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ling»

jeg

i «Språklig

3/4-1991

Sam-

drøfta

rettferdighetssansen

til — Riksmålsforbundet

og kampen

dems mot ny-

norsken. Denne gangen

skal

jeg ta opp ei anna side ved

denne og nærskyldte foren-

inger, nemlig mangelen dems
på

sannhetskjærlighet

i kam-

pen mot samnorsken. Gjen-

nom

en

flere tiår lang pro-

pagandakampanje
greidd

her

de

å skape et bilde av

samnorsken som et ordfattig,
nyansefattig,

teknokratisk

Bare
«såkalte
—synonymer»? Nok om det, i et

forklarende

petitavsnitt

får

vi vite mer om samnorsken:

Ord som «passe», «stem«anledning»,
me (med)»,
«chanse», «leilighet», «tilfelle»,

«situasjon» m.Å. skal avløses

av det ene ord «høve».
Bortsett

fra

at vi synes

det fjerde ordet skal skrives
«sjanse» — og riksmålsfolk
flest er nok enige med oss i
dag — er dette vulgærpropaganda

av et slag en ikke
komme

kunne

tru

skulle

fra

faktisk har

folk som framstiller seg sjøl

de lyktes så godt at de har

som både danna og kultiverte. (Løgn blei iallfall ikke

kunstprodukt

—

greidd å skape vrangforestillinger om

inn i

samnorsken

Landslaget

langt

for språklig

samling!

Her skal vi se på påstan-

den om samnorskens ordfattigdom.
«Det
Norske
Akademi for Sprog og Litteratur» — et lett komisk
navn når en husker at det
dreier seg om en privat
klubb — har gitt ut heftet

«Orientering.

om

riksmålet»

(Oslo 1978), der det på s.

20 blir hevda at:
Samnorskstrevet går særlig ut på å tvinge inn i det

tradisjonelle skriftsprog særnorske ord- og bøyningsformer samt å redusere riksmålets høyt utviklede apparat av sproglige

differensie-

ringer; av nyanser .og såkalte
synonymer som (iallfall tidligere) ikke har vært godtatt
inynorsk.

regna

som

vokste

Hva

danna

opp).

mener

der

jeg

så egentlig

LSS om ordforrådet? Det
kan

vi

opp

på

finne

«Framlegg

ut

ved

s. 492
til

å slå

i heftet

samlenormal»,

som vi gav ut i 1966. Synspunkt

derfra

står

fortsatt

ved lag:
Vi ser det slik at ordtilfanget er den minst viktige

delen

av

en

samlenormal,

fordi det på dette området

er

unødvendig

å

normere.

for riksmålets vedkommende
om

særnorske

prinsipielt

ord.

Vi

avstand

ta

vil
fra

dette, og hevde at alle ord
som bli brukt i vanlig tale
her i landet, bør kunne bru-

kes også skriftlig. Både
«danskekomplekset» og «fol-

kemålskomplekset» bidrar til
å utarme språket, og vi går
derfor inn for å kvitte oss

med begge.

Deretter følger noen ge-

nerelle

utsagn

om

at vi ikke

Hver enkelt skribent må stå
fritt i valg av ord og uttrykk.
Her er det gjort feil både

«skal bruke det

første og

av nynorskens og av riksmå-

inn. Ei forstandig

måldyrking

vil alltid være av det gode».
Dette er vel også riksmålsfolk

lets talsmenn.

De har prøvd

å stenge ute fra sine respektive målformer ord av en viss

type.

For

nynorskens

ved-

kommende dreier det seg
om ord av tysk-dansk rot,

beste

ordet

enige i —

«Orientering

som

faller oss

på s. 2 —929 ;

om

riksmålet»

egne

seg

et

fullt

utviklet

litterært sprog som riksmålet:
men anspennelse

er forutset-

ningen for all vekst i personlig modenhet

Som

og kultur.

vanlig

noe ubehjel-

pelig og småtøvete formulert

(ordvalget

later

bake å ønske;

meget

til-

kanskje de

burde ha anspent seg enda

litt?), men likevel — kan vi
i LSS få lov til å ønske oss
at dherer
i det såkalte

«Akademiet», uansett sosial
plassering,

innimellom

krever

slik at de

utviser

smule

litt anspennelse av seg sjøl,
en

personlig modenhet og kultur,

i

det

omtaler oss?

minste

når

de

RTE

uttrykker de seg slik:

Uansett

sosial plassering

krever det anspennelse å til-
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Norsk for nordmenn!

En rasist bekjenner

Av Eric Papazian
ette er en reaksjon
på Even Hovdhaugens
artikkel
«Nasjon
og
språk» i forrige nr. av
«Språklig samling». | det
meste av denne artikkelen
gjør Hovdhaugen greie for
forholdet mellom språk og
nasjonalitet på en saklig
måte, men særlig mot slut-

ten går han over til å si sin
egen

mening

om

noen

språkholdninger han ikke
liker, først og fremst nasjonalisme. Og da blir det
dessverre så som så med

sakligheta.
framstiller

Jeg syns han
nasjonalismen

på en svært ensidig og
ubalansert måte. Bl.a. har
han noen heller tendensiøse sitater fra de kjente
målfolka og norskfilologe-

ne Indrebø og Kolsrud, og

kommer også med noen
påstander om norsk språkhistorie som ikke bør stå
uimotsagt. Hensikten med
dette innlegget er dels å
imøtegå disse påstandene
og dels å drøfte språklig
nasjonalisme og språklig
identitetsfølelse generelt på
en noe mer nyansert måte
enn det Hovdhaugen gjør.

Jeg syns nemlig disse fenomenene fortjener å bli
tatt alvorlig. | «Språklig
samling» nr. 1—2/91 (s.
23) sier Rolf Theil Endre-

sen,

som

neppe

kan be-

skyldes for å være noen
supernasjonalist, at «...det
ville [...] være en alvorlig
feil å overse nasjonalismen», og det er jeg helt
enig i. Det har vist seg
gang på gang at nasjonalisme er en av de aller sterkeste ideologiene som fins,
og dette er ikke et tilbakelagt stadium. Vi har sett

det nylig i den tredje verden, især i samband med
avkoloniseringa, og vi ser
det i dag i Øst-Europa. Og-

så her

oppe

i steinrøysa

lever nasjonalismen i beste
velgående, det har kampen
om EF-medlemskapet vist.
Nasjonalismen må vi altså
regne med i overskuelig
framtid, også når det gjelder språk. Derfor bør vi
prøve å forklare og forstå

den. Men da må vi kutte ut
moraliseringa og utskjellinga, og i stedet drøfte den
— om nasjonalisme er en
god eller dårlig ting, helst
med
en begrunnelse av
svaret.

Nasjonalisme =
rasisme?

Hovdhaugen
gjør ikke
noe av dette. I stedet bruker han skjellsord. Bl.a.
setter han likhetstegn mellom nasjonalisme og rasisme. Såleis snakker han (s.

25) om «den språklige rasistiske nasjonalisme», og
det heter også (s.s.) at «å
ikke skulle kunne skifte

mellom rase og kulturell,
bl.a. nasjonal, tilhørighet.
Her gjelder det tydeligvis å

språk. Også dette går klart

som overhodet mulig, og
bruke
de styggeste ord
man kjenner, enten de passer eller ei. Rett nok er det
svært vanlig i offentlige de-

første i «Norsk målsoga»:
«Alle folk på jordi hev fenge talegåva, evna til å setja
fram tankar, ynskje og

sverte

motparten

så mye

batter nå for tida å bruke
«rasisme» som et generelt

skjellsord om alt og alle
man ikke liker, men man
venter likevel mer i et innlegg som vel primært skal
være orienterende, til nød
argumenterende, men ikke
forkynnende.
Trolig for å illustrere
«den språklige rasistiske
nasjonalisme»
gir Hovdhaugen til beste et par
meget tendensiøse sitater

av målfolka og norskfilolo-

gene Indrebø og Kolsrud
(8. 20). Det ene er et der
Indrebø
avviser at pygmeene ikke skulle ha, eller
ha hatt, noe eget språk.
Hovdhaugen sier han ikke
skjønner hva som skulle

være så ille med å ikke ha
noe eget språk, men det si-

er da Indrebø helt tydeligi
sitatet. Om det hadde det
vært
slik
at pygmeene
snakket et språk de hadde

fram, nemlig av den setninga som går forut for de
Hovdhaugen siterer, den

kjenslor i ord og tala». Og
den setninga som følger etter sitatet, lyder slik: «Dei
[dvs. pygmeene] skil seg
ikkje frå andre menneskje
soleis». Dette er nærmest
det motsatte av rasisme. I
jakta på gode sitater bør en
ikke lese den antatte motparten som Fanden leser
Bibelen, men heller la tvilen komme
«tiltalte» til
gode — om det da skulle
være noen tvil. Det er det
ikke her.
Hva Kolsrud angår, sier
han ganske visst noe tull
om språk og nasjonalitet i
sitatet. Men poenget for
Hovdhaugen i denne sam-

menhengen er kanskje at Y
han også

snakker om ra-

ser,
bla.
om
psykiske
forskjeller mellom rasene
(uten noen rangering). Jeg
vil ikke forsvare dette hel-

ler, men her må vi huske
på at Kolsrud skreiv dette i

1922. Den gangen snaklånt fra ett av nabofolkene
ket man om raser. Det var
geografisk, sosial og nasjonemlig før nazismen hadde
i nyere tid, så kunne det,
nal identitet er i beste fall
kompromittert begrepet og
som Indrebø påpeker, tyde
en tvangstrøye og i verste
gjort ordet til et tabuord.
på at de hadde vært språkfall ren rasisme». Nei, dette
Men man blir ikke rasist
løse før, mao. at de ikke
er ikke i noe fall rasisme.
fordi om man bruker ordet
hadde vært stort bedre enn
Hva i all verden har skifte
«rase», især ikke for 2. verdyr. Men Indrebø avviser
av «geografisk, sosial og
denskrig.
Indrebø
var
altså dette. Poenget med
nasjonal identitet» med ravisselig nasjonalist, sikkert
det siterte avsnittet er oppse å gjøre? Rase er et
Kolsrud og — de var ivrige
lagt
ikke
å
frakjenne
biologisk fenomen, og har
målfolk, og ikke nettopp av
pygmeene
menneskeverd
ingenting med verken geosamnorsk-typen. Man kan
eller framheve nødvendiggrafi, sosiologi eller nasjovære uenig med dem i det,
heten av et eget språk,
men
å mistenkeliggjøre
nalitet å gjøre. Rase kan
men å slå fast at alle kjente
man nemlig ikke skifte, og | samfunn, også de teknolo- | dem på denne måten syns
dét er en viktig forskjell | gisk mest primitive, har et | jeg er for drøyt.
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Språk og

serer vi oss også med
språket i denne gruppa.

identitet

begynner
Hovdhaugen
artikkelen sin med å slå
fast «moen selvfølgeligheter», nemlig at «Språk er et
av våre mest anvendte og
anvendelige midler til å
gruppere andre mennesker
og til å markere egen gruppetilhørighet». Det er da
at
grunnleggende
også
språk ikke bare er et praktisk redskap — et kommunikasjonsmiddel

—

men

også et identitetsmerke:
noe som identifiserer oss
som individer og grupper.
Språket er det viktigste
kjennetegnet på en gruppe.
Det er først og fremst på
språket vi identifiserer folk
som medlemmer av grupper, f.eks. som «nordlendinger» eller «utlendinger».
Dermed er språket også
det viktigste kjennetegnet
på en nasjon, slik Theil
Endresen påpeker i «Språklig samling» nr. 1—2/91
(s. 23): «Ingenting er viktigere enn språket for å gi
innet
nasjonsbegrepet
håld». Om det ikke hadde
vært slik, ville de aller fleste språkpolitiske konfliktene rundt om i verden være
vår
likeså
uforklarlige,
egen språkhistorie de siste
150 åra. Og siden vi gjerne
identifiserer oss med den
gruppa vi tilhører, identifi-

Språket er altså ikke bare
noe som identifiserer oss,
men også noe vi identifiserer oss med, noe vi føler
oss knytta til. Det gjelder
ikke minst nasjonalspråket, altså det vi i dagligta-

— i
len kaller «språk»
motsetning til dialekter eleller
—
sosiolekter
ler
«morsmålet», når det gjel-

der vårt eget nasjonalspråk.
Mange har da også sunpris,
«morsmålets»
get
både her i landet og andre

er

steder. Ett eksempel
Grundtvig, som sa at

Modersmål er vort

hjertesprog,
kun løs er al fremmed tale;
det alene i mund og bog
kan vække et folk af dvale.
Mest kjent her i landet er
Reitans
Anders
kanskje

«Målet hennar mor»,
slutter slik:

som

Me som her ei mor hev ått
opp i desse dalar,
å me veit, me veit det godt,
kor så hjartet talar —

veit at målet hennar mor
hev for oss dei rette ord.

Noe mer stridbare toner
kan høres i Ivar Mortens«Flaumen
Egnunds
son

går», hvor det bl.a. heter at
«Norsk mål vil me i Noreg

ikkje lenger med
hava,
dansken kava». Eller, med
hentydninger til vikingtida
og enda større nasjonal patos: «Av skal ho hivast,
lurvehetta, gullhjelm lyser i
morgongletta!» Ingen er vel
det minste i tvil om hva
«lurvehetta» og «gullhjel-

men»

står

for?

