
hjertelig har jeg ikke ledd 
på lenge. Giævers bok er en 
virkelig hjertestyrker. 

Det er neppe noen humo- 
rist som Giæver her i landet 
i dag. Mer satiriske og raf- 
finerte kanskje, men ingen 
så respektløs og barokk. 
Denne mannen eier ikke 
hemninger heldigvis. 
Måtte han leve lenge i lan- 
det. 

For hvem kan bedre enn 
ham skildre et lemen under 
dyna i dobbeltsenga, stukket 
dit av en fantasi- og dådrik 
femårs glunt? 

Hvem kan på samme 
måten skildre nyfikenheten 
hos en liten gutt som nett- 
opp har vært øyenvitne til 

iskapelsens vidunder? 
Ta, hvem kan i det heile 

skildre slik som ham? 
Han bruker ikke språket 

slik som andre. John Giæver 
forteller ikke. Han skildrer, 
setter orda sammen, lesser 
dem opp på hverandre. 
Overrisler — oversvømmer 
med lyd. Skaper stemninger, 
får leseren mer til å føle enn 
til å ta med intellektet det 
han har på hjertet. 

Handlinga i Giævers bø- 

John Giæver: 
«De lystige koner i Mårsund», 

ORKANER regerDeEEe nere 

mate fantasien. Det er åndelig 
føde de skal ha, ikke hverdags- 
mat. 

ri fra tradisjonen 
og gitt oss det ABC-verket som 
vi trenger. Når vi ser på mye av 

barna i ABC-bøkene gjennom 
tidene, er det nesten ikke til å 
forstå at det norske folk er så 
åndsfriskt som det er. 

Kunne vi få et omslag 
her, ville mye være vunnet. 
Inntil det skjer, har vi en 
god stedfortreder i fru Wes- 
sels bøker. 

- Kay-Olav Winther. 

|skeplikt å by deg på ein kaffi- 
Det er synd at fru Wessel ikke | skvett og ei brø Te skjeden- 

har gjort seg fri fra tra heit. Ka du trur, gammalstut, be- 

ker er alltid lagt til nord i 
landet. Denne gangen til 
Mårsund, ei karrig bygd i 
øygarden, ventelig i Troms 
et sted. De vil neppe finne 
den på kartet. Der bor vesle 
Thomas og besta, mor og far 
på småplassen Slottet. Og 
der foregår det. Vi har ikke 
hjerte til å røpe innholdet. 
Det ville være som å åpne 
pakkene lille julaften. Les- 
erne bør unne seg gleden 
av sjøl å stifte nærere be- 
kjentskap med vesle Tho- 
mas” og bestas mangehånde 
viderverdigheter. ; 

Vi unner oss likevel en 
smakebit av den fargerike, 
giæverske ustyrlighet: 

— Neimen, hør no her, Mik- 
kal, når no dette mirakels er 
skjedd at den fornemme herre 
frå Hestholmen så uforklarligen 
er bleven oppkasta på mi ringe 
strand og føler seg tørstig dess- 
meir, da er det vel mi menne- 

   
hager det dæg å snu trynet ditt 
mot nordaust og oppløfte din ak- 

det åndløse pratet som er servert | terdel og betræde dette Ararat, 
der arken din slompa til å iland- 
ræke? 

Men Giæver har og andre 
strenger på sin lyre. Han 
spenner over det videste re- 
gister, fra løssluppen, ofte 
makaber, humor til den mest 
avstemte høgtid: 

Jeremias min venn, du står 
nok foran di aller siste reis no, 
og du trænger kanskje til trøst 
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og vægleding. Æg kan sende han 
Petrus min etter presten. 

— Men da smilte Jeremias 
Sjøfareren trygt: — åÅnei, vørr 
ikkje det, snille Jensina. Med 
mæg går det så bra. For du veit, 
æg er reisevant som de færreste 
her i Mårsund og æg er reise- 
klar. Æg trenger så visst inga 
trøst. Gruv ikkje du for denne 
hedningen din. Han har navigert 
før etter stjerner. 

En må bare konstatere at 
John Giæver med denne 
boka har lagt nye alen til si 
vekst. Han er sikkert vår 
fremste humorist i dag, og 
det er medfølende medmen- 
neskelighet i hans humor. Vi 
aner et bankende hjerte bak 
storkjeften og klovnemaska. 
Han er lyriker forkledd som 
rabagast. 

Kay-Olav Winther. 

SPYFLUER 

Gjennom —skolevæsenets 
betændte lymfebaner har 
sotten spredt sig fra de store 
svulster på Vestlandet; hav- 
regjødede spyfluer har svær- 
met ut over landet og slått 
ned med smittestoffet over- 
alt hvor de fant et stykke 
uskjæmmet hud. .... Frys 
dem (dvs. vestlendingene)- 
ut; indtil de har lært sig den 
del av folkeskikken som kal- 
les gjestens forpliktelser. 

Peter Wessel Zapffe 

i Frisprog. 

e 

Svar på spørsmåla side 3: 

råsen. 2. To. 3. 

  

Da Den ? 
ning i 1952 vedtok å la seg re- 

presentere i Norsk Språknemnd, 

gikk en del forfattere ut av fore- 

ningen i protest og stifta For- 

fatterforeningen av 1952. 4. Tor- 

mod Skagestad. 5. 8,78 promille 

i følge stortingsrepresentant Han- 

na Berg Angell. 6. Den ameri- 

kanske forfatteren John Stein- 

beck. 7. Isak Dinesen 8. Rolf 

Kirkvaag jr. 9. «Nei, men Jo- 

hanne». 10. Lyrikeren Alf Larsen 

i «Farmand». 
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nettopp dette — talespråket 
hos de fleste er det 
SPRÅKLIG SAMLING vil 
at skriftspråket skal bygges 
på. 

Vi som er tilhengere av 
samnorsktanken, og som alt- 
så ønsker at vi skal få ett 
skriftspråk her i landet så 
snart som mulig, vi syns 
kanskje stundom at det går 
for seint. Og i grunnen går 
det nok også seinere enn det 
burde gjøre. Men ser vi på 
forholdene som de var for 
vel 50 år sia, da vi hadde 
så å si reint dansk skrift- 
språk her, og sammenlikner 
f.eks. med bokmålets radi- 
kale former i dag, så finner 
vi en veldig forskjell. Og vi 
kan godt ta nettopp de radi- 
kale formene å sammen- 
likne med, for de er svært 
utbredte i skolene nå. 

Så vidt jeg kan se av noen 
statistiske tall som blei of- 
fentliggjort for ei tid sia, 
bruker om lag % av skole- 
barna i landet i dag disse 

formene i undervisningen. 
Til dette kan vi så rekne ny- 
norskelevene, som utgjør 4 
av alle. Til sammen utgjør 
disse to gruppene over halv- 
parten av alle skolebarna i 
dag. 

At bokmålets radikale for- 
mer er klart norske, vil nep- 

pe noen nekte for. Så om vi 
blei skuffa over det bok- 
målsgruppa i Språknemnda 
hadde å by oss i den nye 
læreboknormalen, så la oss 

være merksame på at ei sak 
som denne bør sees under 
historisk synsvinkel. Gjør vi 
det, vil vi sikkert finne at ut- 
viklinga tross alt går i norsk 
lei. «Vi er på veg heim.» 
Iblant kan vi godt synge 
med Ivar Aasen: «Det mu- 
nar då jamt, ja det munar, 
så det stundom er hugnad å 
sjå.» 

