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Redaksjonelt 
Riksmalet har seiret. Denne pastanden ble neermest ustan- 

selig gjentatt da Riksmalsforbundet i fjor feira sitt hun- 

drearsjubileum, markert bl.a. med Lars Roar Langslets 

447 sider lange «biografi» om bevegelsen (se anmeldel- 

ser i Spraklig samling nr. 1-2000). 

Imidlertid fins det visse tegn som tyder pa at de som 

hevder dette ikke helt vager a stole pa sin egen pastand. I 

alle fall er det et faktum at mer og mindre radikalt bokmil, 

om det aldri sa mye ligger solid innafor den offisielt ved- 

tatte normen, blir systematisk utrydda i mange aviser og 

motarbeidd i de fleste forlag. 

Grunnene til dette kan vere flere. En ting er markedet: 

De som gir ut aviser og bgker, trur kanskje at «folk» vil 

reagere negativt pa radikale former og i sa fall la veere 4 

kjgpe produktet pa grunn av sprakformen. Dette er sikkert 

den viktigste grunnen i var gjennomkommersialiserte tid. 

Om denne antagelsen stemmer i dag, er derimot slett ikke 

sikkert. Det er i alle fall et faktum at svzert mye av det som 

i dag klart vil komme inn under begrepet radikalt skriftlig 

bokmil, uten videre passerer som stilistisk umarkert bok- 

mil i tale — jeg kan her vise til det bokmalet som diverse 

seridse medarbeidere i NRK bruker, uten at jeg har sett re- 

aksjoner overhodet pa sprakbruken dems', trass i at a-for- 

mer og annen «styggedom» florerer i minst like hgy grad 

som i denne teksten, som jeg av erfaring veit ville blitt 

kraftig sensurert for den fikk komme pa trykk i flere nor- 

ske aviser.’ For forti-femti ar sia ville den slags sprakbruk 

i NRK uten tvil fort til lytterstorm bade fra tanter i Ura- 

nienborg og onkler i Ullernasen. 

Jeg trur altsa ikke at @konomiske overveielser kan vere 

den eneste grunnen til at radikale bokmalsformer blir holdt 

programmatisk unna hos mange tekstprodusenter. Jeg har 

ogsa en sterk mistanke om at det sitter diverse «riksmils- 

juntaer» rundt omkring som styrer formvalget ut fra en 

klar ideologisk overbevisning om at de ikke vil ha «vul- 

geersprak» i sine spalter og bgker. 

Sa kan en videre undre seg over hvorfor dette radikale 

bokmialet er sa farlig — nynorsk blir jo sA vidt jeg veit to- 

lerert (om enn ikke favorisert) i alle presseorganer, bade 

ileserbrev og kronikker og andre artikler som ikke er skre- 

vet av de faste medarbeiderne. Nettopp dette forholdet me- 

ner jeg er et viktig indisium som peker i retning av at 

skrekken for det radikale bokmialet er primzert ideologisk 

og ikke ¢konomisk motivert. Mange sakalt vanlige folk 

lar seg nok nemlig urritere atskillig mer av nynorsk enn av 

noen folkelige bokmalsformer — uviljen mot «spynor- 

sken» er som kjent mer utbredd enn mange av oss liker 4 

tenke pa. Avisredaktgrene kan derimot godt koste pa seg 
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litt toleranse overfor «det vakre og klangfulle nynorske 

kulturspraket» som passer sa «fortreffelig» i lyrikk og fol- 

kelivsskildringer — de veit bare sa altfor godt at nynorsken 

aldri vil kunne bli noen reell trussel pa landsbasis mot det 

konservative bokmialet. Bare hver gang det er snakk om 

den forargelige obligatoriske sidemalsstilen, kommer de 

sanne holdningene fram — nynorsken er grei nok, den, sa 

lenge den har vett til 4 holde seg innafor sin stilistiske og 

sjangermessige getto, og ellers bare pa Vestlandet! 