Hovdhaugen er
kraftpatriotiske

skal han bare
men går»!

Dersom

ute etter
tekster,

lese «Flau-

1 begynnelsen av artikke-

len virker det som om
betrakter
Hovdhaugen
som
funksjon
språkets
identitetsmerke som noe
naturlig og legitimt, men
seinere ser det ut til at han
har glemt «selvfølgeligheten», for han går over til å
forfekte et mer teknokratisk syn der språket bare er
et redskap og der man skifter språk like uanfektet
som man skifter skjorte.
Som nevnt siterer Hovdhaugen

nasjonalisten

Indrebø, som heller ikke
legger skjul på hva han
mener om saker og ting.
F.eks. karakteriserer han
instrumentalistiske
den
holdninga til språk som
Hovdhaugen gjør seg til
talsmann for, i disse ordelag (s. 442): «Ivar Aasen
var ikkje i skyld til den ændelege ålmugen som segjer
at «naar berre all Ting kann
hava eit Namn, so er det
stødt det same, kvat Namn

er»,

det

og

som

lærer

at

når berre mangmannen får

sagt dei daglege meiningane sine, kann målet gjerne
vera samanslarva nett som
En mellomting
det vi».
og
Hovdhaugen
mellom
Indrebø hadde kanskje ik-

ke vært så dumt?!

teknokratiske

Det

øyet

får Hovdhaugen til å se
noe annerledes på dette
med dansken enn Indrebø.
Såleis heter hos den førstnevnte

(s. 25)

pedagogiske,

at «...ut fra

administrati-

ve og kulturelle argumenter kunne vi like godt ha

fortsatt å bruke dansk
skriftspråk her i landet. Og
det

hadde

kanskje

ikke

vært så dumt». La oss håpe at dette bare er en
Hovdspiss-formulering.
haugen kan da ikke mene

at det ikke fins pedagogisfor forargumenter
ke
dansken
av
norskninga
eller opprettelsen av et eget
norsk skriftspråk, eller —
mer generelt — for å minsmellom
avstanden
ke
skrift og tale? At forskjellen mellom dansk skriftspråk og norsk talemål i
forrige hundreår ikke var
«...større enn den vi hadde
og har i de fleste europeiske land som vi ellers gjerne
sammenlikner oss med»,
er da ikke noe argument
mot å gjøre avstanden eneller minst
da mindre,
mulig. Det er ikke umiddel-

Nordmenn
fra før
dansketida
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bart innlysende at forholdet mellom skrift og tale
hadde nådd et fullkomment stadium i de omtalte
landene rundt
1830
og
burde være forbildet for
oss. Særlig liten grunn er
det til å holde språk som
engelsk

og

fransk

rivelsen fra Sverige i 1905.
Det er mulig Hovdhaugen
mener alt dette var like
dumt og «rasistisk» som å
kvitte seg med dansken,
men i tilfelle er han neppe
på linje med folk flest her i
landet.
For de fleste står den nasjonalismen
dette representerer, som noe positivt:
det er d.s.s. fedrelands-

fram

som et ideal mht. forholdet
mellom skrift og tale. Og at
målrørslas to forgreininger,
fornorskninga av dansken
— som resulterte i bokmålet — og opprettelsen av
nynorsken,

begge

kjærlighet,

tilhørighet —

førte til

lom nasjonalisme og sjåvinisme,
som
er
en
pervertert form for nasjonalisme. Det er ikke noe
galt i å elske sitt eget land
og sin egen kultur; først

når det kombineres med
forakten for andres, er det

har så visst ikke mista sin

ikke er så rart når man tar
de allmenne historiske forholdene
i
betraktning.

Nasjonal(istiskje
hensyn
var som kjent hovedargumentet for språkreformatorene,
iallfall den første
tida. Er så disse argumen-

| ERE

at «det e her

æ høre tell», som det het i
70-åra. Vi må skille mel-

og argumentet

gyldighet etter hans tid.
Norsk er etter hvert blitt et
relativt ortofonisk eller lydrett skriftspråk, og dermed
et enklere og mer praktisk
skriftspråk. Det er bra for
oss alle, men mest for de
som har minst utdannelse
og skrivetrening. Og det
kan vi takke «rasister» som
Wergeland,
Aasen
og
Knudsen for.
Hva Hovdhaugen mener
med «kulturelle argumenter» for et eget norsk riksspråk, veit jeg ikke riktig,
men nasjonale eller nasjonalistiske inngår tydeligvis
ikke i begrepet. Han spør
nemlig retorisk (s. 25) om
vi hadde «...vært mindre
norske da», nemlig om vi
hadde beholdt dansken.
Ja, vi hadde nok det, iallfall
om hans tidligere «selvfølgelighet» om språket som
et av våre mest anvendte
og anvendelige identitetsmerker er riktig. Derfor
står det klart for de fleste
av oss at det er nasjonale
eller nasjonalistiske argumenter for språkskiftet fra
dansk til norsk eller dansknorsk. lsær fortonte det
seg slik for nordmenn i forrige hundreår, noe som

og

lojalitet. Det er følelsen av

at avstanden mellom skrift
og tale ble mindre her i landet, kan vel knapt diskuteres, heller ikke at dette
hadde pedagogiske fordeler og tjente folkeopplysninga. Alt lvar Aasen så
dette klart,

solidaritet

tene aktverdige eller «rasistiske»?

må vi bli enige om hva vi

Nasjonalisme og

egentlig mener med masjonalisme».
Her
er
hva

sjåvinisme

Hovdhaugen tar det altså for gitt at nasjonalisme
er noe entydig negativt —
nærmest d.s.s. rasisme —
men uten noen som helst
drøfting eller begrunnelse.
Hva er egentlig så galt med
nasjonalisme? Og kunne
det ikke tenkes at vi må
skille mellom en god og en
dårlig nasjonalisme? Etter
mitt skjønn er det med nasjonalismen som med de
fleste andre ting: det koman på graden og
mer
måten. Alt kan som kjent
overdrives

og

perverteres.

Også her er det nødvendig

å nyansere litt. Rett nok
brukes ordet nå for tida of-

te som et skjellsord, nesten
på linje med (eller synonymt med) «rasisme». Men
den språkbruken syns jeg
ikke vi skal godta uten videre. Hva er grunnlaget for

NE
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den negative vurderinga?
Er det noe grunnlag?
Før vi kan svare på det,

Bokmålsordboka sier om
begrepet:
«politikk
som
sterkt betoner verdien av

nasjonen og den nasjonale
egenart; overdreven nasjonalitetsfølelse». Det ligger i
sakens natur at det siste er
noe negativt, men det første er ikke uten videre
negativt. ”Nasjonalist be-

skriver

Bokmålsordboka

som «forkjemper for en nasjonal selvstendighetspolitikk, for nasjonale interesser og hjemlig kultur».
Heller ikke dette er negativt i seg sjøl, snarere tvert
imot.
Om
nasjonalisme
hadde vært noe entydig negativt, hadde vi måttet ta
avstand fra f.eks. balternes og tibetanernes «frihetskamp»
—
ja,
fra
nasjonale «frigjøringsbevegelser» og avkolonisering i
det hele. Vi ville også måtte ta avstand fra vår egen
kamp mot tyskerne under
| okkupasjonen, og fra løs- |

fr EN

en overdreven nasjonalisme eller sjåvinisme. En
positiv nasjonalisme er å
føle seg som f.eks. nordmann ganske enkelt fordi
en har vokst opp her i landet, med geitosten, matpakka, ryggsekken, språkstriden og alle de andre nasjonale symbolene. Vi har
alle sunget «Millom bakkar
og berg» og lest om Per,
Pål og Espen Askeladd eller katten «Sølvfaks», og
derfor kjenner vi oss mer i
slekt med hverandre enn
med andre folk. Vi kjenner

landet,

folket,

språket

og

resten av kulturen langt bedre enn vi kjenner andre
kulturer. Og det vi kjenner
best, kjenner vi oss mest
knytta til. Som kjent gjør
det langt mer inntrykk på
oss når én kjenning dør
enn når vi leser om hundre
tusen døde i Burkina Faso.
Det er ikke det minste galt
i det. Det hadde vært merkelig om vi ikke identifiser-

te oss mer med vårt eget
enn med det fremmede og

ukjente. Det betyr ikke at
vi ikke er klar over at andre folk har sine sanger og
eventyr, og at disse i og for
seg er like interessante og
verdifulle som våre egne.

De er bare ikke våre, og
betyr følgelig ikke så mye

for oss.
Likevel er vi ikke bare
nordmenn, men også europeere — ja, tilmed verdensborgere. Mange av OSS

ER

Å

Te

føler oss også som det. Det
er ikke nødvendigvis en

motsetning mellom det å
være glad i og stolt over
ens egne tradisjoner og
samtidig internasjonalt ori«norskdomsEn
entert.
mann» kan samtidig være
Som
osv.
skandinavist,
i
sier
Endresen
Theil

«Språklig

samling»

nr.

1—2/91 (s. 23): «Ein nasjonalist trenger ikkje være
konservativ eller bakstremange
er
Det
versk».
eksempler på det, f.eks.
blant målfolk. Ett er Vinje
(Aa. O.), som sier dette i
diktet «Nationalitet»:
Vi meina og tru, det gjævaste er
at vera ein Noregs Mann.

Ja, denne Heimen os fyrst
er kjær;
men vita vi maa, at den
store Verd
er berre vaart store Federland.
Et anna er Olav Aukrust,

som mente at veien gikk
fra det lokale gjennom det
nasjonale til det globale.

Det er en god vei å gå, men
vi behover jo ikke å brenne
bruene bak oss!
Også på et lavere nivå

enn det nasjonale kan vi
føle tilhørighet: Vi er ikke

bare norske, men

også f.

eks. østlendinger og bærin-

ger (= person fra Bærum).
De fleste av oss er vel mer
eller mindre «lokalpatrioter», men heller ikke det
betyr nødvendigvis at vi
ser ned på folk fra andre
landsdeler. Det er igjen bare et utslag av at folk og

dette så nytt at vi ikke har
rukket å føle oss som et
virkelig fellesskap ennå.
lallfall her i landet ser det
ut til at mange ikke har utviklet noen særlig sterk
europeisk identitet ennå,
og grunnlaget for en slik
identitet er da også mye
svakere enn grunnlaget for
vår norske identitet: felles
institusjoner,
historie,
språk, skikker osv. Det
kan kanskje se litt bakvendt ut at en som heter
Papazian sier dette til en
heter Hovdhaugen.
som
Men det har kanskje en

at
med
sammenheng
er allmennHovdhaugen
lingvist mens jeg er nordist. Vi preges nok mer av

faget vårt enn vi pleier å
tro — eller så er valget vårt
av fag ikke tilfeldig!

Knotere
—
helter eller
skurker?

teste sider av den språklige

rasistiske nasjonalisme» er
nemlig ifølge Hovdhaugen
(s. 25) det synet at «å skifte språk ikke bare er et
forræderi av den enkelte
mot gruppen, men også en
katastrofe for en gruppe». I
samband med det utroper
Hovdhaugen «knoterne» til

helter

vært.

er så fint med det?
Ifølge både Bokmålsord-

serte fellesskapet.