Og heldigvis er det ingen 
dårlig heim vi er på veg til. 
Den er både fin og god. 
Men dessverre fins det 

også en del mennesker som 

trur at norsk folkemål er 
simpelt, og at samnorsken 
derfor må bli et simpelt 
språk. 

Dette har ingenting med 
realiteter å gjøre. Sannheten 
er vel nærmest motsatt. Ten- 

ker vi på de såkalte a-forme- 
ne f. eks., som er et så viktig 
punkt i språkdebatten i våre 
dager, så vil vel alle som er 
i stand til å se litt fordoms- 
fritt på språket, være klar 
over at disse formene langt 
fra vil forsimple språket. 
Tvert om vil de gjøre det 
vakrere. 

A-lyden er vel den pene- 
ste bokstavlyden vi har. Er 
ikke et ord som «barna» 
både greiere og penere enn 
«barnene»? De fleste av oss 
smiler vel nærmest av den 
sistnevnte forma i dag. Slik 
vil sikkert også andre a-ord 
slå igjennom, f.eks. hun- 
kjønnsord som «boka», «ti- 
da», «døra» osv., og verbal- 

former som «kasta», «dansa», 
«venta» osv. A-formene er 

både enkle og greie, pene 
og — norske. 

Når disse a-endingene er 
gjennomført fullt ut, vil et 
av de største og viktigste 
stega være tatt i oppnorsk- 
inga av bokmålet: Og når 
nynorsken da samtidig har 
kommet meir på linje med 
gjennomsnitlig norsk tale- 
språk i våre dager, da vil ett 
norsk skriftspråk kunne bli 
en realitet i løpet av kort 
tid. Tilnærminga må skje fra 
begge kanter. 

Om vi i dag kanskje kan 
være mnoe i tvil om vi kan 
kalle begge retninger av 
bokmålet for mnorsk språk, 

så vil det ikke bli noen dis- 
kusjon i den retning om den 
framtidige samnorsken. For 
det første vil det ikke bli 
noe «konkurrerende» språk 
å sammenlikne med, og for 
det andre vil språket sikkert 
stå på tilstrekkelig god na- 
sjonal grunn. 

Til og med konservative 
riksmålsfolk har etterhvert 

godtatt a-ending i en del 
hunkjønnsord. Det skal visst 
dreie seg om et par hundre 
ord i alt. Og med tida god- 
tar de nok fleire og fleire, 

de også. De må bare — et- 
ter sin natur trekkes 
med, sakte men sikkert. For 

det er vel noe av sjølve kon- 
servatismens vesen dette: å 
stritte imot og stritte imot, 

for til slutt å bli dratt med, 
likevel — på slep. 

Som — samfunnsindivider 
bør vi ikke la en snever 
egeninteresse sitte i høgse- 
tet, men ta omsyn til hver- 
andre og til fellesskapet. 
Samnorsk forutsetter —nett- 
opp dette. Samnorsk er, kan 
vi si, «by og land, hand i 

hand». 
Hvis de fleste slutta ak- 

tivt opp om denne linja, da 
ville vi om forholdsvis kort 
tid ikke lenger være «på veg 
heim», da ville vi være 
heime. 

 



Vekker til ettertanke 
Av redaktør 

Ragnhild Magerøy: 
«Lengsel, men ingen vinge», 
Cappelen. 

Med en komets styrke 
sprang Ragnhild Magerøy 
inn i norsk litteratur. På 
strak arm skrev hun trilogien 
om Gunhild og hennes etter- 
kommere. Hennes fjerde bok, 
«Lengsel, men ingen vinge» 

med tittel hentet fra Bjørn- 
sons lengselsang i «Arne», 
bringer stoff fra et helt an- 
net miljø. 

Ragnhild Magerøy starter 
heime i bygda, der den unge 
Eva vokser opp. Utferds- 
trangen er sterk i den unge 
jenta. Hun vil fri seg fra 
bygdemiljøet, finne seg en 
mann og bli voksen. Lett å 
påvirke er hun. En stund 
opptar bedehuset og de tro- 
ende hele hennes liv, og 
veien synes å ligge staket 
opp for henne. Så banker 
krigen en dag på døra. 
Fremmede soldater rykker 
inn i landet. 

Eva søker jobb i hoved- 
staden og ender som tysker- 
tøs. Hennes vennekrets blant 
de grønne blir stadig større. 
En skikkelig —livsholdning 
glir ut av hendene på henne. 
Hun er alene. 

Er det hennes skyld? El- 
ler burde det vært andre 
som skulle ha gitt hennes 
lengsel vinge til å stige mot 
større høyder? 

Ragnhild Magerøy tar i 

HVOR MANGE 
GANGER ? 

En merknad til høyeste- 
rettsadvokat Hjorts «sprog- 
politiske nonsens» i «Aften- 
posten»s kronikk den 6. de- 
sember d.å.: 

Kor mange hundre ganger 
skal det være nødvendig å 
tilbakevise påstanden hans 
om at «norsk sprogpolitikk 
tar sikte på en forringelse av 
vår ordkapital»? Det skulle 
være nok å vise til rektor 
Dalenes innleiingsord i As- 
chehougs ordliste, bokmål 3, 
der han bl.a. skriver: «Når 
det gjelder ordtilfanget, me- 
ner jeg prinsipielt at ingen 
ord bør sløyfes, så lenge det 
er bruk for dem. Språket 
bør være så rikt og nyansert 
som råd er.» Osv. Dette er 
jo også det offisielle språk- 
politiske synet, som alle vi 
samnorskfolk slutter oss til. 

Magne Aksnes. 

sj Jeg trur-ikke.det. Dalenes 

Ivar Tollnes 

romanen opp de problemer 
ei ung jente møter i en frem- 
med storby. Det er tydelig 
at hun er på jentas side og 
ikke vil fordømme. Hun pe- 
ker ikke ut syndebukker, 
men appellerer stillferdig til 
de som bør hjelpe, om ikke 
å forsømme sin plikt. 

Romanens siste del virker 
noe springende. Dens første 
del, skildringen av Evas 

barne- og ungdomsår, er ab- 
solutt best og raker meget 
høyt. Ragnhild Magerøys 
fortellertalent er det ikke 
noe i veien med. Det fosser 
fortsatt som en vårflom i 
god, samnorsk språkføring. 
Hun har mye stoff i seg, og 
det er grunn til å holde øy- 
nene åpne for henne. Om 
hun skuffer noe i år, er hen- 

nes bok langtfra likegyldig. 
Den engasjerer og vekker 
atskillig ettertanke om en 
brennbar tid og de himmel- 
ropende problemer små men- 
nesker ble stående til ansikt 
med. 

MAGNE AKSNES: 

DET GÅR FRAMOVER 
Merknader til boka 

,, Skikk og bruk i dagligtalen”. 

Georges Abel: 
«Skikk og bruk i dagligta- 
len». Riksmål. 
Dreyer. 