Som denne lederartikkelen innvarsler, er innholdet i det- 

te nummeret kanskje noe skarpere sprakpolitisk vinkla 

enn ellers. Det er ogsa (enda) mer prega enn ellers (og 

mye mer enn godt er) av redaktgrens mer eller mindre pri- 

vate synspunkKter. Det betyr ikke at jeg gnsker noe sprak- 

politisk meningsmonopol enn si 4 drive sprakpolitisk sen- 

sur her i bladet — den praksisen far andre (og vesentlig 

stgrre) presseorganer drive pa med sa lenge de ser seg tjent 

med det (se neste artikkel i dette nummeret). Hos oss far 

med andre ord hver fugl synge med sitt nebb, sa sant inn- 

holdet er relevant og interessant. 

Hermed gar oppfordringa til leserne: Skriv til oss og for- 

tell om ditt syn pa den norske spraksituasjonen! 

Arne Torp: 

' Her tillater jeg meg for en gangs skyld 4 ga bevisst utafor den 

offisielle bokmalsnormen. Jeg sikter nemlig ikke til sprakbruken 

hos dere, mine kjzre lesere, men sprakbruken hos dem (NRK- 

medarbeiderne). Jeg velger her da heller 4 folge den gjengse tale- 
malsnormen i heimbygda mi (Brum) enn i det offisielle bok- 

mialet — bare for 4 minne om at skriftlig bokmal (medregna det 
sakalte riksmalet) er det eneste spraket i verden(?) som ikke er i 

stand til 4 skille mellom eiendomspronomenet i 2. og 3. person 

flertall. 

* Dette er selvfglgelig ikke min originale oppdagelse — til og 

med sveert riksmalsorienterte folk er klar over dette. Dette gjelder 

f.eks. Sverre Klouman, som i alle fall ingen skal mistenke for 4 ha 
sterke samnorsksympatier - jf. Ruth Vatvedt Fjelds melding av 

boka Moro med ord i Spraklig samling nr. 3-1999. Like fullt skri- 

ver han bl.a. dette om «a-form ay verb» (dvs. fortidsformer som 

kasta, hoppa osv): 

Mens disse formene tidligere var utenkelige i riksmalstalen- 

des munn (annet enn i litt kjekkassprak), ser det ut til noen 

av dem godtas av mange i uformelt talesprak [...] I radio og 
tv hgrer man til stadighet folk som bruker disse formene. De 

fleste riksmalsfolk vil nok enna reagere hvis de ser a-forme- 

ne pa trykk i en formell prosatekst. Men, kanskje om hundre 
ar, kan dette veere forandret? 

Mitt tips er at a-formene vil kunne bli stilistisk umarkerte lenge 
for den tid! 

Sprakpolitisk sensur anno 2000 
Om et tillgp til sprakpolitisk debatt i Aftenposten 

Som nevnt i forrige nummer av Spraklig samling vedtok 

Norsk sprakrad pa arsmotet i februar denne uttalelsen: 

Norsk sprakrad mener at ogsa mediebedrifter og tekst- 
produsenter som ikke er palagt 4 bruke lereboknor- 
malen eller folge offisiell norsk rettskriving, b¢r fale 
ansvar for a respektere den enkelte sprakbrukeren, en- 
ten det gjelder bruken av nynorsk eller bokmél, eller 
bestemte utvalg av former og skrivemater innafor 
gjeldende rettskriving. Dette er et rimelig krav til de- 
mokratisk innstilte institusjoner, og i samsvar med det 
norske samfunnets respekt for og toleranse av en- 
keltmennesker. 

Norsk sprakrad henstiller derfor til aviser, forlag 
og andre tekstprodusenter som formidler signerte inn- 
legg og artikler, om at forfatterens egen sprakbruk blir 
respektert, i alle fall dersom den ikke er i strid med of- 
fisiell norsk rettskriving. 

Vedtak i Sprakradet pleier ellers gjerne a bli noksa flit- 

tig kommentert i media, men realiteten i denne uttalelsen 

ble mgtt med gredgvende taushet, trass i at den dreide seg 

om noe sapass elementzert som retten til 4 fa sta fram med 

  

sin egen sprakform. Jeg fant det derfor pa sin plass a et- 

terlyse en reaksjon i et presseorgan som i hy grad burde 

fole seg truffet av den kritikken som ligger implisitt i ut- 

talelsen, nemlig landets stgrste morgenavis Aftenposten. 

Mitt beskjedne innlegg stod pa trykk der den 12. april. 