Sjøl om

det fins over- eller internasjonale organisasjoner —
EF eller FN, f.eks. — er

i Schjøtts

ordbok fra
dansknorske
«affektert
nemlig
1926,
penhet i tale, is. efterligning av skriftsproget».
knote kan nok brukes mer

allment om å blande to
språkvarianter, men især
om det at dialekttalende
personer prøver å «pynte»
talemålet sitt ved å «mormalisere» det i retning av
et «pent» eller normalisert
talemål — i praksis bok-

mål/riksmål — uten helt å
få det til. Det går fram av

«unaturlig»,
adjektivene
«tilgjort» og «affektert» i definisjonene ovafor at dette
vanligvis ikke blir betrakta
som noe positivt; «knot» er
et klart minus-ord i norsk.
Er det noe holdbart grunnlag for den vurderinga? Ja,
etter mitt skjønn er det det.
Men her må vi igjen nyansere litt: å gå helt eller
delvis over fra dialekt til
men
negativt,
vendigvis
det kan være negativt, og
er det ofte. Det avhenger
av omstendighetene. Her

kan vi skille mellom to
vedtilfeller.
Det ene er folk som
værende i sitt miljø,
som følgelig ikke skulle
noen

god,

dvs.

hoblir
og
ha

praktisk,

grunn til å legge om språket sitt. Viss:de likevel gjør
det, er det rimelig å anta at
det som regel (jeg ser nå
bort fra spesielle tilfeller)
er fordi de mener at den
språkvarianten de prøver å
legge om til — som regel et
(mer) normalisert talemål
— er «finere» eller har

høyere sosial status enn
den gamle, og at de ønsker
å framtre som «fine», eller
«finere» enn de er. Dette er
ikke noe anna enn vanlig
snobbeskap og sosial stre-

bing, og ingen god grunn til
å legge om. Det er et forræderi mot gruppa — en
vraker språket til den gruppa en springer ut av, fordi
en mener det ikke er bra
nok. En holder seg «for
snakke
å
til
god»
«bondsk», «vulgært» eller
hva det nå kan være. Som
mange har påpekt, gjen-

Nord menn

før

OSS

foregangsmenn i kampen
mot «språknasjonalismens

forbannelse». Hva er så en

Vi inngår altså i mange
grupper på mange ulike nivåer, og føler sterkere eller
svakere tilhørighet til alle
disse gruppene. Det nasjonale er bare ett nivå i dette
identitets-hierarkiet.
Men
det er et særlig viktig nivå,
fordi nasjonen er så nært
forbundet med staten, slik
at nasjonen i praksis representerer det største organi-

jeg

og

steder vi kjenner ut og inn,
betyr mer for oss enn fjer-

ne steder hvor vi aldri har

finner

normaltalemål er ikke nød-

Som nevnt innledningsvis går Hovdhaugen hardt
ut mot folk som mener
man ikke bør skifte geografisk, sosial eller nasjonal
identitet. En av «de svar-

språkhistoriens

det,

knoter, og hva er det som

boka
og Riksmålsordboken vil knot si «unaturlig,
tilgjort språk i skrift el. tale». Ifølge Aasen, derimot,
betyr «knota» (i den betydninga som er aktuell her)
«pynte sit Sprog, tale siirligt, bruge Fremmede Ord
eller Former» (den opphavlige eller bokstavlige betyd-

ninga er visstnok å pynte

treverk med utskjæringer).
Men den definisjonen av
knot som høver best med

min egen forståelse av ot-
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speiler slike språkholdninger holdninger til brukerne
av det aktuelle språket. En
avviser mao. den aktuelle
gruppa like så vel som
språket deres (eller andre
kjennetegn).
Det samme
kan til en viss grad sies om
folk som flytter ut og kommer
tilbake,
men
har
«glemt» sitt opprinnelige talemål etter forbausende
kort tid. At slikt kan irritere
den gamle omgangskret-

Utvikling

sen — med beskyldninger
om «knoting» o.l. — er ik-

ke til å undres

over i det

de

«heve

hele tatt. Brodden i ordet
«knote» retter seg nok primært mot en slik usolidatisk oppførsel. Snobber og
strebere kan da ikke vente
å bli populære blant dem

forsøker

å

seg

over», iallfall!
Et anna tilfelle er folk
som «reiser ut», f.eks. fra
landsbygda til byen. Disse
faller igjen i to hovedtyper
når det gjelder språklig
strategi: De som legger om
(eller prøver på det) og de
som ikke gjør det. Begge
gruppenes handlemåte må
etter mitt skjønn godtas.
Her foreligger det nemlig
en praktisk grunn til å legge om, i og med at en
skifter miljø og hører en
annen språkvariant rundt
seg daglig. I en slik situasjon er det mange som
ikke kan la være å bli påvirket, enten de vil eller ei.

Også de som kunne ha
«holdt på dialekten», men

likevel legger om for å gli
bedre inn i miljøet eller for

å bli forstått bedre, har et
aktverdig

motiv.

Det

sam-

me må sies om de som
enten ikke klarer å skifte
språk, eller som ikke vil
fordi de ikke ønsker å skifte identitet. De vil f.eks.
fortsette med å være trøndere sjøl om de bor i Oslo.

Også dette må vi andre ba-

re godta. Mao.: innflyttere
bør kunne velge om de
skal legge om til, eller i ret-

ning av, det språket som
brukes på stedet der de
flytter inn, eller ikke. Til
andre
stilles
det
større
krav. Og når det gjelder det
å skifte språk generelt, må
det godtas når det er gode,
praktiske grunner til å gjøre det, men ikke når det

gjøres pga. snobberi og fordommer.

Nasjonalisme og
purisme

kom-

mer til uttrykk. Purisme vil

si å motarbeide påvirkning
fra andre språk, eller tilmed å «rense» det egne
språket for fremmed-elementer som alt er kommet
inn. I praksis gjelder det
først og fremst påvirkning
på ordforrådet, i form av
lånord. I Norden er purismen særlig kjent fra Ilsland, og der i en heller
ekstrem
moderat

form.
har

Langt mer
purismen

vært i Danmark, som også

har (hatt?) en puristisk tradisjon. Det samme gjelder
her i landet, aller mest i
nynorsk. Men den nynorske
purismen
har
vært
særlig retta mot danske og
tyske elementer, og der-

med også mot bokmålet,
der slike elementer har en
stor plass. Derimot er man

i bokmålet
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som vi ikke har ord for fra
for. Og de må tilpasses
norsk dersom de avviker
fra systemet, slik at de glir
inn i språket mht. skrivemåte, uttale (eller forholdet mellom de to tingene),

nok sier han ikke noe om
lånord-spørsmålet i artikkelen sin, men tidligere
(«Språknytt» nr. 3/90) har
han gått ut mot Språkrådets kampanje mot overdreven bruk av engelske
ord i norsk. Er så purismen
djevelens mesterverk?
Heller ikke dette spørsmålet er det etter min
mening mulig å gi et enkelt
svar på. Igjen kommer det
an på grad og måte. Også
purismen kan overdrives.
Vi bør styre mellom Scylla
og Charybdis, som i dette
tilfellet er på den ene sida
en dogmatisk avvisning av
alt fremmed og på den andre en kritikkløs og nesegrus beundring av alt som
kommer fra «den store verden». For min del regner
jeg meg som noe jeg vil
kalle moderat purist eller

bra å lære og låne fra andre folk, men vi må assimilere det vi låner, eller gjøre
det til vårt eget, slik vi har
gjort med fela, eventyrene
eller rosemalinga. Og vi
bør sørge for at vi bare importerer det vi har bruk for,
ikke rubb og rake.
Ord for begreper vi har
ord for fra før, har vi ikke

gen, er jeg stygt redd. Rett

En kan vanskelig snakke
om språklig nasjonalisme
uten å komme inn på purismen, sjøl om Hovdhaugen gjør nettopp det. Det er
nemlig
først
og
fremst
gjennom
=purismen
at

språk-nasjonalismen

mest redd for påvirkning
fra engelsk (for min del vil
jeg føye til latin og gresk,
gjennom
«akademiske»
fremmedord). Også dette
inngår i den «rasistiske nasjonalismen» til Hovdhau-

iallfall for tida

«rasist» i Hovdhaugens terminologi. Med det mener
jeg at vi ikke ukritisk skal

ta imot alt som kommer re-

kende
over landegrensa,
men bare la passere det vi
har bruk for og avvise res-

ten. Det vi har bruk for, vil
si ord for nye begreper,

bøyning,

o.l. Det er vel og

bruk for. Å bare bytte ut
eldre norske ord med nye
utenlandske ord for samme tingen, er rein narreskap, etter min mening. Vi
behøver ikke «vertikal» og

«horisontal»

når

vi

har

«loddrett» og «vannrett»,
ikke «majoritet» og «minoritet» når vi har «flertall» og
«mindretall»,
osv.
(her
kunne
jeg
fortsatt
med
hundrevis av eksempler).

Dette av både praktiske og

ideologiske grunner. For
det første er de norske ordene forståelige for alle,
mens de importerte som
regel er «fremmedord» for
mange, ord som de risikerer å dumme seg ut på. De
norske ordene er derfor
mer demokratiske — og

samtidig er de våre egne.

——

Rolf Theil Endresen — som
også er allmenn-lingvist —
sier i «Språklig samling»
nr. 4/89—1/90 (s. 15) at
et språk ikke tar skade av
lånord. Nei, språket tar ikke skade, for et språk er
bare en samling vilkårlige

framstille vanskelige ting
på en enkel måte, snarere
enn det omvendte? Vi kan
da vel snakke som andre
folk sjøl om vi har en embetseksamen? Å framstille
enkle ting på en vanskelig
måte kan hvem som helst

let tar skade, og da bare på
sin sjel! Det er selvsagt ikke noe i veien for at vi går
over til engelsk, latin eller
esperanto; på mange må-

betseksamen til det.
Det er selvsagt fordeler
med et mest mulig internasjonalt
faglig ordforråd.
Men prisen er at vi bygger
en mur av ord mellom fa-

konvensjoner.
språkbrukerne

Det > er
som i tilfel-

ter ville det være praktisk.

Men det ville altså være å

gi avkall på en viktig del av
vår norske identitet, og
den tanken

byr mange

oss imot.

Erasmus
Montanus —
forskerens
ideal?
Især

syns

jeg

det

av

er

vel

den

—

er

det om

vi ikke har et lånord vi
trenger — i alle fag synes å
være: fra norsk til greskeller latinsk-avleda terminologi.

Før sa vi «surstoff,

kvelstoff, vannstoff» — nå

heter det visst «oksygen,
nitrogen, hydrogen». Før
snakket vi om å «dele, gange, legge til, trekke fra», nå

skal

det

hete

get og resten av tilværelsen, og dermed gjør faget
vanskeligere tilgjengelig for

oss alle. For ikke å snakke

om at det gjør kommunikasjonen mellom fagmann og
lekmann vanskeligere — jf.
legen som snakker over
hodet på pasienten. Og
lekfolk er vi alle, på de fles-

«maktspråk»

viktigste

her spørs

em-

en overdreven bruk
av
fremmedord
representere

kilden til fremmedord i allmennspråket.
Og
«trenden»

en trenger ikke

te områder. Svært ofte kan

grunn til å være på vakt
mot en overdreven bruk av
fagterminologi. Fagspråkene

klare;

«dividere,

multiplisere, addere, subtrahere». Før snakket vi
om «egennavn» og «fellesnavn», «nåtid» og «fortid»,

«entall» og «flertal» — nå
heter det helst «proprium,
appellativ, presens, preteritum, singularis, pluralis».
Blant navnegranskerne har

jeg lagt merke til at man tilmed har begynt å snakke
om «lokaliteter» istedenfor
om «steder». Skal det forestille en sam-«norsk» løsning på spørsmålet om det
skal hete «et sted» eller
«ein stad»? Eller blir det
mer «vitenskapelig» på den

måten? Men blir det en god
vitenskap? Bør ikke målet
for en fagmann være å

eller språklig

maktmisbruk, og den holdninga som Ludvig Holberg
gjorde narr av i «Erasmus
Montanus»: Man kaller seg

Erasmus

Montanus

når

man egentlig heter Rasmus

Berg, for å markere avstanden til almuen. Man er da
«ekspert», må vite, og må
sørge for at det syns for alt
folket! Blant akademikere
kommer «Erasmus Montanus-syndromet» til uttrykk
særlig gjennom en overdre-

ven bruk av «lærde» latineller gresk-avleda gloser. I
næringslivet, kulturlivet og
til dels sporten er det engelsk i stedet. Her kan en
kanskje
snarere
snakke
om
«husmannsånd»
enn
om
—«Erasmus-syndrom»:

troen på at norsk ikke duger,

at bare

engelsk

«sel-

ger»,
osv.
Jeg
syns
Språkrådet gjør helt rett i å
bekjempe disse holdningene, sjøl om de etter
skjønn
konsentrerer

mitt
seg

for mye om den «kreative»

bruken av engelsk og for lite om
det akademiske
språksnobberiet.
Det betyr ikke at jeg mener at vi skal prøve å isolere norsk og motarbeide all
fremmed påvirkning. Vi må
bare prøve å styre den og

holde den på et rimelig nivå. Det er altså ikke snakk
om noen «apartheid-holdning» — noe som heller
ikke hadde sømmet seg for
en samnorsktilhenger og
dermed en språkmikser pr.

definisjon!
utveksling

Påvirkning og
mellom språk

og kulturer kan bare være

av det gode, så lenge det
er med måte og helst også
en viss gjensidighet. Men
når påvirkninga går bare
den ene veien og er så
enorm som den er i norski
dag, er det grunn for den

påvirka eller mottakende
parten — det vil som regel
si den underlegne parten
— til å stoppe opp og spør-

re om vi trenger
ninga, og om vi
bestå som egen
pe. Om svaret
hærpil

skjæres

all påvirkønsker å
folkegruper ja, må

og varden

det har gjort, og ære være

dem for det.
Rolf Theil Endresen sier i
«Språklig
samling»
nr.
4/89—1/90
(s. 15) at
den tyske påvirkninga i
middelalderen
var
mye
enn

den

engelske

dag, men det tviler jeg på.
Rett nok har vi svært mange tyske lånord, men da
får en huske på at den tys-

i dag ligger forholdene så
mye
bedre
til rette for
språklig påvirkning enn i
middelalderen, med
stor
internasjonal
kontakt,
massekommunikasjon, allmenn
leseferdighet,
engelsk-undervisning og det
hele. Kontakten med utlandet blir neppe mindre i
tida framover, især om vi
kommer med i EF. Da blir
det ikke lett å holde på sin
egenart, for de av oss som
vil det. Åssen blir norsk seende ut om noen hundre
år, om utviklinga fortsetter
som i dag og ingen gjør
noe? Da vil vi kanskje ikke
lenger snakke norsk her i
landet. Og det ville jeg for
min del synes var et tap.
Norsk språk har en lang

fortid, og jeg håper det også har en lang framtid som
eget språk. Derfor vil jeg
avslutte med å sitere den

puristen
fra
1400-tallet
som Lundeby henviste til i

«Språknytt» nr. 4/89, tele-

tennes. Det er det Språkrå-

større

ke påvirkninga varte i flere
hundre år. Den engelske
har bare så vidt begynt. Og

i

markingen
Arme
Tolleivson. Han burde vi sitere

oftere. Da Arne ble tiltalt
på tysk av en sambygding,
mælte
han
bl.a.
dette,
hvorpå han straks fikk sin
velfortjente bane: «La oss
snakke vårt farsmål og
morsmål. Vi blir ikke gjævere enn de har vært». Og
til Språkrådet, norsk-filologer, heimføinger og fjøsnis-

ser vil jeg si: La dere ikke
skremme av rasist-stemplet! Skam dere ikke over
nisselua,
men bær
den
med frimodighet, så lenge
dere ikke trekker den så
langt ned

over

øra at den

stenger for utsynet!