Dette er ei oppslagsbok, 
der forskjellige — språklige 
problem er behandla i alfa- 
betisk rekkefølge. Forfatte- 
ren vedgår i innleiinga at 
«ethvert levende sprog — og 
da i særlig grad talesproget 
— ikke er noen konstant og 
uforanderlig størrelse, men 
under stadig utvikling.» Han 
peiker på at de unge vraker 
mange ord og uttrykk og 
«eftersom den eldre genera- 
sjon faller bort, blir følgelig 
disse ord og uttrykk gradvis 
sjaltet ut av sproget.» Det er 
godt å se at iallfall noen 
riksmålsfolk erkjenner denne 
frie utviklinga og tar konse- 
kvensen av den, både skrift- 
lig og muntlig. Dessverre er 
det jo en del som holder 
krampaktig fast på ord og 

  

KJÆRKOMNE ORDLISTER 
Halvor Dalene: 
«Ordlister med tilnærmings- 
former. Bokmål og nynorsk.» 
Aschehoug. 

Er det for mye sagt at et 
samnorsk riksmål er like om 
hjørnet? 

ordlister syner at det faktisk 
er dekning for en slik på- 
stand i dag. For så vidt 
kunne de to listene godt 
vært slått sammen til ei. 
Symbolsk ville det hatt sin 
betydning. 

Dalene skriver i forordet 
til listene (jeg siterer etter 
bokmålsutgava): 

«Denne lista er tenkt til hjelp 
for dem som har tatt konsekven- 
sen av den språklige tilnær- 
minga som har skjedd her i 
landet de siste mannsaldrene, o 
som derfor gjerne vil legge bok- 
målet sitt så nær opp til det 
andre skriftmålet vårt — og til 
vanlig norsk folkemål — som råd 
er. Likevel skulle alle ord og for- 
mer være innafor det som 
er tillatt etter 1938-rettskriv- 
inga, med endringer 1959. .... 
Da dette skal være ei tilnær- 
mingsliste, har jeg stort sett 
sløyfa de bøyingsformene som 
ikke stemmer med vanlig norsk 
folkemål. .... Når det gjelder 
ordtilfanget, mener jeg 
prinsipielt at ingen ord bør sløy- 
fes, så lenge det er bruk for dem. 
Språket bør være så rikt og 
nyansert som råd er. Likevel har 
jeg — oftest ved et jfr. — pekt 
på en del synonym for ord 
som iallfall enkelte vil føle som 
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ufolkelige eller mindre «norske». 
Men det er uten videre klart at 
slike «avløysingsord» ikke i alle 
tilfelle kan erstatte de oppslags- 
orda de står til. Å anbefale 
er ikke alltid det samme som å 
rå til, heseblesende ikke 
alltid det samme som andpu- 
sten, befordring ikke all- 
tid det samme som fram- 
komst osv. : 

«Avløysingsorda skal bare peke 
på at vi i noen tilfelle kan 
bruke et norskere og mer heim- 
lig ord, for også på den måten 
å gjøre stilen rikere og mer ny- 
ansert.» 

I grunnen er det unødven- 
dig å legge noe til. Det er 
Språklig Samlings program 
med andre ord. 

Listene anbefaler seg sjøl. Det 
må være en selvfølge at alle 
medlemmene i landslaget kjøper 
dem — og bruker dem. De 
bør finnes i en hver familie og 
på alle kontor — offentlige og 
private. De er verdifulle hjelpe- 
middel for den som vil ha rask 
og effektiv hjelp til å skrive god 
og riktig norsk. Ikke minst vil 
avis- og bladredaksjonene ha 
nytte av dem. 

Kanskje kunne det være 
en tanke for lokallaga å for-| 
ære lokalavisene et eksem- 
plar eller to. Kan hende 
kunne de til og med finne 
råd til å betenke femtegym- 
nasiastene med et eksemplar 
hver. Det ville være sunn 
motvekt mot Riksmålsfor- 
bundets «blå». 

K. O. Winther. 

BBB DB De > 

Støtt 

Språklig Samling 

Annonsér i 

Språklig Samling 

former som tydelig har over- 
levd seg sjøl og som er på 
veg ut av norsk språk, enten 
en liker det eller ei. 

Blant de mange bokmåls- 
orda som har forandra form 
siste mannsalderen, nevner 
Georges Abel f.eks. hund- 
rede (hundre) og nogen 
(noen). Ei form som marken 
(marka) blir karakterisert 
som lett komisk(!), på sam- 
me måte megen moro, som 
er fortrengt av mye moro. 

I godt, radikalt bokmål 
skal en, som kjent, foretrek- 
ke såkalt dobbeltbestem- 
melse (den gamle mannen) i 
de fleste tilfelle. Riksmåls- 
folk er av fleire grunner mot 
denne uttrykksmåten, og 
Abel advarer mot overdre- 
ven bruk av den. Men han 
sier likevel at «stort sett vir- 
ker en rekke uttrykk litte- 
rære eller arkaiske med en- 
kel, mer muntlig med dob- 
belt bestemmelse.» For folk 
flest må det jo da bli dob- 
beltbestemmelsen som kom- 
mer på tale, for det er vel 
ikke ofte en har behov for å 
uttrykke seg litterært eller 
arkaisk? 

Om de personlige prono- 
mena de/dem skriver for- 
fatteren at «det er en ut- 
bredt tendens hos store de- 
ler av befolkningen (særlig 
i Oslo-området, på Sørlan- 
det og i Bergen) til å bruke 
de i avhengighetsform.» Ja, 
dette er nok en kjensgjer- 
ning. I Samlenormen bør 
derfor Språklig Samling god- 

ta de som avhengighetsform 
ved sida av dem. 

Abel rår riksmålsfolk til å 

bruke det som foreløpig sub- 
jekt. Det er fint. Der blir 
også stort sett forkasta som 

relativpronomen, og det er 
ikke for tidlig. 

Når det gjelder forma 
(Forts. neste side). 

GAVEBOK 
Per Hafslund: 
«Naturens eventyr», 
E. G. Mortensen. 

De færreste er glade i natur- 
fag. Lærebøkene har sin del av 
skylda for det. Ikke slik at de 
virker drepende, men de vekker 
ikke interessen. 

Det klarer imidlertid Per Hafs- 
lund. Han pirrer nysgjerrigheten 
og lærer leseren å se. 

Hafslund skriver ledig og lett 
og har mye å lære bort. Han 
kjenner åpenbart det emnet han 
behandler. 

Visste De at øyestikkeren til- 
bringer 3— år på larvestadiet og 
at den må pumpe opp vingene 
når den er klekt ut? At kråke, 
tilberedt som orrfugl, er en stor 
delikatesse?” At krabbene slåss på 
livet løs for å slippe til hos hun- 
nen, at halen hos rumpetrollet 
virker som næring og litt etter 
litt suges inn i det vesle dyret 
eller at flaggermusa — svømmer 
butterfly og tilbakelegger 50 me- 
ter på 45 sek.? 

Fotografiene er et kapitel for 
seg: instruktive og vakre. For- 
uten vel hundre bilder i svart/ 
kvitt inneholder boka 15 helsides 
fargeillustrasjoner, alle av meget 
høg kvalitet. 

«En bok for hele familien», 
sier forlaget. For en gangs skyld 
har forlagsreklamen rett. Det er 
eriiltigigavebole senge 

Språket er ledig og godt. Så 
vidt vi kan se ligger det heile 
vegen innafor læreboknormalens 
ramme. 