Og reaksjonen lot ikke vente lenge pa seg. 15. april fles- 

ka ingen ringere enn redaktgr Per Egil Hegge til med en 

gedigen illustert artikkel (se faksimile pa de neste to si- 

dene) der han sparka vilt i alle retninger og dessuten ser- 

verte diverse uetterretteligheter. 

Jeg ville sjglsagt gjerne imoetega i alle fall de uriktige 

pastandene og skreiv derfor straks en artikkel som jeg 

sendte til debattredaksjonen, der jeg ba om forstaelse for 

at dette innlegget nddvendigvis matte bli noe lengre enn 

det fgrste (om enn ikke s mye lengre enn Hegges utbla- 

sing); det er som kjent lettere gjort 4 sette fram Idse pa- 

stander enn a gjendrive dem. 

Debattredaktgren viste imidlertid til de generelle re- 

glene for lengda pa denne typen innlegg, som tilsa at mitt 

stykke matte kortes ned til ca. en tredjedel, og det fant jeg 

for min del sa lite tilfredsstillende at jeg like godt gav opp 
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a fa inn noe som helst svar i Aftenposten. | Spraklig samling har jeg derimot full kontroll over 

spalteplassen(!), og jeg benytter derfor na anledningen til bade a trykke det innlegget som 

ble avvist i Aftenposten, samtidig som jeg utstyrer det med diverse fotnoter, som ikke var med 

i det stykket som ble sendt til Aftenposten. 

Per Egil Hegge som spikersuppekoker og okseskaftmaker 
Av Forsteamanuensis Arne Torp 

Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap 

Universitetet i Oslo 

Skikkelser fra norske folkeeventyr er kanskje ikke det som faller folk forst inn som passende 

karakteristikk av redaktor Per Egil Hegge. Men ettersom tegneren Inge Gredum i en illustra- 

sjon til Hegges artikkel framstiller meg(?) som en mellomting av fj@snissen og runemester 

HlewagastiR, foler jeg ogsa en viss trang til 4 gjgre en avstikker til det folkloristiske. Og da 

er det suppe pa en spiker og «Goddag, mann!» - «Okseskaft!» som peker seg ut som de na- 
turlige referansepunktene. 

Som det framgikk av ingressen, skulle Hegges artikkel vere svar pa et innlegg jeg hadde i 

Aftenposten 12. april, der jeg etterlyste en reaksjon fra avisa pa ei oppfordring fra Norsk sprak- 

rad om 4 respektere folks valg av sprakform i signerte artikler, «i alle fall dersom den ikke er 

i strid med offisiell norsk rettskriving». Mitt innlegg dreide seg alts om noe sdpass elemen- 

tert som spraklig toleranse; respekt for andres rett til 4 velge annerledes enn Aftenposten inna- 

for de offisielt vedtatte rammene for norsk (bokmal). Dette spgrsmalet avfeier Hegge ved 4 

peke pa at debattredaksjonen denne gangen valgte a trykke innlegget mitt «i all dets urettede 

formfullendthet», som han uttrykte det. 

Na hadde vel neppe redaksjonen noe szerlig valg i dette tilfellet; 4 «rette» spraket i et innlegg 

som dreide som om retten til ikke 4 bli retta, ville jo gitt innsenderen et litt for lettvint poeng. 

Hadde innlegget handla om et sprakngytralt emne, frykter jeg derimot for at det hadde blitt 

sendt gjennom «riksmalskverna». Mange kan fortelle om sine erfaringer med at de i innlegg 

i Aftenpostens spalter plutselig framstaér som riksmalsmennesker, sj@l om de slett ikke on- 

sker det. Og dersom en insisterer pa 4 fa beholde original sprakform, risikerer en A bli avvist. 

Hegge hevder ogsa at jeg kommer med «frittsvevende betraktninger» nar jeg pastar at innlegg 

pa nynorsk slipper lettere gjennom enn innlegg pa radikalt bokmal. Dersom det er slik som 

Hegge sier i dag, er det sjalsagt gledelig, det var det nemlig ikke for seks Ar sia.' Her er ord- 

rett sitat fra det brevet jeg fikk fra den daveerende debattredaktgren (brevet er datert 4. febru- 
ar 1994): 

Hva sprogformen angar er det sa at vi har vare normer, ogsa i leserspaltene. Det star ikke 
enhver fritt 4 skrive «sitt» norsk. Vi forbeholder oss med andre ord rett til i noen grad 4 
«tukle» — om na det er ordet. Nynorsk er selvsagt greit. 