Bonde

som
skal
ti
byen
for
å

knote
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Språklig samlings litteraturpris 1991
til Jon Michelet

RF

ler

ER

Forfatteren Jon Michelet har nå fått en pris for det samla forfatterskapet sitt. Det teller 25 titler.
Her poserer han for bladet Språklig samling.

Forfatteren Jon Michelet blei torsdag
28. november overrakt Språklig samlings litteraturpris 1991 av lederen i
Reportasje og foto:

Bent-Are Jensen

Overrekkelsen

ved

ei

tilsteming

Klassekampen,
—Skolefoog
Orakel
Radio
rum,
Radio Tango.

fant sted

i Hotel

Bristol i Oslo. Et 30-talls
mennesker vær til stede.
Det var tidligere prisvinnere som Tove Nilsen og
Karin Sveen, representanter fra Gyldendal og Oktober forlag,
Den
norske
Forfatterforening,
Norsk
Forfattersentrum, en bokhandel, samt journalister
og fotografer
fra NTB,
NRK,
Aftenposten,
VG,

10 — SPRÅKLIG SAMLING

Landslaget
Torp.

for

språklig

Fra Landslaget møtte ledelsen og juryen. I juryen
sitter Tove Berg, Ragnar

samling,

Arne

Baartvedt, Anne-Ma Grønlie og Pål Styrk Hansen.
Radikal og folkelig
Litteraturprisen

deles

hvert år ut til en forfatter/
skribent som skriver et
radikalt, folkelig bokmål.
Hvert år sia 1983 har prisen

vært

ledsaga

av

de

årlige rentene av Tomas
Refsdals litteraturfond. |

—T=EEEE
Tidligere prisvinner Tove
Nilsen var der — for å hylle forfatter-kollega Michelet.

1991 — utgjorde
rentene
28.000 kroner.
Refsdal er en pensjonert
industriarbeider fra Rjukan.
Førstemann som fikk pri-

1 1980

25 bøker
Jon Michelet debuterte i
1975 med krimboka Den
drukner ei som
henges
skal.
— Den kunne jeg fått
riksmålsprisen for, tilstår
han, og er snar å legge til:
— Men den kunne jeg ik—te
fått for den neste,
Mellom

barken

og

veden,

der språket mitt hadde forandra seg radikalt.
Etterhvert teller forfatterskapet 25 bøker.
Kriminalromanene
er

kommet jevnt og trutt og i

store opplag. Sjøl om Michelets favorittmedium har

vært den politiske trilleren,

har han
essays,

skrevet litterære
artikkelsamlinger

og ungdomsbøker. Han er
en populær medie-debattant og foredragsholder.
I ei pressemelding fra
Landslaget heter det at Mi-

chelet også «har gjort en
dugandes innsats for det
radikale
bokmålet
som

journalist og spaltist i flere
storaviser».

River-

tonprisen for boka Hvit
som snø. I 1982 fikk han
også en pris for romanen
Terra Roxa.
Michelet er oversatt til
flere språk, nå sist til japansk.

sen, var Mikkjel Fønhus.

Om
prisvinneren
for
1991 sier juryen at han er
svært allsidig. Det eneste
som mangler i forfatterskapet
er
ei
diktsamling.
Språket hans har brei appell og forfatteren gjør seg
også tanker om språket
som sosialt fenomen.
I boka Brevet til Fløgstad lurer Michelet på hva
som ville skjedd dersom
Ivar Aasen ikke hadde
wppfatta den gryende ar—peiderklassen i byene som
ei gruppe
mennesker
i
landflyktighet
fra landsbygda:
«Ingen anklage mot Aasen dette. Han var et barn
av sin tid...(men) hva ville
skjedd om Aasen hadde
sveipa
over industribyer
som Moss, Sarp og Plankebyen?»

fikk han

ME
Boka

Orions

Belte

er nå

kommet ut også på japansk. Forlaget Oktobers
Geir Berdahl
viste den
stolt fram ved prisutdeling.
Forfatteren
smiler
fornøyd.

Uhøytidelig og
respektfylt hyllest
— Begynn og lag kryssord, Jon Michelet. Det var éi av
mange
oppfordringer
som juryens formann,
Ragnar
Baartvedt, kom med i en tidvis munter tale under over-

rekkinga av Språklig samlings litteraturpris 1991.

— Jon Michelet er på
banen med språket sitt.
Jeg har noen ønskemål til
deg, Jon. Begynn og lag
kryssord. I A-magasinet
skal svaret på senere og
øyeblikket
være
nuet.
Men Dagbladet har så
smått begynt med
at
Vekst på fem bokstaver,
bestemt form kan være
grana, sa Baartvedt.

fra riksmålstekster. Ongane kroer seg når jeg
formidler fortellingene på

muntlig-norsk. Og forresten: Skal ikke skolebarn
lære å lese og skrive på

norsk talemåls grunn?

Sukk

barn han hadde:
— I 1950- og 60-åra
hadde jeg tre barn. Nå

Han takka Michelet for
hard jobbing med språkballen ute på den litterære banen. Men juryformannen
kom
med
et
hjertesukk:
— Det fins flere baner.
Bare tenk på radio og
fjernsyn, der klokka er
atten-tredve bare når hallo-folka snakker nynorsk
og der nyheter og anna
stoff leses så riksmålsstift at ingen trur det som
blir sagt.

Omsider har jeg lært meg

Spårty

Mange ongar

Han oppfordra Miche-

let til også å skrive flere
barnebøker. Men før han

begrunna

hvorfor,

eller

kanskje nettopp derfor,
skraut Baartvedt av hvor

mange

barn

og

barne-

har jeg seks barnebarn.

å fortelle muntlig ut fra
det stive riksmålet i bar-

nebøkene. Snart vil jeg
forlange kurs på Friun-

dervisninga
i å lese
skikkelig muntlig norsk

Baartvedt var godt informert:
— Etter det jeg forstår
av innsaidere: Jon er i
gang med noe nå. Og bra

er det, både for vårs som

Juryens formann
Ragnar Baartvedt.
trivs med å følge spennandes tankesprang, lese
veldreide
historier
om
folk vi kjenner igjen fra
mer eller mindre dulgte
trekk i vårs sjøl og få solid fag-informasjon om
Maurillo de Zott, italiensk
skiløper...
Juryformannen ramsa
opp ei rekke navn på
idrettsfolk som Michelet
har begått skriverier om i
bøkene sine. I talen kom

——
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Lederen i Landslaget om Jon Michelets språk:

—

Radikalt, men ikke rabiat

— Jon Michelet skriver et språk som
de fleste nok vil kalle radikalt, men ikke
rabiat, sa universitetslektor Arne Torpi

talen sin ved utdelinga av litteraturprisen 1991. Torp er leder i Landslaget for
språklig samling.
Bladet Språklig samling
trykker her hele talen til
Torp — som er gjengitt på
«ortografisk dialekt». Orto-

grafien er brukt med tanke
på den muntlige framføringa; den representerer ikke
noe nytt forslag til samlenormal. Talen lød slik:

«Som leder i Landslaget
for språklig samling har eg
fått det ærefulle oppdraget

å overrekke Språklig sam-

litteraturpris — for
lings
1991.
LSS har alt lenge vore
kjent som den lille foreninga med den store litteraturprisen — for ein pris på
nærmere 30.000 kroner er
det såmenn ikkje så mange
andre som kan varte opp
med. Når vårt lille lag har

råd til å dele ut ein slik rundelig sum, så har me ein
enkelt mann å takke for
det, og det er Rjukanmannen Tomas
Refsdal,
som i 1982 gav dei første
100.000

kronene

til det

som så blei Tomas Refsdals litteraturfond. Seinare

======"""====
i
Arne Torp (her sittende)
holdt en jublende gratulasjonstale for prisvinneren.
I speilet bak ser vi en del
av forsamlinga.

——
han stadig tilbake til idretten som Michelet har dratt
inn på den litterære arenaen. Michelet har en helfrelst litterær idrettsfæn i

juryformannen. Idrett er jo
en meget folkelig lidenskap
— og det er nettopp det folkelige som Språklig samling forsvarer.
— Det er bra at Michelet
har noe nytt på beddingen,

også
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for

med-

lemmer og sympatisører av
Spårklig samling som liker

å høre/lese folkelig muntlig-norsk i bøker, sa Baart-

vedt.

I

all

idrettsgleda

huska han på Landslaget.

Tja
Baartvedt tok for seg Michelets
samla
forfatterskap, og gikk gjennom den
lange lista med titler. Han
roste den muntlige fortellerstilen, de overraskende
og stadige avbruddene, im-

har Refsdal fleire gonger
heva denne summen, og
siste gong i januar nå i 91,
då
fondet
auka
ifrå

250.000 til 350.000 kro-

ner. Ettersom prisbeløpet
er direkte avhengig av fjor-

årsrentene frå detta fondet, skulle det vel være

klart at prisen i framtida i
alle fall ikkje vil bli mindre
attraktiv reint økonomisk.

Nå håber eg alliavel ikkje
Jon Michelet blir såra og
vonbroten fordi han får prisen i år og ikkje for eksempel neste år, for sant å seie

trur eg nesten juryen måtte
ha bestemt seg alt i fjor for
at han skulle bli nestemann. 1 alle fall hette det i
talen som blei holdt i fjor

då Kim Småge fekk prisen,

at ho mellom anna var blitt
beskyldt for å være «lillesøstera til Jon Michelet». Ut

ifrå detta har vel prisjuryen
funne det bare rett og rimelig at storebror nå måtte få
prisen så fort som råd, for
som
er
søskensjalusien
kjent ikkje
dersom den
me
lenge
skjønner du

å spøke med
får ligge og ulnok.
Derimot
sikkert, Jon, at

Kim måtte få prisen først
— både fordi ho er jente —
og fordi ho er lillesøster.
Nå har juryen sagt sitt
om håffor du får prisen, så
det skal ikkje eg prøve å

utdjupe noe nærmere —
i
—universitetslektor
som
norsk språk er eg nok hel-

ler ikkje den rette til å dele

ut litterære karakteristikker — sjøl om eg altså har

fått i oppdrag å dele ut ein
litterær pris.

Eg

kan

allia-

vel ikkje holde meg for å
seie et par ord om språket
ditt, slik eg har opplevd
det.
Så vidt eg kan se, skriver
du stort sett et bokmål
— provisasjonene

og

avspo-

- ringene inn i nye tankebaner.

Han trakk fram forfatterens tvisyn:

— Tja er ett av de viktigste orda i barken til Jon.
Samma hva han skriver

Presse og fotografer satte preg på prisutdelinga.
som dei fleste nok ville kalle
radikalt,
men
ikkje
rabiat. Du bruker mange
såkalt
folkelige
former,
men ikkje alltid og over alt,
konsekvent

og

pragram-

matisk — dersom du føler
at emne eller stil gjør det
naturlig å bruke meir tradisjonelle skriftmålsformer,
så kan du godt finne på
bruke slike former au. Alliavel sunst eg å merke ein
klar vilje hos deg til å velge
ord og uttrykk som ligger
nær det språket folk flest
snakker her i Oslo og ellers

på
—Sør-Østlandet.
Den
språklige kjelda du auser
mest av når du skriver, er
ikkje det konservative bokmålet eller riksmålet, og
heller ikkje det talemålet
dei
kaller
«dannet
østnorsk». Derimot utnytter
om,

og brygger det opp til

bastante påstander,
ter det fram et tja.