Vi anbefaler boka til skolebok- 
samlingene. W. 
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Nettopp utkommet: 

BOKMÅL 5 ved Halvor Dalene. 

Med tilnærmingsformer innenfor gjeldende 

rettskrivning. Innb. kr. 7.00. 

NYNORSK 53 ved Halvor Dalene. 

Med tilnærmingsformer innafor gjeldande 

rettskriving. Innb. kr. 7.00. 
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LA OSS LÆRE — forts. fra s. 1: 

ADRESSERINGSMASKIN 
KONTORPLASS OG LØNN 

TIL SEKRETÆR 
kje være medlemmer. Laget 
vårt har fått mange med- 
lemmer gjennom den kon- 
takten ei slik utfordring gir. 
«Opplysningsfakkelen» vil 
det bli kvittert særskilt for 
i avisa vår. 
— Har nemnda sett opp 

noe mål for arbeidet i 1963? 
— Vi har ikkje sett opp 

noen pengesum som mål, 
men eit praktisk mål har vi: 
Vi må makte å betale litt 
lønn til sekretæren, og laget 
må ha adresseringsmaskin 
og kontor så snart råd er. Og 
til det trengs det pengar, 
men ikkje meir enn at 
«Språklig Samlings venner» 
kan skaffe denne summen, 

dersom alle skjøner kva det 
gjelder. 
— Men lar det seg gjøre 

å skaffe midler nok ved bare 
å bygge på medlemmenes 
gavmildhet? 

— Sjølsagt er det ikkje 
mindre viktig at kontingen- 
ten går inn frå lokallag og 

direkte medlemmer, at vi 
kan få flest mulig annonser 
i bladet vårt, men elles vil 

eg seie: La oss lære av med- 
lemmene i Noregs Mållag! 
Kvart år kjem det ei lang 
liste over glade givarar i 
Norsk Tidend. 

I år har dei som mål å nå 
100 000 kroner. I motsetnad 
til Riksmålsforbundet er det 
ikkje finans- og rikfolk No- 
regs Mållag vender seg til. 
Dei fleste givarane er heller 
fattige idealistar frå det 
breie lag av folket. 

For så vidt er Språklig 
Samling i same båt. Og der- 
for er vi i Økonominemnda 
optimistar. Den første reak- 
sjonen på appellen vår er 
positiv. Kvar dag kjem det 
nå inn gaver frå «Språklig 
Samlings venner.» Og held 
det fram slik, vil dette tilta- 
ket få avgjørende verdi for 
samskipnaden vår, seier for- 
mannen i økonominemnda 
til slutt. St. O. 
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efter derimot, er han ikke 
villig til å vike en tomme. 
Det er vel ingen distinksjon 
'riksmålsfolk holder så ivrig 
på som nettopp denne. Det 
måtte i så fall være andre 
småord som frem, nu, Syv, 
tyve og sten. Riksmålsfolk 
finner fram for folkelig(!) 

Abel frykter innflytelse fra 
nynorsken når det gjelder | 
tendensen hos riksmålsfolk 
til å sløyfe fleirtallsendinga 
av intetkjønnsord. Han mei- 
ner at a-endinger i bestemt 
form fleirtall «støter an mot 
riksmålsfolkets sprogfølelse.» 
De eineste orda han god- 
kjenner er barna og bena. 
(Arnulf Øverland bruker og- 
så barna i ett av de siste 
dikta sine.) Ellers finner han 
det nødvendig å opplyse at 
ko-kjør er foreldal! 

Den nå offisielle forma 
fremmend er <«avgjort vul- 
gær» (s. 45). Det samme 
gjelder golv. 

Uttrykksmåten far sin hatt 
godkjennes av Abel, ved sida 
av fars hatt. På den andre 
sida vil han ikke godta kon- 
struksjoner av typen, hvem 
sin hatt som korrekt riksmål. 
Han holder på hvis hatt er 
det, men vedgår at det vir- 
ker stivt og foreslår om- 
skriving til hvem eier hatten. 
Er riksmålet så fattig? 
«Hard er i ferd med å for- 

trenge hård.» «Intet blir mer 
og mer fortrengt av ikke noe. 
Selv i skrift er intet sterkt på 
retur.» «Keiser bør uttales med 
k-lyd, selvom uttalen med kj 
neppe kan regnes som feil.» 
«Riktignok går det en tydelig 
tendens mot utvidet bruk av a- 
endelsen.» «Den norske for- 
men kald er i ferd med å for- 
trenge tidligere kold.» «Tenden- 
sen går mot stadig økende bruk 
av nå på bekostning av nu, som 
mange synes virker litt gammel- 
dags og litterært.» «Svart vinner 
stadig terreng på bekostning av 

- sort,—» «Den eldre generasjon 
vil nok helst sverge til syd, mens 
de unge i stadig større grad går 
over til sør—». «Formen sepe 
brukes fremdeles — av enkelte, 

men såpe er i løpet av den siste 
generasjonen blitt stadig mer ut- 
bredt, —. 

Sitat som disse viser ty- 
delig nok tendensen i de re- 
sultata forfatteren har kom- 
me til... 

«Passiv med s-form bruker vi 
svært lite i ledig dagligtale. — I 
fortid kan vi si at den er gått 
helt ut av talespråket, ja, selv i 
normalprosa * forekommer den 
knapt mer.» . 

På side 110 bli det gitt en 
feilaktig opplysning når det 
heiter at ti er parallellform 
til tid på bokmål. Forma ti 
falt, som kjent, bort ved 
Læreboknormalen 1959. 

Et positivt poeng er det 
at Abel nevner partisippfor- 
ma trekt som alternativ til 
trukket. Det blir nok ikke 
lenge før tilsvarende former 
som hjelpt og treft også blir 
aktuelle. 

FRA 
SEKRETARIATET 
Den mørke årstida høver 

godt til møtevirksomhet. I 
rundskriv til lokallag, grup- 
per og kontakter har ar- 
beidsutvalget satt opp for- 
slag: til møteprogram. I nær- 
este framtid vil en «møte- 
tjeneste» bli sendt ut. Vi 
ber lokallaga sette fart i 
lagsarbeidet. 

Det er og tid for økt stu- 
dievirksomhet. Landslaget 
har tidligere arbeidd ut pla- 
ner for studier av bakgrun- 
nen for den aktuelle språk- 
situasjonen. Ellers vil det 
være aktuelt å arrangere 
rettskrivingskurs både med 
sikte på privat språkbruk og 
forretningskorrespondanse. 

Dårlige, ofte ubehjelpeli- 
ge, referat fra møter i ulike 
slag foreninger er ofte ei 
plage for avisene. Mange 
aviser vil derfor være inte- 
resserte i et samarbeid om 
kurs i rettskriving og refe- 
ratteknikk. 

Vi minner dessuten om 
opplegget «lokallaget møter 
pressa» som Språklig Sam- 
ling Otta har hatt slik suk- 
sess med. 

Sekretariatet svarer på 
spørsmål, gir hjelp og råd. 
Skriv til boks 636, Oslo. 

STOR AKSJON 
I MARS 

I Mars vil landslaget av- 
vikle en større vervings- og 
opplysingsaksjon. Vi ber lo- 
kallaga ta til med forbered- 
elsene tidlig, slik at resultate 
biir best mulig. 