Dette var jo relativt reine ord for pengene, og ettersom jeg i grunnen var interessert i 4 fa 

spalteplass for det jeg hadde pa hjertet, boyde jeg meg for ultimatumet og skreiv innlegget om 

til nynorsk, og dermed kom det inn. Men seerlig i trad med slagordet om «fri sprakutvikling» 
kan vel dette neppe sies 4 vere. 

Hegge hevder videre at jeg har det han kaller et «frilyndt» forhold til virkeligheten nar jeg 

sier at innlegg pa nynorsk aldri blir «retta bevisst» i Aftenposten, og forteller deretter at des- 

ken en gang hadde tatt kontakt med nynorskskribenten Berge Furre og papekt en spraklig 

feil i en kommentarartikkel, som Furre sjglsagt takka heflig for. For a fri meg fra denne be- 

skyldninga blir jeg dessverre ngdt til enda en gang 4 fortelle om ei personlig erfaring med 

Aftenposten, og den «nynorskhjelpa» jeg har fatt der. 

21. august 1998 trykte avisa en kronikk jeg hadde skrevet pa nynorsk — jeg tok ikke sjan- 
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Arne Torps innle 
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| Per Egil 

| Hegge 
“| Redaktor 

Han minner her om en, for 
ikke 4 si sin, uttalelse fra 
Norsk sprakrads Arsmgte 3. 
og 4. februar, med oppford- 
ring om at avisredaksjoner 
respekterer den enkelte 
sprakbrukeren og hans eller 
hennes valg av former. Han 
hevder videre at det er «bare 
pa bokmal dette er proble- 
matisk; innlegg p& nynorsk 
blir vanligvis ikke retta be- 
visst av redaksjonen». 

NA gjor Torp det lett for 
oss, for ved at var debattre- 
daksjon ganske enkelt tryk- | 
ker hans innlegg i all dets 
urettede formfullendthet, er 
hele hans argumentasjon 
gjendrevet. Bortsett fra 
hans frittsvevende betrakt- 
ninger om hva vi gigr med 
bidrag pa nynorsk. 

Det er ikke forste gang at 
forsteamanuensis Torp 
fremsetter pastander med 
et noe frilyndt forhold til vir- 
keligheten. Og som det he- 
ter i tabloidjournalistikken:



  

      

   

     

   
rmeres i massemediene, eller bgr det 

0Or i tilfelle sta for normeringen? Dette 

er til grunn for forsteamanuensis 

»gg i Aftenposten 12. april, s. 18. 

Et fengende, salgbart ut- 
sagn bgr aldri sjekkes s& 
grundig at det dgr. Saken er 
at vi stadig retter ogsa i ny- 
norskinnlegg, etter fattig ev- 
ne. En gang - dette regnes 
enna som et hgydepunkt for 
tanta i Akersgata — tok des- 
ken telefonkontakt med 
professor Berge Furre for 4 
antyde at det kanskje fore- 
kom en sprakfeil i en lengre 
og som vanlig meget vel- 
skrevet kommentarartikkel. 
Da professorens dannede 
forbauselse hadde lagt seg 
(<hm, eg er ikkje van med 4 
f& nynorsken min retta av 
Aftenposten») var han takk- 
nemlig, som alle bgr vere. 
Undertiden blunder selv 
den gode Homer, og til og 
med Winston Churchill har 
en sprakfeil pA trykk i sin 
nobelprisbelgnnede historie 
om den annen verdenskrig. 

> For ikke 4 snakke om hva re- 
daktgrer, typografer og kor- 
rekturlesere foretok seg av 
hgyst ngdvendige ting med 

Ernest Hemingways og Jo- 
han Falkbergets prosa og 
ortografi. Men slike skrib- 
lere ligger jo pa et lavere ni- 
vé enn vare norsk-norske 
forsteamanuenser. 