— Bøkene kommer

spret-

fra språket
Men på ett punkt fikk Mi-

du til fulle dei ressursene
som ligger i den språkforma eg av og til har vore
så fri å kalle — aldri så lite
provokatorisk — for udanna østnorsk — det vil rett
og slett seie det naturlige
talespråket hos folk flest
her i distriktet.
Som ikkje-østlending

på vei mot et slikt mål —
og då meiner eg mål i dob-

rimelig at eg kan få meine
— utta å bli beskyldt for å
være lokalsjåvinistisk — at
denna
«udanna
østnorsken» er det mest realistiske
grunnlaget
å bygge
et

en som har mot til å balansere på slakk line mellom

synst eg det er bare rett og

framtidig

samnorsk

før

—

skrift-

språk på. Det har forresten
fornuftige folk meint lenge
meg

det

var

blant

anna det bevegelsen Østlandsk reisning
arbedde
for i 1920-åra. Eg kjenner
meg au sikker på at me er
chelet ros for at han sa
klart Ja:
«Språket kommer ikke
fra bøkene, det er bøkene
som kommer fra språket.
Og språket kommer rett ut
av folkets munn etter tan-

bel forstand. Men eg trur
heller ikkje at me når detta

målet

uten

at noen

går i

brodden og viser veien —
me trenger noen som våger
å legge ut i det uryddige
terrenget mellom det etablerte skriftspråket og den
levendes dagligtalen — no-

tradisjon og fornying.
Eg trur Jon Michelet er
ein slik uredd veiviser. Der-

for meiner eg juryen gjorde
et klokt valg då dei bestemte at han skulle få
Språklig samlings litteraturpris for 1991! Gratulerer, Jon Michelet, du har
fortjent prisen!»

barken.»
Sitatet hadde Baartvedt
henta fra boka Brevet til
Fløgstad. Det passa godt
for
anledninga,
og
for
Språklig samling.

kearbeid og abstraksjoner i
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Ros fra

Gyldendals barne- og
ungdomsavdeling —
— Jon Michelet har gitt ungdommen
språket tilbake — et nyansert, tøft, rikt
og varmt språk, et språk de unge kan
identifisere seg med og kjenne seg igjen
— Det er noen av oss
gamle som er glade for at
Jon braut lydmuren. Unger blitt
domslitteraturen
rikere med bøkene dine, sa
ho.

«fama

En god klem og ei flaske
rødvin fra Gyldendal.

i, sa Øyunn Krokann i talen sin ved prisutdelinga. Ho er sjefredaktør i Gyldendals avdeling for barne- og ungdomsbøker.
Lydmuren brutt

Jon Michelet kom med si

første bok for barn og unge

i 1986.

Det var Vår afri-

kanske eksplosjon,
som
Krokann
karakteriserte
som som en frodig og dramatisk roman.
— Men det var først i
1987 at Jon braut lydmuren, sa ho.
Det skjedde med den
første boka i serien Den

Ros til Landslaget
fra Forfatterforeninga
Formann Thorvald Steen i Den norske Forfatterforening ga
i talen sin ros til juryen fordi den hadde turt gi litteraturprisen til Jon Michelet.

Forfatter-formann
Thorvald Steen

— Det er bare norsk
smålighet som har gjort at
Jon ikke har fått flere priser, sa Steen i en samtale
med bladet Språklig samling etter prisutdelinga.
Sjøl var Steen alt anna
enn smålig i omtalen av
kollega
Michelet:
Han
sammenlikna
Michelet
med ingen ringere enn
Henrik Wergeland.
— Jon er en sammensatt, merkelig og gal poet

som

14 — SPRÅKLIG SAMLING

har

mange

felles-

trekk med Wergeland. Jon

har ei utrulig spennvidde.
Det eneste som kan disiplinere han, er to permer.
Det samme gjaldt Wergeland, framholdt formann
Steen.
I samtalen med Språklig samling nevnte Steen
spesielt Michelets bok Coconut, som han karakteriserte

som

sammensatt,

rar,
—=eksperimenterende
og dristig.

flygende brasilianer. Tittelen var
Kjærlighet
ved
første treff.
Tabu-ord
og kjærlighet
— Voksne raste: Slik
gikk det da ikke an å skrive for ungdom. De skulle
ha seg frabedt at det blei
satt ”de rette ord” på ting i
en ungdomsroman, at de

unge
fikk
snakke
sitt
språk. Det folk så, var ta-

bu-orda, de så ikke hva
språket formidla. Hedelige
unntak fans, heldigvis. Og
de unge så det. For det Jon
gjorde, var å gi de unge
språket tilbake. Hildegun
fra Oslo og Nelson fra Brasil kunne ikke hverandres
språk, men på grunn av
kjærligheta til personene
sine klarte Jon å gi livet og
kjærligheta deres et språk
som de unge kunne identifisere seg med, kjenne seg
igjen i. Språk og innhold
blei ett, sa Krokann.
Ho

poengterte

at det ik-

ke går an å skille språk og
innhold når det gjelder litteratur.

—

hold,

Når

det

er mange

gjelder inntabu-gren-

ser brutt opp gjennom åra,
men reint språklig har tabu-grensene

vært

opprett-

holdt — lenge, sa Krokann
og ga Jon Michelet en god
klem og ei flaske rødvin.

En intens og gestikulerende Jon Michelet takker for
litteratur-prisen.
Forsamlinga lytter oppmerksomt.

Det var riksmål-fanatikernes såkalte ”Foreldreaksjon” på 1950-tallet som

gjorde den pur unge
chelet språklig bevisst.

Mi-

Cm

ee

ket. Han bor og arbeider
på Larkollen mellom Moss
og Fredrikstad/Sarpsborg
unnskyld sammenblandinga).

ichelet håpa at prisen kunne kalles
et reisestipend, i
alle fall i konferanser med
likningsmyndighetene.
— For disse pengene vil
jeg reise enten langt mot
nord eller langt mot sør,
erklærte han.
I januar sto det store
oppslag i flere aviser om at
han befant seg på Finnmarksvidda, men om han
regner

det

som

langt

Inkonsekvens
Michelet sa at folkelige
språktrekk har fått gjennomslag i alle fall på ett

område:

— Noe av det vi har opp-

nådd, er at det er ål rait å
skrive inkonsekvent — å

nok

mot nord, vites ikke.
Michelet sa under prisutdelinga at han følte det
som ei stor ære nå å kunne
stå på samme liste som
andre Mikkjel Fønlant

hus,

tilpasse ordvalg og bøyningsendelser til det emnet
vi skriver om, genren. Det
er godt å kunne være like
inkonsekvent som He-

mingway

Åsta Holt, Dag Sol-

bruk.

stad, Tove Nilsen, Ingvar
Ambjørnsen, Karin Sveen,
Kim Småge og Kåre Holt.

Språk-terror
Michelet innleda takketalen sin med å fortelle om
en språk-opplevelse i ungdommen. I 1951 begynte
han på Smestad skole på
Oslo vestkant.
Sammen
med sønnen til vaktmesteren var han den eneste i
klassen som ikke stilte på
skolen med retta lærebøker.
Lærebøkene
til de
andre elevene var retta av
den såkalte «Foreldreaksjonen». Det var en aksjon

satt i verk av riksmåls"fa-

natikere. De strauk konse-

— Denne prisen regner jeg som den
første jeg har fått for det samla forfatterskapet mitt, sa en rørt Jon Michelet i
takketalen sin under prisutdelinga. Han

tok

så

høytidelig

og

ga

28.000 kroner et smellkyss.

kvent alle folkelige
ningsformer og retta

bøydem

til riksmål.
— Det var en hendelse

som gjorde et djupt og varig inntrykk på meg. Dette
overgrepet fra overklassen

sjekken

på

mot språket vårt, var en
viktig årskak til at jeg gjorde et bevisst språklig valg,
sa prisvinneren, som er
innfødt østfolding.

Nå er det flere år sia han

vendte

tilbake

til heimfyl-

var i sin språk-

En triumf
Michelet benytta prisutdelinga til å skryte av at
han
hadde
seita
over
språksensorene i VG.
— Ett sted der de virkelig pirker i språket, er i
avisene. Ett av mitt livs
største triumfer var da jeg i
en
mote-reportasje
fikk
gjennom forma «finni på»
uten at det blei retta av
korrekturen i VG. l-endingene sprer seg nå som en

ildebrann
skraut

så

den

aktive

i Oslo-området,
tidligere

svært

kommunisten,

vel vitende om at en liten
gnist kan tenne en hel præriebrann.
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Kjære Einar Førdel
Er du
tekstinga

oppmerksom

på

at

av fjemnsynsprogram

i

NRK stadig vekk både er i

strid med

vedtatt norsk språk-

ne? Jeg sikter til tilfellene der
deltakere i norske programmer
bruker tilette folkelige språkformer som av teksteren bi
retta til gamle, uoffisielle riksmåls-

Et ferskt eksempel er

reprisen

på

«Norge

fikk

dette

retta

«trapper»,

og

andre

offisielle

bokmålsformer

politikk og en fornærmelse mot
dem som er med i programme-

former.

«trappa»,

Rundt»

fra fredag 15. november, der to
ulke intervjuobjekter som sa

som

«tida», «si-

da» og «juger» («lyger»), blei
sensurert til «tiden», «siden» og
«lyver».
Språkfred?

me tilbake til saken.

Du husker sikkert, Einar Før-

de, at du som undervisningsmi-

for at vi skulle

få språkfred

av

9311

då

språkformer itekstingen.

vi altså valgt å prioritere effektiv
formidling av programinnholdet.
Dermed bli det i praksis sjel-

For teksting i fjernsynet «skal
den offisielle rettskrivinga gjelde,

den fullt samsvar melom tale
og tekst.
Ingen av de eksemplene De

og dei vanlegaste hovudformene

innanfor

læreboknomalen

bør veljast når særlege stilistiske

omsyn ikkje taler for å bruke
andre

former»

(punkt

6

NRKs språkregler, vedtatt av
styret 26101981).
Etter ønske fra de hørsels-

hemmedes organisasjoner tekster
vi norskspråklige sendinger til
bokmål. Språkføringen skal være enkel og klar, med konsekvens i valget av ord- og
bøyingsformer i hvet program
eller programinnsleg. Innenfor
disse rammene skal tekstingen
følge de medvirkendes ord- og
fomvelg.

nevner

i

i

Per Psaske

Gulbrandsen

Porsgrunn

i spissen venter vi noe annet

ikke om «dei vanlegaste
Av hensyn til dem denne
tekstingen ær beregnet på, har

om

NRK med den samme Førde

norsk språkpolitikk.

lillefingeren gjennom et
«liberaliseringsvedtak», så tar det
snart hele handa. Da snakker det

Teksting i fjernsynet
brev

Nå overrasker det vel ingen
at deler av borgerpressa har latt
være å følge det opp, men av

En kan spekulere på om medarbeideren er riksmålsaktivist eller
bare ukvalifisert, men jeg trøster
meg med at kringkastingsledelsen kanskje ikke har vært
oppmerksom på forholdet og
ser fram til at NRK fortsatt vil
respektere intervjuobjektene sine
og slutte opp om vedtatt

Når riksmålet først har fått tak: i

3900 PORSGRUNN

for

Respekt for folkemålet!

nister i 1981 gikk med på å
tillate gamle riksmålsformer som
«døren», «trappen» og «sengen» i skriftlige arbeid i skolen

Åmotbakken 29

takker

«efter». Hvis det ikke skjedde,

sa du at regjeringa skulle kom-

Per Paaske Gulbrandsen

Norsk rikskringkasting

landet. Gjenytelsen fra den andre sida skulle være at borger
pressa med «Aftenposten» i
spissen skulle slutte å bruke demonstrasjonsformene «nu» 0

ti

| brevet,

riksmålsformer;

er.

etter

uoffisielle

liberalise-

ringsvedtaket i 1981 er både
trappen, siden, tiden, døren
sengen og Åwer jamstilte hovedformer. Men det er godt
mulig at a-formene burde ha
vært brukt i dette programmet,
og vi har på bakgrunn av De-

res

henvendelse — innskjerpet

retningslinjene.

Med vennlig hilsen

Nioli Nelvik

redaksjonssekretær
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hovudformene innanfor
læreboknormalen» lenger.

red.

Om norsk

2.

Øyvind Alander

Svært mange
av dem
som diskuterer språk, til
og med høgt på strå i Noregs Mållag og Riksmåls-

forbundet, vet så alt for lite
om det mest brukte, bokmålet,
som
ligger midt
imellom.
Dette
språket
overgår helt klart både
riksmål (RM) og nynorsk
NN) når det gjelder variasjonsmuligheter
og
dekking av dialekt. Det som
oftest omtales er faktisk

riksmål kontra nynorsk.
Problemet ligger kanskje i
fellesformene i RM/BM og
BM/NN.
For å sette seg inn i vårt
ordrike bokmål, bør interesserte kjøpe seg Tanums
store

—rettskrivingsordbok

bokmål, kapasiteten sjøl,
den de aller fleste henviser
til.
De formene som florerer
i lærebøkene både i grunnog videregående skole er
fellesformene for BM/RM.
Dette til tross for at skolestyrer i 1950-åra og seine-

ÆR vedtok radikal/folkelig
bokmål som opplærings-

mål. Her har myndighete-

ne og forlaga svikta norsk
skolevesen fullstendig, dette og til tross for at Språk-

a.

rådet støtta kravet om
radikale bokmålsbøker i
1978 og ba departementet
vurdere tiltak for å få utgitt
slike bøker. De saknes ennå! Videregående skole har
to bøker med radikal/folkelig bokmål
— og de

som

Sjøl hadde

benytter

dette

språket, og av prisvinnerne

kan jeg nevne

Karin

Sveen,

Småge

og Ingvar Ambjørnsen.
Disse radikale/folkelige
formene har direkte utgangspunkt
i
gammel-

norsk,
bokmål
grei.

så
er

Men

linja om
god norsk

bokmål væra
da

nyttes

de

3.