Det vil bli trykt opp to 
plakater til aksjonen: en agi- 
tasjonsplakat og en møtepla- 
kat. 

Dessuten gir vi ut et ak- 
sjonsnummer av SPRÅKLIG 
SAMLING. Lokallaga bes 
hjelpe til med å skaffe an- 
nonser til aksjonsnummeret. 

Sekretariatet vil sende ut 
rundskriv med nærmere ori- 
entering om opplegget av 
aksjonen. 
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ELEKTRISK UTSTYR 
RADIO og TV-service 

HØGSTERETTSADVOKATENE 

Magne Schjødt 

Øvre Slottsgt. 7 

og Bjørn Dalan 

Oslo 

Årets nye skjønnlitterære BØKER får De hos oss. 

Stort utval i Skrivesaker og Kontormateriell 

K. SANDÅKER .BOK- OG PAPIRHANDEL | 

Bø i Telemark 

HJELEPESTOFF — forts. 

fra si b 

Stor skade for norsk- 

opplæringa 
gjeldende rettskrivning. I dette 

hjelpestoffet finner en ord som 

«sne», «NU» «frem» og liknende 

som er gått ut av skolespråket 

for 24 år sia. Landslaget for 

Språklig Samling finner at ei slik 

ukontrollert distribuering av un- 

dervisningsstoff som ikke sam- 

svarer med gjeldende rettskriv- 

ning, er til stor skade for norsk- 

opplæringa og for ei naturlig 

språkutvikling. 

Vi vil på det sterkeste oppfor- 

dre Kirke- og Undervisningsde- 

partementet til å sørge for at det 

snarest blir gitt klare direktiv om 

at alt undervisningsstoff som her- 

etter blir bydd fram til skolene, 
må ha en tekst som samsvarer 

med læreboknormalen». 
  

STAKKARS 
(Forts. fra s. 1). 

teren hevder at det jo er 
nynorsken som er den lid- 
ende og tapende part. 

Slikt ville skapt hodepine 
andre steder, men ikke i Af- 
tenposten. Der er alle an- 
grep på samnorsken like vel- 
komne — sjøl om det ene 
slår det andre ihjel. 

Vinje kalte det «tvisyn». 
Personlig tviler vi på at det 
er for å vise leserne «retta 
og ranga på livsens vev», at 
Aftenposten trykker både 
Riksmålsforbundet og Vest- 
mannalaget til sitt bryst. Vi 
minnes noe om hensikten 
som helliger midlet. 

Maktsentralisasjon 
I boka «Hva er kristen- 

dom?», side 86, skriver Per 
Lønning: Svakheten er på 
den annen side at en viss 
begunstigelse av dovenskap 
og uduelighet vanskelig lar 
seg unngå, og utviklingen av 
individuelle anlegg, av inte- 
resse og arbeidsglede blir 
ikke mnettopp oppmuntret 
gjennom byråkratisk makt- 
sentralisasjon. 

Maktsentralisa- 
sjon, ja. Du Per, du Per, 
du kan få sagt det. 

Trekantslag i NRK 
Ordskifte for ungdom 

Det er nå klart for et 
ordskifteprogram i radio om 
språket. Språklig Samling vil 
være representert sammen 

med Noregs Mållag og Riks- 
målsforbundet. 
— Programmet vil anta- 

kelig komme i januar en 
gang, opplyser programse- 
kretær Arne Grimstad i 
NRK. Sendetida blir vente- 
lig 40 minutter. 

Ettersom det skal være et 
ungdomsprogram, er alderen 
på deltakerne satt til maksi- 
mum 30 år. 

  

Stor interesse for 

den nye brosjyren 

Den nye brosjyren blir 
solgt fra sekretariatet for 3 
øre pr. stk. Flere lokallag 
har allerede sendt bestilling. 

Dersom dere ennå ikke 
har bestilt, ber vi dere gjøre 
det så snart råd er. 
trenger brosjyren, og vi tren- 
ger penger til nye trykksa- 
ker. Vi håper derfor at så 
mange lokallag, grupper, 
kontakter og enkeltmedlem- 
mer som mulig vil nytte 
sjansen. 

Dersom det er vanskelig 
for noen å kjøpe brosjyren, 
vil de kunne få den gratis 
ved å sende bestilling til 
boks 636, Oslo. 

  

| Ingen sak å tegne 
annonser 

Det lyder enkelt, ikke 
sant?” Og det er like lett 
som det høres ut. En av til- 
litsmennene våre i Telemark 
ringte rundt til en del for- 
retninger i distriktet, og på 
få minutter hadde han tatt 
opp bestilling på annonser 
for om lag et halvt tusen 
kroner. 

Det nytter — bare en 
legger godviljen til. Gjør 
derfor et liknende forsøk. 
Send annonsemanuskriptene 
til redaksjonen. Pengene blir 
krevd opp seinere. 

  

v % 

I mottar innskudd til høyeste rente 
praktiserer herunder også det nye 
lettvinte kupong-sparesystem 
bevilger kreditter 
formidler overførsler til utlandet 
åpner remburser 
stiller garantier 
besørger inkasso på inn- og utland 
utfører bankgiro-oppdrag 
leier ut sikkerhetsbokser 
mottar verdigjenstander til oppbevaring 
besørger formuesforvaltning 
kjøper og selger verdipapirer gjennom 

EGEN FONDSAVDELING 

Forøvrig utføres alle bankforretninger og ethvert 
oppdrag vies den beste oppmerksomhet 

VÅR EKSPEDISJONSTID ER: 
Ukens fem første dager .. 
Lørdager: s. 0 

ÆR» 
TELEMARKSBANKEN +/s 

Skien — Kragerø Porsgrunn 

++ kl. 9—14,30 
« 9—13 
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ØSTERDØL I GUDBRANDSDALEN — forts. fra s. 1: 

Vi har råd til å ta imot innvendinger 
, Mye reint slurv i avisene” 

me vel ut av det, både inn- 
over og utover. Jeg har irri- 
tert meg over innflyttere 
sjøl, på min egen heimstad. 
Slik skepsis trenger ikke 
være utslag av noen Jante- 
tankegang. 

Opprinnelig er jeg som 
sagt østerdøl. Det er merke- 
lig stor skilnad på disse to 
stordalene — i natur, i fol- 
kelynne og språklig. Døler 
er iallfall ei dårlig felles- 
nemning. Det er som å kom- 
me til et annet land når du 
har krysset Rondane fra dal 
til dal. 

Personlig er jeg samnorsk- 
mann på et reint sosialt rett- 
ferdsgrunnlag. Jeg bruker å 
peike på at godvilje er nød- 
vendig for å vinne fram. Fra 
Sør-Østerdal bærer jeg med 
meg et talemål som mang- 
ler flere av hovedelement- 
ene i en sannsynlig samle- 
normal. 

Vi er et folk av sten og 
ben, med få a'er i fortid av 
verb. Jeg innrømmer at jeg 
må ta meg på tak for å få 
med et rimelig antall difton- 
ger når jeg skriver, enda jeg 
i alle år har fresta å skrive 
et norsk mål. Jeg har bygd 
det på bokmålets grunn, 
med rot i mitt eige målføre. 
Men det er galt å hevde at 
det er knot om jeg ut fra 
samnorsksyn strør diftonger 
på papiret. Skriftspråk er et 
uttrykksmiddel, ikke  my- 
  

stikk. Det er inga hellig 
handling å skrive sten og 
ben. | 
— Samnorsken står ikke 

sterkt i Østerdalen? 
— Så vidt jeg veit har vi 

inga lokallag der, men det 
må vi jo få gjort noe med. 