Et noenlunde enhetlig 
sprak faller inn under sjef- 
redaktgrens ansvar. Ogiden 
gruppe som hyppigst far sitt 

sprak rettet i Aftenposten 
etter at Roald Amundsen 
gikk bort, inng&r avisens eg- 
ne journalister og redaktgr- 
er. Som den skarpsindige le- 
ser dessverre vil ha oppda- 
get, kan vi - dvs. desken og 
korrekturen — ikke rekke 
over alt og alle, men gjgr sé 
godt vi, de og man kan. 

Ngkkelordet i uttalelsen 
fra Norsk sprakrad er «inn- 
afor gjeldende rettskriv- 
ning». Men den forandrer 
seg bade oftere og raskere 
enn i noe annet land, og gir 
sa stor valgfrihet at det er 
tilradelig 4 ha en norm som 
ikke skifter mellom hvert 
sprakradsmete, og mellom 
hver gang Torp og hans ge- 
skjeftige gelikere tar seg en 
intellektuell funderings- og 
ordtellingsrunde for 4 finne 
ut om det skal hete pub eller 
pgbb. 

P& sprakpgbben sitter 
Torp stadig fast i den grop 
som den norske sprakstri- 
den ble plgyet ned i, og som 
kanskje er dens stgrste og 
varigste utgiftspost: I gnyet 
fra kampen om formverket 
kom noe langt viktigere i 
glemmeboken, nemlig drgft- 
elsen av hva som er god og 
darlig norsk. Skyttergravs- 
mentaliteten —_ produserte 
med automatikk den hold- 
ning at et menneske som 
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skrev «sne>» og «efter», pr. de- 
finisjon skrev godt, uansett 
hhvor krgkkete personen ut- 
trykte seg. Og pa den radi- 
kale figyen var det like auto- 
matisk god norsk s& lenge 
fyord som «sprog» eller 
«bjerk» ikke forekom, og en- 
da bedre hvis man fikk med 
poetiske uttrykk som «inn- 
afor» og «utgreiing». 

En gkende interesse for 
hhva som er godt og darlig 
sprak, tyder p& at svert 
mange er pa vei opp fra den 
grgften, subsidiert grpfta. 
Om en halv eller hel genera- 
sjon kommer nok miljget pA 
Blindern traskende etter. 
Det neste lyspunkt vil blen- 
de oss nar norskfilologene 
forteller elever og studenter 
at norsk er et umatelig rikt 
og vanskelig sprak som man 
stadig mA arbeide med. 
Hverken min eller mine 
barns generasjon fikk noen 
gang hgre det pa skolen, og 
dagens journalister far slett 
ikke hgre det under sin ut- 
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dannelse. Det pafgrer oss en 
del merarbeid som vi gjerne 
skulle ha veert foruten. 

Som en forlokkende hild- 
ring bortenfor der igjen gig- 
der det hap at ogsA norsk- 
filologer, i likhet med slavis- 
ter, anglisister, keltologer og 
romanister, finner ut at 
sprak er morsomt, og ats- 
praksp¢grsmél og nyanser og 
stilnivaer (Torp: det er noe 
som heter stilnivader) er be- 
rikende og spennende. Dit 
er det et stykke igjen. Det er 

bare 4 hgre pa Sprakteigen, 
NRKs kulturkanals garan- 
tert humorfrie sone, sa far 
man et begrep om avstan- 
den. 

Formodentlig er Torp 
spart for 4 f@ se det original- 
materiale vi, og andre re- 
daksjoner, mottar fra lesere 
og andre bidragsytere, og 
som vi retter i. I sa fall ville 
han neppe ha fremmet for- 
slaget til uttalelse i Norsk 
sprakrad. Men der vedtas- 
det s& mye rart. Da det nye 

KULTUR 
KOMMENTAR 
DEBATT 
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radet konstituerte seg i feb- 
ruar, klarte bokmAlsseksjo- 
nen 4 votere en av Norges 
fremste leksikografer, re- 
daktgr for Norsk Illustrert 
Ordbok (1993), forsteama- 
nuensis Tor Guttu, ut av 
fagnemnda. Nynorskfagfol- 
kenes m&pende forblgffelse 
da de fikk hgre nyheten, var 
minneverdig for en uskolert 
fersking i rAdet som meg. 