M. Fønhus,

Kim

samtidig

dansk,

former

at
er

4.

kan

men

som

samstemmer med RM. Ei
slik spennvidde har nemlig
bokmål!
Pga
den
sjokkerende
uvitenheta om dette bokmålet, vil jeg komme med
noen eksempel:

e. adverb:

gen, feit, heil, laus, sein, skeiv, veik,
Austa, heim, heima(n) (heimefrå), reint,

såleis,

Substantiv:

Intetkjønn:

et fjell
et land
et svar

— fjella
— landa
— svara

ei
ei
ei
ei
ei

dame
dronning
luve
sol
tuve

— dama
— dronninga
— luva
— sola
— tuva

— bygga

— åra

b. verb i fortid (svake verb a-klassa):
Baska, dansa, hoppa, hyppa, kalva, kasta, lista, mista, pirka, protta, slakta, strutta, toppa,
trippa, vaska, vinka, ånda,
c. adjektiv: Sjølsagt a-verba: kasta, knobla, merka,
stokka, -bua, -erma, -salta, -skya, -vaska,
utprega bruk av kv:
Kval, kvass, kveite (mjøl/fisk), kvelv/e,
kvelven (som lett kvelver), kvese,
kvil/e, kvin (forst. forstav.)
kvin/e, kviskre, kvit/e,
kvite (i egg), kviting (fisk),
kvitt (kvitt tøy; farga kvit),
delt i bruken av adj. på -sam/-som:
alvorsam
==:
— aktsom
amesam
— (anstrengende)
arbeidsam
— arbeidsom
atterhaldsam
—
beinkesam
— benkesom (hjelpsom)
beinsam
— beinsom

bitsam
blygsam

eglesam
eltsam

Bokmål har nemlig
1. utprega bruk av diftong i:
a. Substantiv: Ause, aure, bein, grein, fløyte, gauk,
heim, kveise, kveite, lauk, lauv, leik,

løysing, meining, steik, veike,
b. verb i inf/pres: Ause, blautne, bleike, dau(d)e,
drøye, drøype, leike, leite, løyse,
steike, støype,
c. verb i pret.: Beit, braut, dreit, fauk, flaug, fraus,
glei, grein, heiv, kraup, kvein, naus,
peip, reiv, saug, skaut, skein, skeit,
skreik, sleit, steig,
d. adjektiv: Bein, blaut, bleik, dau (slapp), daud, ei-

Hokjønn:

et år

jeg slike i 60-åra.
Mange forfattere bruker
og dette bokmålet. Språklig
Samlings betydelige litteraturpris går nettopp til forfattere

substantiv:

et bygg

brukes! Når skal vi få slike
i grunnskolen?

Utprega bruk av a-ending på:

ertesam

— bergsom (flink til å klare
seg)
— betenksom
— (bisk)
— blygsom
— brysom

— bråksom

—
— (som forfølger og plager,

driver på uten stans)
— ensom
— (ertet)

Av sam/som-orda totalt har ca. 41% -sam , mens omlag 72% har -som.
At NN og BM har mye felles i ordtilfang ser en raskt i
følgende eksempel: Andlet, atterhald, auke, aure, blaut,
blautleik, blome, bløme, brann (av brenne), bråleik, bu
(V), bølgje, drygleik, djupleik, i dulda, dulgt, døger, døme, eigen, eining, einmæle, einskap, einskilt, eld, elsk-

hug.

Med disse linjer håper jeg flere får interesse for språk
generelt, og det radikale/folkelige bokmålet spesielt.
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olid om norske
dialektar
I Den store dialektboka
har fjorten av dei fremste
språkforskarane våre skrivi artiklar om dei norske

dialektane. Åtte av dei har

fått kvart sitt område av
landet å skrive om, og dessutan er det artiklar om
noen av bymåla våre. Det
er også ei innleiing til boka,

skrivi

av

redaktøren

sjølv, Emmst Håkon Jahr.
Målgruppa for boka har ty-

deligvis vori dialektinteresserte menneske flest, og
omslagsteksten går ikkje
av vegen for å nemne at

redaktøren er kjent frå TVserien «Har det på tungar...

Innleiinga

Eg likte godt at Jahr deler
dialektane inn i fire hovuddelar i staden for den
psykologisk urealistiske todelinga ein vanligvis finn.
Godt er det også at Jahr
peiker på at ordet «jamvekt» viser til historiske
fenomen. Eg må også innrømme at eg har sansen
for å spele på at såkalla
tjukk I er ein eksklusiv lyd
som vi bør vere stolte av å
ha i Norge!

Det er i det heile tatt mye
godt å seie om innleiinga til
Jahr. Skal ein pirke, vil eg
stille spørsmålet om ikkje
ordet «ette» også burde vori med på kartet på side
21, som den desidert vanligaste varianten i nordre
Austfold. Utan at det ei
innvending

mot

akkurat

Jahr, tviler eg også på om
det er synkront realistisk å
slå «e» og «æ» saman med
«eg» og «æg», som det på

vanlig måte er gjort på
kartet på side 23. Språk-

brukarar som aldri har «g»
i dette pronomenet, oppfattar det nok som at varianten deires har like mye

med «je» og «jæ» å gjøre
som med formene med
«g». Ein bør vel helst sjå
former utan verken «j» eller
«g» som ei eiga gruppe?

Regionane

Arne Torp skriv om Sørlandet, og han klarer godt
å formidle mangfaldet i dei
sørlandske dialektane. Det
er synd å konsentrere seg
om negative detaljar i ein
slik artikkel, men eg vil likevel seie at eg framleis
ikkje skjønner kva «innafor

området

uten

flatemarke-

ring» betyr i forklaringa til
kartet på side 31. Elles er
ikkje fleirtalsformene «tinga» og «skoa tillati på

bokmål (slik Torp hevdar
på side 35) — så vidt eg

veit.
«Fjell-Noreg» er tittelen
på bidraget til Kjell Venås.
Det omfattar det aller meste av Telemark fylke og
den vestre og øvre delen av
Buskerud og Oppland fylke. Eg festa meg særlig
ved den opplysande forklatinga av likheiter og ulikheiter
mellom
teleog
hallingmål på side 53. Sys-

tematikken til Venås verkar også grei.
Det lengste kapitlet står

Helge Sandøy for, og tittelen han har valt, seier mye
om kva det dreier seg om:
«Vestlandet — der fjordane
batt folket saman». Elles
har eg merka meg at San-
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døy også tar målet på
alvorlig.
industristadene
Om det formelle vil eg seie
at Sandøy vinn på å bruke
mange eksempelsetningar
på dialekt, men i likheit
med Venås kunne han ha
broti opp tekstmassen meir
med fleire skjema eller liknande.
Rolf Theil Endresen har
fått det minste geografiske
området og har også den
kortaste artikkelen: «Vikværsk — målet i Østfold,
Vestfold, Grenland og Nedre Buskerud». På side 91
nemner han i ein parantes
at det eigentlig ikkje fins
ein eigen «Frekstad-l». Det
hadde vori artig om han
hadde hatt plass til å gjøre
meir ut av det poenget. Det
einaste negative eg greier å
hoste opp om den fine artikkelen til Endresen, er
den litt forvirrande inndelinga av Austfold. Ein ting
er at Endresen på side 97
plutselig skriv om indre,
midtre og ytre Austfold,
utan at det går fram at dei
to siste områda utgjør det
som elles i artikkelen heiter ytre Austfold i ei todeling av fylket. Litt verre er
det at det ikkje fins noen
konsistent
definisjon
av
«indre» og «ytre» (i todelin-

ga). Påstanden om at ytre
Austfold går frå Sarpsborg—Fredrikstad og sørover (side 92) samsvarer
verken med kartet på side
91 eller «terrenget». På side 96 får vi dessutan
inntrykk av at Moss og
Rygge ikkje er med i indre

Austfold. Uttrykka «ytre»
og «indre» om målføreområde i Austfold går forres-

ten på tvers av den vanlige

geografiske inndelinga i ytre og indre, som går på om
staden ligg nære fjorden eller lengre aust. Men dette
er vel heller dialektologtradisjonen enn Endrese'
Dialektologan&j
feil.
sin
burde heller snakke om
«nordre og søndre» eller
«øvre og nedre» Austfold.
Svein Lie skriv klart og
greitt om indre Austlandet.
Den sørligaste delen av

området hans hører eigentlig ikkje til dette geografis-

ke området, men «Indre
Østlandet» er likevel den
artikkelen
tittelen
beste
kunne hatt. Det var spesielt artig å lære om alle
vokalane dei har i Østerdalen. Ordtaka Lie har ført

opp i margen, som illustrasjonsmateriale,
var
ein
ubetinga suksess.

Margtekstar har også Arnold Dalen i kapitlet or
dei trønderske dialektane
Her er det likevel snakk
om sitat frå P. A. Much,
Hamsun, Vinje og Aasen
om den «stygge» trønderdialekten, og dessutan ein
avisnotis om ein liten dialektologisk disputt i rettssalen! Humor er det i det
heile tatt ein del av hos
Dalen, men ikkje til overmål. Men også innhaldet i
artikkelen kan ein seie
godt om, så langt eg kan
uttale meg.
I artikkelen til Eskil Han-

sen om nordlandsmålet la

eg spesielt merke til diskusjonane av apokope. Elles
er det nok på sin plass når
Hanssen gjør søringar oppmerksom på at nordlendingane ikkje seier «fæsk»!

Tove Bull tar for seg må-

let i Troms og Finnmark.
Dette var eitt av dei mest
fengslande kapitla i boka
for meg. Innslaget av samisk, finsk og innflyttar-

mål gjør dette dialektområdet til noe meir enn det
vanlige. Bull tar grundig livet av myten om at finnmarkingar

ikkje

snakkar

dialekt, men bokmål. Elles

merkar eg meg at det typisk nok er ein del ting
som ikkje er «nærmare
granska» i området som
som
Men
Bull dekkar.
eg
reagerer
austlending
r

som bestilt når Bull skriv

at «ei nemning som «austpå
målføra
om
norsk»
er geografisk
Austlandet
sett like lite dekkande som
landsdelsnamnet Austlandet» (fordi det er i Finnmark vi finn det austligaste
punktet i landet). Dette er
sjølvsagt skrivi med glimtet
i auget, og passasjen tvingar også fram «velfortent»
ettertanke. Men iallfall opphavlig viser vel «Austlandet» til landet på austsida
av Fjell-Norge, i motsetning til «Vestlandet», og
den meininga er vel framleis levande for oss som
bur i Sør-Norge. Men Bull
har nok rett i at ordet sameit
som
fungerer
tidig
(Desse
1andsdelsnamn.
namneassosiasjonane er i
grunnen lingvistisk interessante).

Byane

Til slutt i boka er det sju

kortare

bymålsartiklar.

Geirr Wiggen skriv om Oslo, Marit Christoffersen om
Kristiansand, Helge Omdal
om Stavanger, Egil Pettersen om Bergen, Amold
Dalen om Trondheim, Toril
Fiva om Bodø og Tove Bull
om Tromsø. I desse artiklane kjem sosiologiske og
psykologiske faktorar inn i
sterkare grad, og det gjorde dei meir lettlesne iallfall
for meg.
Særlig
trondheimsartikkelen
var
ein

sosiolingvistisk oase. Ettersom
artiklane er korte,
skal eg ikkje
særskilt.

omtale

Tenner

alle

til å

I den elles fine artikkelen
til Geirr Wiggen, beit eg

snakke
norsk

meg merke i bruken av or-

det «folkemål». Eg har vel

med

sjølv brukt dette pompøse
trylleordet her i bladet tid-

ligare, men eg må seie meg

einig med dei som er kritis-

ke til det. Som Wiggen
sjølv skriv på side 180, er
det ein del i Oslo som har
«riksmålet» (som han kallar det) som morsmål. At
dette målet (a) har høg
prestisje og (b) samsvarer
bra med konservativt bokmål,
som
elles
ikkje
samsvarer bra med norske
dialektar, kvalifiserer vel
ikkje til å bruke uttrykket
«folkemål» . om austkantkålet (eller andre norske
målføre). På side 180 har
Wiggen forresten ein merkelig feil: Oslo-målet blir
vanligvis ikkje rekna til vikværsk, som Wiggen hevdar,
men
til midtaustlandsk.
På side 200 skriv Egil
Pettersen at bymålet i Bergen er felles for alle grupper i byen. Det kan godt
vere riktig (eg har ikkje noe
greie på det). Men eg hugsar

eit

fjernsynsprogram

med Jan Eggum for ein
12—15 år sia, der han
meinte at det fins ein pen
og ein stygg bergensdialekt. Den pene brukte sjølvsagt den sarte lyrikar sjølv,
mens talemålet til songarkollega
Ove Thue
(den
gongen i mediefokus som
Brann-supportar)
var
eit

eksempel

på

stygg

ber-

gensk.
Det
hadde
vori
interessant å ha fått granska kva språklige og sosiale
grunnar som ligg bak slike
vurderingar. Har det bare å
gjøre med at noen normaliserer mot bokmål og andre
ikkje?