— Men gudbrandsdølene 
er positivt innstilt? 

— Tallfall er det tre lo- 
kallag her i dalen. Når det 
gjelder samlingstanken blir 
det som regel mye prating 
fram og attende. Folk vil 
vite hvordan denne samnor- 
sken blir, som de sier. Det 
er ofte tungt å forklare at 
vi må ha folks støtte for å 
få ført saka fram, at det er 
nødvendig at et utvalg av 
folket setter sitt preg på og 
former den samnorsken vi 
drømmer om. 
— Men dere har da etter 

alt å dømme ikke hatt van- 
skelig for å få folk engasjert. 
Hva. gjør dere for å vekke 
og holde interessa ved like? 
— Vi sender rundskriv og 

opplysingsmateriell til folk 
med jamne mellomrom. Dess- 
uten mener jeg det er nød- 
vendig med en del arrange- 
menter årlig, for å komme 
på bedre talefot med bygde- 
folket. Vi hadde en vellykka 
bygdekveld i oktober. Der 
vendte vi oss i programopp- 
legget til en bestemt del av 
bygda, og til ei bestemt yr- 
kesgruppe, —folkeskolelærer- 
ne. Tilskipinger av denne 
typen mener vi å lage flere 
av. 
— Dere hadde sånn suk- 

sess med et møte om språket 
i avisene. Har dere merka 
noen positiv reaksjon? Er 
språket i avisene blitt bedre? 
-— En av avisene hadde 
en svært positiv leder etter 
møtet. Der innrømte redak- 
tøren villig at kjødet var 
skrøpelig, om ånden var al- 
dri så god. Jeg er litt uviss 
på hvor tolerant en skal væ- 
re overfor slike utsagn. Jour- 
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UNIVERSITETENE BØR IKKE — forts. fra s. 1: 

UTMELDING BARE 
TOM DEMONSTRASJON 
konklusjonen i: brevet. Vi si- 
terer etter Aftenposten: 
«Nemnda har selv, efter ti års 

arbeide, måttet erkjenne at det 
hele kan ende i en tragikomedie, 
hvis motstanden ikke opphører, 
— heter det i forbundets skriv- 
else. — Det ville efter vårt 
skjønn være en fordel for vårt 
åndsliv om våre universiteter 
ville bryte forbindelsen med 
nemnda før tragikomedien blir 
fullbyrdet. For motstanden vil 
ikke opphøre.» 

Neivel — ikke vårt arbeid 
heller. Vi vil fortsette. Det 
gjelder vårt morsmål. Riks- 
målsforbundet kan sende 
brev og petisjoner. Det hjel- 
per bare ikke, for i saker 
som denne lar en seg ikke 
forlede av press. 

Vi antar at Universitetets 
folk har tenkt grundig gjen- 
nom spørsmålet om repre- 
sentasjon i nemnda. Når 
Universitetene ennå ikke har 
trukket representanten ut — 
8 år etter at Læreboknor- 
malen er offentliggjort — 
så er det fordi kollegiet ikke 
har hatt så avgjørende inn- 
vendinger mot normalen at 

de har kunnet rettferdig- 
gjøre et slikt skritt. Brevet 
fra Riksmålsforbundet brin- 
ger ikke fram nye momen- 
ter, som gjør det nødvendig 
å ta spørsmålet opp til ny 
overveiing. Hva skulle da 
tilsi ei tilbaketrekking på det 
nåværende tidspunkt? 
Dersom Universitetene 

trekker tilbake representa- 
sjonen nå, må det oppfattes 
som en tom demonstrasjon, 

og det har sikkert lærerne 
ved våre høgste læreanstal- 
ter klart for seg. De er seg 
sikkert sitt ansvar bevisst og 
forstår at en slik demon- 
strasjon bare vil svekke an- 
seelsen deres og tilliten til 
deres dømmekraft. 

Dette kan Riksmålsfor- 
bundets folk ikke ha hatt 
klart for seg da de sendte 
brevet. Men såpass omtanke 

er det rimelig å vente av 
dem som ønsker å øve inn- 
flytelse i så sentrale spørs- 
mål. Litt kritisk sans — og 
framfor alt en smule sjølkri- 
tikk — er ikke av det onde. 

nalistikk er litterær abort, er 
det sagt. Forløsningen er så 
som så reint språklig også. 
Jeg har sant å si merka lite 
bedring. Ved sida av den 
språklige konservatismen er 
det sørgelig mye reint slurv 
i avisene. I et stutt referat 
som vi sendte fra bygdekvel- 
den vår, var det sytten feil 
av alle typer. 
— Et spørsmål til slutt, 

Tangen. Dere som leder lo- 
kallaga rundt om sakner vel 
ofte bedre kontakt med 
landsstyret og arbeidsutval- 
get? 
— Vi skulle vært rike nok 

til å ha en reisesekretær. Nå 
blir det bare skriftlig sam- 
band. Men dette er så godt 
som en kan ønske. Jeg har 

RESPEKTER — forts. fra s. 1: 

Gudbrandsdølen: 
Neglisjering av 

rettskrivinga skaper 

forvirring 
Landsmøtet i Språklig Samling 

oppfordrer de avisene som hol- 

der på de gamle språkformene, 

til å respektere stortingsvedtaket». 

Vi håper avisredaktørene 
vil legge seg disse orda på 
minnet. For å vise hvor vik- 
tig spørsmålet er, vil vi min- 
ne om hva bladet Gud- 
brandsdølen (sp.) skreiv i en 
lederartikkel etter at Språk- 
lig Samling Otta hadde tatt 
avisspråket opp til drøfting i 
våres en gang: 

«Og selv om avisene også over- 
for disse (avisenes egne medar- 

beidere) viser den toleranse at 

de får bruke det språk de selv 

ønsker, bør i alle fall aviser som 

hevder at en skal respektere lo- 

ver og regler for et ordnet sam- 

funn, også kreve at deres med- 

arbeidere respekterer gjeldende 

rettskrivning». 

Og bladet konkluderer: 
«Vi regner dette for å være et 

viktig spørsmål, fordi vi tror at 
pressen ved sin noe lunkne hold- 
ning til det må ta en del av an- 
svaret for at det kan oppstå 

forvirring og usikkerhet når det 
gjelder rettskrivningen. Verre 
enda er det at enkelte ved be- 
visst neglisjering av rettskriv- 

ningsreglene og fortsatt bruk av 
avlegse ordformer har bidratt til 
å skape den forvirring og usik- 
kerhet de selv påberoper seg 
som argument ved sine angrep 

på rettskrivningen.» 

Dagbladet 
Norges nest største avis. 

Største Oslo-avis fra 

Lindesnes til Nordkapp 

Opplag 100000 

Fås overalt hvor aviser 

selges. 

  

innvendinger, 

den største vørnad for ar- 
beidsutvalgets menn, for all 
tid og arbeid de ofrer på å 
informere og aktivisere lo- 
kallaga. Personlig ser jeg det 
slik at sambandslinjene bør 
gå den andre vegen, slik at 
tillitsmennene får greie på 
lokallagas syn og problemer. 