Mitt eget mapende fgrste- 
inntrykk, spesielt etter at 
jeg mottok godtgjgrelsen for 
mgtet, er at i Norsk sprak- 
rad, der er gode rad dyre. 
Selv om de ikke er s& dyre 
som utgivelsen av den ny- 
norske Norsk Ordbok, et 
prosjektert verk i 12 bind 
hhvor man na har stavret seg 
frem til «grgntanlegg» og 
satser pA en Zatopek-slutt- 
spurt for 4 bli ferdig til jubi- 
leumsaret 2014 - bare 85 ar 
og grovt anslatt 500 millio- 
ner kroner (regnet i dagens 
kroner) etter at man be- 
gynte. 
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sen pa (radikalt) bokmal den gangen ut fra tidligere opp- 

levelser, jf. brevet fra 1994. Denne kronikken ble pent og 

pyntelig gjengitt noyaktig slik jeg hadde levert den —elek- 

tronisk — bortsett fra overskrifta, som den alltid arvakne 

desken antagelig hadde vert borti. Der var ordet dan- 

sketida «retta» til dansketiden. Jeg trur nok denne episo- 

den er mer symptomatisk for nynorskkompetansen i Af- 

tenpost-redaksjonen enn den historia om Berge Furre som 

Hegge gir til beste. Hvem som sa er mest «frilyndt» i for- 

hold til virkeligheten, far leserne vurdere.’ 

Dette var altsa Hegges spikersuppe, som forekommer 

meg a vere vel sa tynn som den fanten kokte. Nar det 

gjelder hans mange krumspring i resten av artikkelen, 

som gar den tungherte okseskaftmakeren en hey gang, 

vil jeg bare gripe fatt i ett sentralt poeng. Hegge hevder 

nemlig at godt sprak ikke bare er snakk om radikale eller 

konservative former, og minner samtidig meg om at det 
er noe som heter stilnivaer. 

Dette er jeg sjdlsagt uten videre enig i; stil og god 

sprakforing omfatter mye mer enn valg av ordformer og 

grammatiske endelser. For min egen del har jeg for ek- 

sempel ingen problemer med 4 innrgmme at en forfatter 

som André Bjerke var en framifra for ikke A si fremra- 

gende stilist, sj¢l om jeg ikke deler spraksynet hans (i 

motsetning til en del av kollegene mine pa Blindern...). 

Men den rettinga som Aftenposten og visse andre avi- 

ser bedriver i leserinnlegg pa radikalt bokmal fra oss som 

driver med den slags ekstravaganser, den retter seg ikke 

generelt mot «darlig sprak», slik Hegge insinuerer; den 

bestar rett og slett i ei konsekvent utluking av alle radi- 

kale, men offisielt godkjente bokmAlsformer, mens alt 

annet far sta i fred. Aftenpostens «retting» slik jeg har er- 

fart den, bestar dermed nettopp i ei praktisering av det 

Hegge kaller skyttergravsmentalitet, der en bare er opp- 

hengt i ord- og formvalg og ikke bryr seg en doyt om stil 

~ for min egen del har jeg nemlig enna til gode 4 fa for- 

slag til stilistiske forbedringer, men derimot har bade jeg 

og andre fatt en god del «hjelp» med formvalget. 

Dessverre er Aftenposten heller ikke aleine om en slik 

praksis, noe som lett kan dokumenteres av flere. Som et 

personlig eksempel kan jeg nevne en artikkel jeg fikk pa 

trykk i ei stdrre regionavis 21. april i fjor. Den handla ikke 

om radikalt eller konservativt sprak, og da tenkte vel re- 

daksjonen at de kunne gjgre som de ville, og sa kjgrte de 

like godt hele artikkelen over til det mest rabiat mode- 

rate bokmial en kan tenke seg — det elektroniske rettepro- 

grammet klarer jo den biffen. Da jeg etterpa gjorde re- 

daksjonen oppmerksom pa at jeg i grunnen ikke satte 

synderlig pris pa denne revisjonen, fikk jeg et sA plumpt 

og flasete svar tilbake at jeg lempa brevet rett i papirk- 

orga — det er tross alt grenser for hvor mange perler det 

er plass til sj@l i et norskfilologhjerte.* 

Jeg vili den forbindelse minne om at jeg her ikke snak- 
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ker om personlige sprakkuriositer, men om en bokmals- 