Allment

Ei rekke av artiklane i
boka streifar utviklingstendensane i dialektane. Det
som blir sagt, peiker i éi
retning: Dialektane i Norge
kjem til å bestå. Men vi får
forenklingar og samanfall,
og i den prosessen er det
svært ofte ikkje skriftspråket og massemedia som er
«forbilde».
Det er svært få trykkfeili
boka. Men eg minnes at
det var fleire trykkfeil i ein
av artiklane enn i dei andre
(eg hugsar ikkje kva for
ein). Pussig...
Boka har mange fotografi. Bortsett frå eit bilde av
«Kuppern»
Johannesen i
samband med såkalla retroflekse lydar, er motiva
nøyaktig som ein kan vente i ei bok av dette slaget
(mange
av bilda kunne
stått i Norsk husmorkalen-

der). Men eg synes bilda er

fine og fungerer bra. Bildet
frå Markens gate i Kristiansand var likevel forferdelig

uskarpt, og dessutan var
ikkje juggelet til ein gate-

seljar noe å ha i fokus.
Både nynorsk og bokmål

er godt representerte i boka, og i motsetning til i
trebindsverket
Vårt eget

språk på Aschehoug har
bidragsytarane fått bruke
dei formene dei vil. Det
fins mye radikalt språk
her, og det er ein av grunnane til at mange bør lese
denne boka!

Ein

annen

grunn

til at

mange bør lese boka, er at

ho

ganske

enkelt

er bra.

Men sjølv om boka gir
svært gode beskrivelsar av
lyd- og formverk i dei norske
dialektane,
ville eg
gjerne ha lesi litt fleire forklaringar av korfor folk
snakkar som dei gjør på
ulike plassar (naboopposisjon, sosiale forhold, ferdselsvegar,
flytting
osv.)
For det første ville det ha
vori faglig interessant, og
for det andre kan det av og
til blir litt kjedelig med mye
«oppramsing»
av
fakta.
Men dersom ein les boka i
små porsjonar, skulle ho gi
bra utbytte for dei dialektinteresserte.
Ein av fleire funksjonar
denne boka kan ha, er at
vi kan gjøre oss kjent med

det talemålet som norsk
skriftspråk er eller bør vere
tufta på. Eit prisverdig

prinsipp i språknormeringa
er at skrifta skal samsvare
med talen. Og da kan det
lønne seg å vite litt om kva

slags talemål vi har å ause

av her i landet.
Den store dialektboka
har eit begrepsapparat som
ikkje er så veldig faglig
tungt, og boka skulle dermed eigne seg for dialektinteresserte
lekfolk.
Samtidig får forfattarane
såpass grundig til verks at
eg er sikker på at også fagfolk vil lese boka med
utbytte.
Helge Gundersen

Ernst Håkon Jahr (red.):
Den store dialektboka
Novus forlag, Oslo 1990
222

s. (stort format)

Pris: 295,-
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The Nynorsk Language in
the United States er namnet på ei bok som nyleg er
komen ut på Universitetsstøtte frå
forlaget med
NAVF. Forfattar er Peter

Nynorsk i USA

Hallaråker — førsteamanuensis i norsk språk ved

Aldri mange
målmenn

Møre og Romsdal DH i Vol-

da. Boka som er skriven på
engelsk,

presenterer

i ho-

vudsak bruken av og denynorsomkring
batten
frå
Amerika
i
ken
1870-åra og fram til i dag.
Haugen
Einar
Professor
har skrive mykje omkring
norsk språk i Amerika, og
avhandlinga hans The Norwegian Language in America (1953) vil for alltid bli
ståande som det grunnom
verket
leggjande
emnet. Andre har og skrive
om emnet, og nyleg kom
der ei artikkelsamling om
norsk språk i Amerika.
(Norsk språk i Amerika
Botolv Helleland, red. Os-

Nynorsken

mange

EE

I boka si presenterer
Hallaråker først utviklinga
og framveksten av det nynorske skriftspråket i Noreg fram til situasjonen i
dag. Deretter kjem eit kort
kapittel om språksituasjonen til immigrantane før
han går over på språkdebatten i nokre norskamerikanske aviser. Hallaråker dveler ei stund ved
sentrale personar i denne
første debatten og andre
som bidrog til gjera nynorsken kjend blant immiBlad

paa

Norskt

Maal

i

(1901/02
Vesterheimen
presenog 1914/1915)
tert, før han syner tekstar
på nynorsk og dialekt av
nordmenn og immigrantar
i norskamerikanske aviser
og tidsskrift. Nokre av dei
mest kjende og produktive
nynorskforfattarane får eigen kort presentasjon,

|

an-

aldri

tilhengjarar

blant

norsk-amerikanarane.
Svært mange emigrantar
hadde fått opplæring i bokmål, og dei nasjonale, s0siale, kulturelle og geografiske forholda som la
grunnlaget for språkdebatten i Noreg, var lite relevante i Amerika. Nynorskføretaka vart borne oppe
av ei gruppe idealistiske
immigrantar og kom til å
verka meir kulturelt splittande enn samlande på
norsk-amerikanarane. Medan riksmålsfolket alt tidleg etablerte ein skriftkul-

lo, 1991).

grantane. Så vert nynorskbladet Norrøna. Det fyrste

fekk

dre vert så vidt nemnde før
Hallaråker igjen kjem inn
på Norrøna der han denne
gongen tek føre seg innhald og språk i bladet. Til
slutt kjem eit kapittel om
undervisamerikanske
ningsinstitusjonar som har
gitt eigne kurs i nynorsk.

tur hjelpt

fram

av kyrkja,

pressa, forlag, forfattarar
—undervisningsinstituog
sjonar, vart nynorsken ein
minoritet i minoriteten; ein
motkultur som måtte kjempa ein håplaus kamp både
mot bokmålet og engelsken.
Norskamerikanarane følte dei hadde nok
med å bevara eit norsk
språk, og kjende kulturpersonar som Waldemar Ager
og
Ole
Rølvaag
skreiv
kjenslelada
essays
om
vern av norsk språk i Amerika. Norsk språk i Ameriav
ka, som så mykje
kulturen elles, skil seg frå
sitt heimlege opphav. Den
norsk-amerikanske
kulturen er korkje norsk eller
amerikansk, men utvikla
seg på sin heilt spesielle
måte trass sitt norske opphav. Det er ut frå denne
problemstillinga
ein
må
studera norsk språk i Ametika.
Hallaråker derimot, ser på
nynorsken

i Amerika

ho-

vudsakleg frå eit norsk perspektiv.
—Parallellane
til
Noreg og norske språkforhold er mange, medan der
er langt færre tilvisingar til

norskamerikanske
generelt.
forhold

—språk—Bak-

grunnskapitlet hans om ut-
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viklinga av nynorsken i
Noreg er greit og oversiktleg, men for omfattande
for ei bok som denne. Kapitlet om språksitusjonen
for dei norske immigrantane er til gjengjeld for kort
og mangelfullt. Her burde
han ha gjeve ein presentasjon av det norske Amerika med sine mange kulturelle ovringar generelt og
norskamerikanske
den
skriftkulturen spesielt. Ein
slik presentasjon ville ha
gitt ein mykje betre bakgrunn for emnet og eit betre
perspektiv
på
problemstillinga.

Norrøna

Kulturdebatt

åker feil når han hevdar at

Einar Haugen har kalla
den tidlege språkdebatten i
dei norsk-amerikanske avisene for den første verkelege norskamerikanske
kulturdebatten
(Haugen
1953). Hallaråker har fått
med seg og kommenterer
det aller meste av denne
avispolemikken, men stundom
er
presentasjonen
hans vel lik Haugen
si
framstilling. Stundom ofrar

Hallaråker etter mitt syn
for mykje plass på personar som spreidde kjenn-

skap til nynorsken i Amerika på denne tida. Når ein
ikkje kan påvisa at Kristofer Janson påverka interessa for nynorsk i Amerika,
er ein seks siders presentasjon for mykje sett i forhold
til det
som
t.d.
nynorskforfattaren
Jon
Norstog får. Likevel er denne delen som dekkjer tida
fram til hundreårsskiftet
den beste i boka. Det Hal-

laråker skriv om tida etter
1900 er mangelfullt og ber
preg av hastverksarbeid.

Hallaråker ofrar naturleg

nok ein del plass på Norrøna. Her går han gjennom
både innhald og språk,

men det vert mykje presentasjon og statistikk og lite
diskusjon. Kva slags ideologi stod bladet for, og skilde denne seg vesentleg frå
ideologien hjå andre fedrearvsforkjemparar? Dette er
interessante problemstillingar som ikkje Hallaråker
tek grundig nok opp.
Omtalen av nokre norskamerikanske bidragsytarar
til Norrøna er også mangelfull og feilinformerande.
Mellom anna tek Hallar-

verken Rise eller Rudie gav
ut bøker i Amerika. Båe to
gav ut bøker, og Rudie
dreiv faktisk eige forlag og
gav m.a. ut bøker på nyav den populære
norsk

John Lie frå Telemark. Rise
gav ut ei bok Lasarus Geistus (1908) på bokmål, og

delar av den episke diktisamlinga SNØ. Forteljingar
fraa nybyggjarlive paa dei
villaste vidder i Vester-

heimen vart
Kvartalskrift

publisert i
(januar

1907) og publisert i sinv
heilskap i Trondheim like
heim
kom
Rise
etter
(1909). Rise skreiv dessutan ei mengd dikt og artiklar i ulike norskamerikanske aviser på nynorsk,
og der finst og fleire artik-

lar om målsaka av Rise
enn Hallaråker nemner i
boka.

Dessutan

er

ikkje

målkvelden i det litterære

laget Fram i Minneapolis i
Her
nemnd.
juni 1902
heldt bl.a. Dr. Ragnvald Leland ein kjenslelada tale
om nynorsken. Denne talen — Den norske Maalreising — vart trykt og
spreidd som propanganda
for målsaka. I 1923 vart
han trykt i Ung-Norig saman med ein artikkel av
—(Maalmannsminne
Rise
fraa Amerika). | høve av-

dukinga av lvar Aasenstøtta i Fargo i 1913 kom
der ut eit eige hefte av tilskiparane.
Dette
saman
med avisomtale frå hendinga, burde og ha vore
nemnt. Vidare nemner Hal-

laråker at norske blad og
tidsskrift
som
Syn
og

Segn, Ung-Norig og Den
17de Mai hadde artiklar
om norsk-amerikanske nynorskføretak utan eit einaste eksempel på dette.

Hadde

Hallaråker

gått

igjennom desse blada, ville
han ha funne ein del bokmeldingar, presentasjonar
av
mnynorskskrivarar
og
nokre artiklar om nynorsknteressa i Amerika. Ein
gjennomgang
-grundigare
av t.d. bygdelagstidsskrift,
emigrantviser og dikt i antologiar, aviser og blad
ville ha gitt Hallaråker eit
større nynorskmateriale å
arbeida med. Vidare saknar
eg oversiktar
over
norskamerikanarar
som
stod som beinveges medlemer i Det Norske Samla-

get frå hundreårsskiftet og

før ei eiga avdeling var skipa i Amerika. Desse listene
er er av stor sosiologisk interesse.

sin naturlege plass i ei bok
som dette.

Lyte

Eit større lyte ved boka
er likevel omtalen av den
norskamerikanske forfattaren Arnfinn Bruflot. Det

Hallaråker her presenterer,
har han kome i skade for
omsetja direkte frå hovudoppgåva mi (Heime, men

borte. Ein analyse av 7
norsk-amerikanske romanar, Univ. i Bergen 1984).
Til og med eit sitat eg har
fått i eit personleg brev frå
Bruflot har han teke med

utan å oppgje kjelde, som
om

det var han

hadde funne det.

sjølv som

Vidare undrar det meg at

ein kan skriva ei bok om
nynorsken i USA utan å referera til Theodore Blegen
og Ingrid Semmingsen sine
standardverk
(Norwegian
Migration to America. The
American
Transition,
1940 og Veien mot Vest,
1942 og 1950) og Johanna Barstad og Thor M. Anderson

sine

kjende

bib-

liografiar (Litteratur om utvandringen fra Norge til
Nord-Amerika,
1975
og
Norway in America. Bibliographical
Collections,
upubl.). Dessutan saknar
eg
artiklane
om
norsk
språk i Amerika av den
norskamerikanske professoren Georg Flom. Fleire
andre artiklar av Haugen
og andre forskarar er også

relevante. Ved å slå opp i
bibliografien til Barstad vil
ein finna tilvisingar til ein
del av desse. Siste kapitlet
om kurs med nynorske
innslag ved amerikanske
universitet i dag er tilfeldig
sett saman av spreidde
opplysningar. Eit anna irriterande trekk ved boka er
at mest alle sitata er gjengjevne på norsk, medan
teksten er på engelsk. Det-

te må

skapa

problem for

den engelskspråklege lesa-

ren. Dessutan fører det ofte til at kommentarane vert
meir parafrase enn diskusjon.

Det er inga lett oppgåve
å skriva om eit emne som
har vore handsama i bøker
og artiklar før. Når så ei
eiga bok om nynorsken i
Amerika føreligg for første
gong, har ein voner om at
forfattaren har funne fram
til nytt stoff og vil presentera nye problemstillingar,
men så er diverre ikkje tilfelle. Når ein i tillegg oppdagar at der finst mange
artiklar om norsk språk i
Amerika generelt og nynorsk spesielt som ikkje er
nemnde,
mange faktiske
feil, tukling med kjelder og
direkte omsetjing av andre
arbeid, er boka ikkje berre
å oppfatta som eit hastverksarbeid, men ein kan
stilla spørsmål om denne
boka i det heile burde ha
vore

utgjeven

frå NAVF.

med

støtte

Arne Sunde

Peter Hallaråker:

The Ny-

norsk Language in the United States,
Studia Humanoria 3, Oslo, NAVF/D
Universitetsforlaget 1991.