Ellers er det en mangel 
at vi ikke har det språklige 
alternativet vårt svart på 
kvitt ennå. Jeg tenker på 
samlenormalen. Det blir litt 
av en D-dag når vi kan leg- 
ge den fram for medlemmer 
og motstandere. I det øye- 
blikket er det viktig at vi 
ikke stivner i kampen, og 
lar det gå prestisje i saka. 
Vi må ha råd til å ta i mot 

om vi ikke 
har råd til særlig mye an- 
net. Et samlende norsk mål 
skal samle, ikke splitte ennå 
en gang. 

Midtbygda 

FESTMØTET — forts. fra s. 1: 

Johan Øian, 

Aage Wallin 

og Rolf Søder 

Søder spiller som kjent Peer 
i Det Norske Teatrets opp- 
føring. 

Høgsterettsadvokat Magne 
Schjødt hold festtalen. Lu- 
nefullt opplagt, rik på inn- 
fall og digresjoner førte han 
tilhørerne inn i språkets og 
språkdebattens underlige irr- 
ganger. Applausen var hjer- 
telig og langvarig. 

Riksmålsforbundet hadde 
en observatør til stede på 
møtet. Han var velkommen. 

Den tidligere så ivrige 
riksmålsmannen Agnar Myk- 
le var og til stede. Han var 
ikke «utsending», men møtte 
fram av pur interesse. 

R. 

Handelslag 

Tlf. 62 — Bø i Telemark 

Snarkjøpsbutikk med eiga manufakturavdeling 

Ingebjørg Almankaas 

VEVSTOVE 

FN De 96 
e 

Løparar, puter, kuvertbrikker, strikka kofter m.m. 

Drikk mjølk 
frå 

BØ MEIERI 

yr Banken for Bøheringane 

Bø SpareBank 
Ower 100 år i bygda si teneste! 
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Omsetting av lovtekster skaper 

uklarhet og uro 
Ikkje parallellutgaver, men radikale former 

Sivertsen: Ingen som ikkje 

forstår det ,,andre” målet 

Det var eit interessant 

prinsippspørsmål Olav Hord- 
vik (v) reiste da han ba 
statsministeren om ei grunn- 

giing for vedtaket om at sko- 
lelova skal settas om til bok- 
mål. Praksis har vore at 
ordføraren for ei lovsak av- 
gjør kva for målform lova 
skal prentas på. — Er det, 
spurde Hordvik, noen grunn 
dl å endre denne praksis? 

Undervisningsministeren, 
som svarte på spørsmålet, 
meinte at det i denne spe- 
sielle saka måtte være riktig 
å foreta ei omsetting. 
Det er eit reint servicespørs- 

mål, uttalte Sivertsen, som 

meinte at det nettopp er de- 
partementets oppgave å yte 
service. 

Hordvik var ikkje utan 
vidare fornøgd med svaret 

Stor aktivitet blant 
gymnasiastene 

Landslaget for Språklig Sam- 

ling har i det siste fått ei rekke 

oppfordringer fra gymnasiesam- 

funn, spesielt i Oslo, om å delta 

i diskusjonsmøter om språksaka. 

Mange av disse unge kjenner 

språk-kløyvinga som en stor be- 

lastning idet. begge offisielle 

skriftspråk er eksamensfag. De 

unge skjønner at slik må det 

være så lenge vi har to jamstilte 
skriftspråk i landet, men dette 

forholdet skaper også stor inte- 

resse for og ei positiv innstilling 

til det arbeidet Språklig Samling 

driver og det målet samskipnaden 

har.   

Språket 

Språklig Samling 
Arbeidsutvalget vedtok i 

forrige periode at språket i 
«Språklig Samling» skulle 
holdes innafor gjeldende 
rettskrivning. 

På landsmøtet i år tok 
rektor H. Dalene, Bø i Tele- 
mark opp dette spørsmålet 
og slo til lyd for større 
språklig frihet i bladet. — I 
ei brytningstid er det nød- 
vendig å eksperimentere 
med de språklige uttrykks- 
midlene, sa Dalene. «Språk- 
lig Samling» er organ for en 
bestemt fraksjon i språkstri- 
den. Bladet trenger ikke ta 
samme hensyn som dagsavi- 
sene. Friheten både kan og 
bør være større. Språket må 
odles og dyrkes. «Språklig 
Samling» skal være forum 
for dette kultiveringsarbei- 
det. 

Etter en kort debatt ved- 
tok landsmøtet at språket i 
redaksjonelt stoff så langt 
råd er bør holdes innafor 
gjeldende rettskrivning —til 
Samlenormalen foreligger, 
men at bidragsyterne ellers 
må stå fritt. 

frå statsråden, noe vi godt 
kan forstå. For oss er det 
likegyldig om ei lovtekst er 
på det eine eller det andre 
av dei to offisielle måla, 
men vi kan ikkje sjå at det 
er noe ved denne spesielle 
saka som krever brudd på 
vanlig praksis. Vi trur det er 
uklokt av statsråden å slå inn 
på nye vegar her. Det tener 
bare til å skape uklarhet og 
uro om ein framgangsmåte 
som til nå har virka fullt ut 
tilfredsstillande. 

Som —undervisningsmini- 
steren sjøl sa i svaret til 
Hordvik, er det nå så liten 
skilnad på nynorsk og bok- 
mål at ingen lenger har 
vondt for å forstå «det an- 
dre» målet. Det vi trenger 
er derfor ikkje parallellutga- 
ver, men lovtekster med så 
mange samformer som rett- 
skrivinga tillét. La saksord- 
førarane bestemme målfor- 
ma, men syt for at dei radi- 
kale normalane i begge mål 
blir lagde til grunn. Da blir 
problemet løyst til beste for 
alle. 

Ingen språklig |Både formannen og nestformannen 
gjenvalgt 

FÅ ENDRINGER I STYRET 

frihet 
Morgenbladet 
Morgenbladets redaktør 

lever øyensynlig etter Gøsta 
Berlings valgspråk: «Dere 
skal ikke gjøre som jeg gjør, 
men som jeg sier», for bla- 
det taler frihetens sak, men 
praktiserer tvang. 

Dagen etter at årets tron- 
tale var blitt lest opp i Stor- 
tinget, brakte bladet talen i 
«sproglig forbedret utgave», 
akkurat på samme måten 
som det tillot seg å «forbe- 
dre» språket i kongens nytt- 
årstale for noen år sia. Det 
er «sproglig frihet» i praksis. 

Et forsøk på å avsløre 
sammenhengen for leserne 
av bladet førte ikke fram. 
Innlegget havna i papir- 
korga. Jamen, er det høgt 
under taket der i gården. 

På et møte i Fredrikstad 
forleden garanterte Ernst 
Sørensen at det ikke ville 
forekomme noen form for 
«sprogtvang» dersom —riks- 
målsfolket «kommer til mak- 
ten». 

Kan han vente at vi skal 
tru det? Skal vi nekte å tru 
våre egne øyne, eller vil 
«makten» gjøre riksmålsfol- 
ket til bedre mennesker? 