variant som bade jeg og mange andre mennesker prak- 

tiserer, og som er korrekt i skolesammenheng, vedtatt av 

Norsk sprakrad, et offentlig organ som bade Hegge og 

jeg er medlemmer av, men som vi tydeligvis har noe for- 

skjellige oppfatninger om. Hegge mener alts at oppfor- 

dringer fra dette organet ikke er noe a bry seg om for Af- 

tenposten eller andre som ikke deler radets 

normeringssyn. Dette synes jeg er beklagelig og vitner 

om mangel pa respekt for vanlige demokratiske spillere- 

gler som de fleste finner sjdlsagte pa andre omrader. Nett- 

opp denne uttalte forakten for den offisielle spraknorme- 

ringa er et seernorsk fenomen som jeg synes vi godt kunne 

Klare oss uten, og jeg trur vel at den na kanskje synger pa 

siste verset - i alle fall haper jeg det! 

Derimot verken haper eller trur jeg at vi blir kvitt mang- 

foldet og variasjonen i norsk skriftsprak pa lenge enna, 

sj@l om det er noen som har det veldig travelt med 4 fa 
«normalisert» den norske spraksituasjonen sa fort som 
mulig, dvs. bli kvitt den obligatoriske sidemilsstilen (les: 

fa bort nynorsken) og fa sementert bokmilet i ei mest mu- 

lig konservativ form. Sjgl om jeg nok trur at vi med tida 

vil fa bare ei skriftlig malform i Norge, s4 synes jeg ikke 

det haster sa veldig, og jeg synes i alle fall ikke tida er 
moden for det i dag. 

Avyslutningsvis vil jeg fa gi honngr til Aftenpostens re- 

daksjon for at de valgte 4 ikke tie det forrige innlegget 

mitt i hel, eller rett og slett avvise det ved for eksempel 

a henvise til plassmangel. Jeg haper ogsa at denne de- 

batten kan bane vei for ei mer liberal holdning bade i Af- 

tenposten og andre aviser nar det gjelder 4 tolerere inn- 

legg med former som bryter med de som avisa praktiserer 

redaksjonelt. Og jeg vil ogsa hape at spraket i de sam- 

me avisene vil bevege seg videre i den retninga vi har sett 

i Aftenposten det siste tiaret. Det lover bra for framtida! 

' Det er det nok dessverre ikke i dag heller. Da h¢gskolelektor 

Jon Peder Vestad ved Avdeling for mediefag ved Hogskulen i 
Volda skreiv en kommentar til Hegges artikkel 15. april, ble han 

utsatt for rein sprakpolitisk sensur i god gammel Aftenpost-stil 
(oppfatninga > oppfattelsen, dra > arene, sjol > selv, venta > ven- 

tet rekna > regnet, tru > tro osv.). Vestads artikkel handla nem- 

lig ikke om radikalt sprak, ma vite. 

Tenkelte andre stgrre aviser far en ogsa slippe til med artikler 
som handler om spraklig toleranse, men redaksjonen kan da fin- 
ne pa a utstyre dem med «giftmerke» for 4 vise at redaksjonen her 

fraskriver seg alt ansvar for spraket. Det skjedde med et innlegg 
som stod pa trykk i Fedrelandsvennen 6. juni i ar, skrevet av pro- 

fessor Helge Omdal ved Hggskolen i Agder. Her hadde redaktg- 

ren for sikkerhets skyld lagt til folgende «advarsel»: Etter an- 
modning fra artikkelforfatteren er innlegget trykket uten 

sprakendringer. 

* Ten sveert lesverdig artikkel med tittelen «Russlands uregjer- 

lige journalister» (Aftenposten 26. august 2000) kommer Hegge 
med fdlgende interessante betraktning mot slutten:



Sa utgjgr vi vel en profesjon, da, som medfgrer at vi alle bee- 

rer forandringens og tilpasningens podekvister i oss. Og i en 

endret situasjon skyter de nye og uventede skudd. 

Ilys av Hegges fortid som redaktor av Spraklig samling i 1960 er 

det her all mulig grunn til 4 komplimentere han med stor sjglinn- 

sikt pa vegne av egen profesjon! 