Jon Norstog

Omtalen av Jon Norstog
frå Telemark, den mest
kjende av alle nynorskforfattarar i Amerika, er for
napp og inneheld dessuY'tan faktiske feil. Norstog
var ikkje, som Hallaråker
skriv, fødd den 15. oktober 1877 på Høylandsmo,
men den 30. oktober på
Børte i Telemark. Desse
feilaktige
opplysningane
har Hallaråker truleg funne
i ein artikkel eg har skrive
om Norstog (Telemark Historie Nr. 8, 1987). Derifrå har han og henta Norstog-bibliografien han presenterer. Dei feilinformasjonane eg gav, og som
Hallaråker serverer som
sanning, vart retta opp i
neste nr. av Telemark hi-

storie.

Hallaråker nemner

ingen ting om Norstog sin
målagitasjon i dei mange
spaltene
han
hadde
i
norskamerikanske aviser.
Ein gjennomgang av dette
viktige stoffet burde hatt
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Har riksmålet seira?
Magne Aksnes
Forfattaren
og
skolemannen
Ola
Jonsmoen
omtalte i et innlegg i Bergens Tidende for ei tid sia
den lite positive utviklinga

vi har sett i bokmålet etter
at Norsk språkråd avløyste
Norsk
språknemnd
i
1972. Han påviser ei klar
reversering av bokmålet —
i strid med formålsparagrafen i Lov om Norsk språkråd, som bl.a. sier at rådet
skal «støtte opp
lingstendenser

om utviksom
på

lengre sikt fører målformene nærmere sammen». Ja,
han går så langt som til å
påstå at «riksmålet har seiTa», og viser til at ymse
samformer er drevne til bake og at gamle riksmålsformer er på ny frammarsj.

Viss det var så at riksmålet tar tilbake gamle
skansar, er det ei uakseptabel
fordansking
av
bokmålet som det burde
settast ein stoppar for. Men

er det virkelig mulig å skru
utviklinga tilbake?

Her må

eg si meg

enig

med dei som hevder at det

er det moderate bokmålet

som har konsolidert stillinga si. Gjennomført riksmål
ser ein lite av nå til dags —
utenom Aftenposten. Sjøl
mange
overbeviste
—riks-

målsfolk har mista trua på
former som efter, sne,

sprog
o.l.
«Aftenpostensproget» har degenerert til
et anemisk, nyansefattig
uttrykksmiddelt
—
«et

språk uten vitaminer» (Wil-

ly Dahl).

Og

enda mindre

ser ein til høgnorsken på hi
sida...
Kva så med det radikale,
talemålsnære bokmålet?
Det møter ein og sjelden
— utenom skjønnlitteratu-

ren, der det ser ut til å ha
sin fristad. Ei rad bokmåls-

forfattarar
viser
gode
føredøme på et moderne
norsk
skriftspråk.
Der
kommer livskrafta og fornyingsevna i språket klart

fram. Dette bokmålet er for
lengst
komme
over på
trygg norsk målgrunn. Den

gamle, stive setningsbygnaden er avløyst av meir
muntlig prega stilmønster.
Det gjennomsnittlige periodelengda er kraftig redusert. Alt i alt er det skjedd
ei merkbar syntaktisk forenkling. ldealet er ein kort,
klar og effektiv stil, mest
mulig rett på sak. Dobbeltbestemt substantiv er det
normale på alle stilnivå.
I nynorsklitteraturen kan
ein og finne mye nyttig
eksperimentering
i samnorsk lei. Yngre nynorskforfattarar er mindre puristiske
og
meir
frigjorte
i
målføringa si. Som eksempel kan eg nevne sambygdingen min Jon Fosse.
Nynorskbrukarar har i

det heile godtatt ei rad
samformer siste mannsal-

deren, og ordtilfanget er
atskillig liberalisert. Dette
har skjedd trass i at «mormnynorsklærde»
glade

prøver å bremse på utvik-

linga. Dei ser ikkje det
uheldige i at ein konservativ nynorsk vanskelig kan
påvirke bokmålet i nevneverdig grad. I tillegg til den

eigenverdi nynorsk har,
blir det denne målformas

tig heilnorsk ordtilfang. Jo
nærmare nynorsken da lig-

ger

bokmålet

på

andre,

mindre vensentlige punkt,
jo sterkare vil påverknaden

på bokmålet kunne bli.
Det er lett å registrere at
det språklige fellesområdet

i norsk utvider seg for
kvart tiår som går. Samvoksteren er i full gang. Ei
gradvis tilnærming mellom
målformene
tvinger
seg
fram, uansett kva Norsk
språkråd, målorganisasjo-

nar

og

andre

gjør

for

å

holde
situasjonen
under
kontroll. Før eller seinare
vil vi komme til et stadium
da det er nokså underordna om ein skriver nynorsk

eller bokmål.

Dette er in-

gen ulykke. Det er dit dei
fleste nordmenn vil, skulle
ein tru. Under slike forhold

blir det ein luksus å halde
oppe to offisielle målformer. Alt nå ville det være
fullt mulig for Norsk språkråd å samle målformene

under ein hatt — trass i ein
del systematiske morfologiske
skilnader
mellom
normalane. Men forutsetninga måtte da være at
radikale former — samformer — blei prioritert og
fikk sin rettkomne plass.
Tilnærminga
vil utvilsomt fortsette, men i kva
grad vil dette skje på et
gjensidig
grunnlag,
der
begge målformer får gi sine
bidrag? — Hovedproblemet
for oss samnorskfolk er jo

det at framtidsmålet kan

største misjon i åra fram-

bli liggande for nær opp til

norske målmerke som aendingar og diftongar den
prestisjen dei trenger for å
bli akseptert på alle stilplan

typen som nå dominerer i
pressa og i forretningslivet.
Ei reell fri språkutvikling
burde tilsi at språkradikale
skribentar innafor begge

over å bidra til å gi gode

og til å få innarbeidd et saf-
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et moderat bokmål av den

språkleirar blir oppmuntra
til å drive aktiv eksperimentverksemd med sikte
på å tøye rettskrivingsnormalane mot ein framtidig
syntese — og det uten å bli
hindra
av
konservative
krefter i samfunnet. At ein
syntese er mulig, viser ikkje minst framvoksteren av
blandingsdialektane i byar
og tettstader.
1 denne sammenhengen
kunne ein kanskje tillate

seg å trekke inn samlenormalen vår som ei brukande

referanseramme for språkradikalarar, i alle høve et
stykke på veg. I medlemsbladet vårt hadde det gjort

seg bra om vi kunne fått
inn meir stoff på ei gjennomført radikal målform,
gjerne innafor samlenormalen. Som Tomas Refsdal
skriver i siste nummer: Det
er ikkje
likegyldig
kva

språk som bli brukt i
Språklig Samling, som er
vårt ansikt utad. Dessuten
er det noe som heiter eksemplets makt.

Nå er det noen som an-

tyder
at samlenormalen
trenger ein revisjon etter

25 år, og det kan nok så
være. Men uansett — normalen ligger i skjæringspunktet
mellom
radikalt
bokmål
og radikal
ny-

norsk,

og

der

må

den

framleis
ligge,
som
ein
motnorm mot det tradisjonelle bokmålet først og
fremst.
Landslaget
for

språklig samling bør prøve
å skape eit språkpolitisk
tyngdepunkt der.

En

|
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DE FRIE INSTITUSJONENE

OG
Av

JACOB

Dette

emnet

er blitt

fast

refrengi

enn seg sjøl. Det er unødvendig å peike
på at ei slik ordning er uforenlig med
våre demokratiske normer for utøving
av makt, og for så vidt med normene i
alle land der vi finner et virksomt deorgan

må

Vi

stå

forlanger

til ansvar

at

et

for

utøvende

Stortinget,

som så igjen står til ansvar for folket.
Riksmålsforbundets krav om at en «fri»
institusjon skal få delegert myndigheit

til å gi ordrer til lærere og andre, er
vel i grunnen uforenlig med vår styreform.

Det

lar

seg

bedre

forene

med

nok

Sprognævn,

av Norsk

tanken om en korporativ stat. Så vidt
en kan se av propagandamaterialet,
stammer
denne
=Riksmålsforbundets
kongstanke opphavlig fra formannen, J.
B. Hjort.
Tanken blei sist presentert for publikum av statsråd Willoch i TV-spørretimen 10/11. Willoch kom også med et
tillegg: Språksaker burde avgjøres av
frittstående akademi, «— som i andre

kulturland». Hva er så tilfellet i andre
kulturland? Har virkelig privatfolk fullmakt til å gi bindende regler for opp-

læringa i skolen? Det er det saka gjelder viss forholda skal kunne sammenlignes med våre forhold.
I gamle dager, for to-tre hundre år
rett nok

private

institusjoner

få utstrakt myndigheit til å stelle med
rettskriving. Det franske og det svenske
akademiet fastsatte den første franske
— resp. svenske — rettskrivinga. Men
det

er

lenge

sia,

før

demokratiet

var

innført og da forvaltninga stod på et
etter våre forhold primitivt stadium.
Det var ikke andre muligheiter dersom
landet i det heile skulle få ei rettskriving. Ut fra disse historiske tilgangene å
slutte at private institusjoner uten videre
har

samme

makta

i dag,

er feil.

I vår

tid vil borgerne, både i Sverige og
Frankrike, forlange at gyldige påbud
skal ha opphavet sitt i konstitusjonelt
ansvarlige

institusjoner,

i regjering

noe

framgangsmåten
en

måtte

vente

svært
med

det ufullkomne forvaltningsapparatet de
hadde på den tida. Den siste kom i
1948, gjennomført av staten ved Undervisningsministeriet. Sia har også Danmark fått sin språkinstitusjon, Dansk

SPRÅKET

sia, kunne

var

summarisk,

SKAUGE

riksmålspropagandaen. Riksmålsfolka ønsker at språket skal normeres (med normering meiner vi her fastsetting av
rettskrivinga med bindende virkning
Nr
for alle som er pliktige til å følgje
offisiell rettskriving)
av institusjoner
som ikke skal stå til ansvar for andre

mokrati.

Rett

SAMLING

og

som

er

skipa

språknemnd,

men

etter

mønster

er noe ster-

kere knytta til staten enn denne. — I
våre naboland blir altså rettskrivinga
fastsatt av staten, og noen frihet som
krav for
tilsvarer Riksmålsforbundets
vårt land, fins ikke.
I somme kulturland, f. eks. Finland og
Tyskland, har vi meir eller mindre frittstående institusjoner. Men det er den

avgjørende forskjellen at disse institusjonene bestemmer ikke over rettskrivinga, for rettskrivingsendring er ikke noe
aktuelt problem i disse landa. Disse
institusjonene har til nær sagt eneste
oppgave å gi råd i stilistiske spørsmål.
Slike spørsmål kan etter sin natur ikke
være gjenstand for påbud fra statens
side,

og

er det heller

ikke

land,

i vårt

så forholda er ikke sammenlignbare.
Det er ei tilsniking når Riksmålsforbundet vil støtte opp sitt krav med å vise

til slike land.

England (som vel også må reknes for
et kulturland) frambyr et interessant
eksempel. Der har de ingen «frie institusjoner», og heller inga rettskriving
fastsatt av styremaktene. Den nokså
umulige rettskrivinga som Samuel Johnson brukte i si ordbok for et par hundre
år sia, blei godtatt ved stilltiende

semje

fordi den var uten konkurranse. I vårt
hundreår har det vært gjort iherdige
freistnader på å gjøre stavemåten mindre
brysom, og forsøk med ny rettskriving
(ITA, Initial Teaching Alphabet) har
vært drevne i engelske og amerikanske
folkeskoler i over ti år. Forslag om ny
rettskriving var oppe i Parlamentet to
gonger, i 1949 og 1953. Under parla-

folkeforsamling.
Hvordan er det så med rettskrivinga mentsdebatten var det deltakere som
og de frie institusjonene i andre land, i etterlyste frie institusjoner, ikke for at
land som vi kan sammenligne oss med?
I Sverige har de en fri institusjon,
Svenska
Akademien.
Men
den
siste
svenske

rettskrivinga,

fra

1906,

blei

lig blitt innført i Sverige, noe som

mot-

gjennomført
av
Ecclesiasticministeriet
(Kjerkedepartementet), til og med mot
Akademiets vilje. Demokratiet er nemstanderne våre ikke ser ut til å ha oppdaga.

I Danmark

rettskrivinga

blei den

første

innførti 1775,

av

offisielle
staten.

disse skulle overlates retten til å bestemme, men for at de skulle komme
med utarbeidde rettskrivingsforslag som
Parlamentet kunne ta standpunkt til.
Så det var det. Ideen om frittstående
institusjoner til å avgjøre rettskrivingsspørsmål er et propagandafantom. Rett
nok er ikke språksaka hr. Willochs område, men en statsråd bør vel i alle høve
vare seg for å blande fantom og fak-

tum. Det kunne bli en vane.
Jakob Skauge.
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