Takket være det gode for- 
arbeidet som valgnemnda 
hadde utført, blei valga på 

landsmøtet avvikla på re- 
kordtid. —Instillinga —=fra 
nemnda blei vedtatt uten 
endringer. Både formannen, 
lektor Svein Hofseth, Aren- 
dal og nestformannen, lærer 
Kay-Olav Winther, Moss 
blei gjenvalgt. Valga fikk 
ellers dette utfallet: 

Rektor Halvor Dalene, 
Telemark, lektor Thor Frette, 
Tromsø, programsekretær Ivar 
Holm, Stavanger, forfatteren 
Kåre Holt, Holmestrand, —stor- 
tingsrepresentant Einar Hovd- 
haugen, Ringebu, husmor Astrid 
Kvendbø, Surnadal, forfatteren 
Waldemar Brøgger, Oslo, arbei- 
der Tomas Refsdal, Rjukan, stor- 
tingsrepresentant Rakel Sewerin, 
Oslo, kontorsjef Brynjulf Sjetne, 
Lillehammer, Å dskolelev Hart- 
vig Sætra, Tromsø og provisor 
Brynjulf Tangen, Otta. 
Varamedlemmer: lektor Hall- 

dor Heldal, Oslo, stud.fil. Bjørn 
Smith, Porsgrunn, redaktør Knut 
Kvigne, Oslo, lektor Magne Aks- 
nes, Nesbyen, lensmann Birger 
Øverås, Kolvereid, lærerskoleelev 
Asbjørn Ørsal, Trondheim, før- 
stelærer Leif Egerdal, Oslo, her- 
redsagronom Harald Romund- 
set, Surnadal, førstesekretær Ivar 
Hundvin, Oslo, undervisningsle- 
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OPTIMISME IKKE NOK 
Medlemmene innstilt på arbeid 

Grønt lys-fo 

revidering av organisasjonen 

Landsmøtet 1962 er gått|tatt opp og mante til økt 
over i historia. Et vellykka 
møte som gir rik von for ar- 
beidet framover. 

Drøftingene var framfor 
alt realistiske. En sitter igjen 
med det inntrykket at med- 
lemmene mer enn noen gang 
tidligere er innstilt på ar- 
beid. Optimisme og tru på 
framtida er nødvendig, men 
ikke nok. Det nytter ikke 
lenger å rekne med at seie- 
ren skal komme ganske gra- 
tis. Landsmøtet 1962 forsto 
dette, derfor slo det til lyd 
for ei inngående vurdering 
av —organisasjonsapparatet, 
samtidig som det gav grønt 
lys for det videre arbeidet 
med Samlenormalen. 

ÅPNINGA 
Den høgtidelige åpninga 

av landsmøtet blei foretatt 
av formannen i Språklig 
Samling Oslo, Halldor Hel- 
dal, og formannen i lands- 
laget, Svein Hofseth. De 
streka begge under alvoret 
i det arbeidet landslaget har 

Halldor Heldal rektor 

Formannen i Språklig Sam- 
ling Oslo, lektor Halldor 
Heldal, er utnemnt til rektor 
for Geneveskolens kurs i 
1963. Heldal har i mange 
år vært Sosialdepartementets 
I.L.O.-ekspert. —(Internatio- 
nal Labour Organization). 

  

innsats på alle felt. 

REVIDERING AV 

ORGANISASJONEN 

Hovedemnet på møtet lør- 
dag var organiseringa av 
landslaget.  Nestformannen 
orienterte om landslagets 
styrke og stilling og skisserte 
mulighetene for et mer ef- 
fektivt og fruktbringende 
arbeid. Han kom og inn på 
spørsmålet om ei omorgani- 
sering av landslaget for å 
oppnå større slagkraft og 
foreslo ei desentralisering 
for å lette arbeidsbørene for 
tillitsmennene. Han la fram 
forslag om ei arbeidsforde- 
ling etter departementsprin- 
sippet slik at ulike proble- 
mer kan bli tatt opp til 
drøfting i faste og midlerti- 
dige komiteer. Dette spørs- 
målet bør, sa mnestforman- 
nen, utredes og drøftes i ei 
organisasjonsnemnd som bør 
kunne legge fram si innstil- 
ling før neste landsmøte. 

Før ordskiftet om nestfor- 
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mannens foredrag, —orien- 
terte Arné Kielland om et 
framlegg til omlegging av 
organisasjonen, som han 
hadde sendt landsstyret. 
Han kalte framlegget en 
«konsentrasjonsplan», da 
hensikten med den var å 
oppnå konsentrasjon og ef- 
fektivisering. For å oppnå 
dette ville Kielland innføre 
ei ordning med aktive og 
passive medlemmer. 

Etter nestformannens og 
Kiellands utgreiing blei det 
en — interessant diskusjon, 
men flere talere klagde over 
for lite tid til å drøfte skik- 
kelig de mange sakene som 
var reist. Det blei foreslått 
å sette av en heil møtedag 
til spørsmålet på neste lands- 
møte. Landsmøtet fikk ellers 
i oppdrag å nemne opp med- 
medlemmer til ei organisa- 
sjonsnemnd som skal ha til 

forbi i stillhe men y 

der Lars Sødal, Vik i Sogn, jern- 
banefullmektig Malvin Magnus- 
sen, Gvarv, journalist Einar Lin- 
derud, Oslo, skoleinspektør Einar 
Tønnessen, Nøtterøy og dr.philos. 
Helge Ytrehus, Lillehammer. 
Økonominemnd: Leif Egerdal, 

Magne Schjødt og Alfred Kval- 
heim. 

Valgnemnd: Halvor Dalene, 
Knut Kvigne, Leif Egerdal og. 
Ivar Hundvin. 

Revisorer: Gunnar Næss og Al-- 
fred Kvalheim. 
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oppgave å foreslå tiltak med. 
sikte på effektivisering av 
organisasjonen. Nemnda skal 
legge fram innstilling til ne- 
ste landsmøte. 

SAMLENORMALEN 
Andre møtedagen blei i 

hovedsaka vigd drøftingene- 
om Samlenormalen. Forman- 
nen i Samlenormalnemnd: 
lektor Ola Halvorsen, orien- 
terte om de resultatene 
nemnda er kommet fram til. 
Vi kan ikke komme nærere 
inn på Halvorsens orienter- 
ing her, men må be leserne 
vise tålmodighet ennå ei 
stund. Foreløpig må saka 
diskuteres på det interne 
planet, men landsmøtet ba 
nemnda ta sikte på å legge 
fram —arbeidsresultatet så 
snart det lar seg gjøre. 

Etter Halvorsens foredrag 
oppsto det en intens, lang- 
varig og positiv debatt. Rea- 
liteten må vi som nemnt 

peke på den optimismen og 
den viljen til fordomsfri 
vurdering som prega ord- 
skiftet. Alle som hadde or- 
det så fram til normalen 
med forventning, og det blei 
gitt tydelig bevis på at heile 
landslaget står bak denne 
saka. 

ARBEIDET I. SPRÅK- 

NEMNDA 

Andre møtedagen holdt 
ellers sekretær i Norsk 
Språknemnd, Bernt Fosse- 
støl, foredrag om <«Språk- 
nemnda i arbeid». Det vil vi 
gjerne få komme tilbake til. 
Emnet har allmenn interesse 
og vi skal forsøke å få ei 
nærere orientering i bladet. 

Omtale av andre poster 
på landsmøteprogrammet 

fins andre steder i dette 
nummeret. 
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