*Tettertid har det imidlertid vist seg at brevet nok ikke var hav- 

nai papirkorga likevel, og jeg kan hermed glede leserne med det- 

te insektstikket, som hermed gar «med forsonlig hilsen» (sitat) fra 

den politiske redaktoren i Kristiansands-avisa Fcedrelandsvennen 
til alle oss rabiate norskfilologer: 

Vi betviler ikke at du kjenner norsk ortografi like godt som re- 

Arne Torp: 

daksjonen. Men dette handler ikke om ortografi, det dreier seg 
om stilistikk. Allmenndannede som vi er, kjenner vi selvfol- 
gelig til at det, med base i de nordiske institutters spraksek- 
sjoner, kjempes en utrettelig kamp av en liten minoritet som 
gar sine egne veier i dette spgrsmalet. Vi noterer oss likedan 
at denne minoriteten bare i ubetydelig grad finner sympati hos 

de samme institutters litteraturvitere. Det skyldes formodent- 

lig at disse har en stgrre falelse for det gode sprak. 

Jeg understreker igjen at det var bare «radikale» former som ble 
retta; ellers var alt uforandra. Sa «skyttergravsmentaliteten» lever 

nok i beste velgaende, i alle fall blant Hegges (presumptive) me- 
ningsfeller, uansett hva han matte tru om den saken. 

«Forbudte» riksmalsformer, etymologiske 

skrivemater og ortografiske prinsipper 

I denne artikkelen vil jeg innledningsvis ta opp noen forskjeller mellom den private riksmalsnormen og det 

offisielle bokmalet i sin mest konservative eller sakalt moderate utgave. Jeg vil her nevne eksempler pa at 

skriftlige forskjeller mellom riksmal og bokmal svarer til forskjeller i talespraket. Hoveddelen av artikke- 

len skal derimot dreie seg om noe helt annet, nemlig forskjeller der forholdet til talemalet er irrelevant, men 

der riksmalsnormen og bokmalsnormen har gjort ulike valg enten i forhold til sprakhistorisk opphav — sa- 

kalt etymologi kontra ortofoni — eller i forhold til bestemte ortografiske prinsipper. De to siste punktene kan 

for gvrig vere vanskelige a skille klart fra hverandre i praksis, sjol om den prinsipielle forskjellen i og for seg 

er klar nok. 

«Forbudte «skriftformer som 

bygger pa tradisjonell riksmalstale 
Etter den sakalte liberaliseringa i 1982 er som kjent av- 

standen mellom det mest konservative («moderate») bok- 

malet og den private riksmalsnormen blitt nzermest sym- 

bolsk. Dette har da for st@rstedelen skjedd ved at 

bokmialet har sluppet inn igjen en mengde former som 

hadde vert forbudt mellom 1938 og 1981, men det har 

ogsa skjedd ved at riksmalsnormen er blitt «liberalisert». 

Eksempler pa det siste er former som nd, etter og snd, og 

ikke minst sprak, som i dag er normalformene f.eks. i Af- 

tenposten; sa vidt jeg kan bedgmme, er det er bare enkelte 

halstarrige journalister som fremdeles holder seg med dis- 

se sakalte faneorda, som i si tid ble sett pa som sveert sa 

viktige. Vi som er gamle nok, husker bl.a. en kurigs retts- 

sak pa 1960-tallet, der statsmeteorolog Sigurd Smebye 

(ogsa kalt Snebye og Snemannen) forst ble «fritatt» for 

4 si sne i veermeldinga, men deretter med advokathjelp 

igjen fikk lov til 4 bruke sitt eget sprog og melde bade om 

sne og sydostlig bris i Langfjellene. 

Det er i og for seg ikke uventa at riksmalsfolk gnsker 4 

kjempe for slike skriftformer; de representerer jo unek- 

telig talemalsformer som det i si tid har vert knytta bade 

status og prestisje til, og folk som fremdeles har ei slik 

sprakkjensle, oppfatter da rimelig nok de konkurrerende 

folkemalsformene som «vulgzere». Likevel innser nok de 

fleste pa riksmalssida i dag at slaget er tapt nar det gjel- 

der akkurat disse formene. 

Men det fins ogsa eksempler pa at riksmals- og bok- 

malsnormer har ulik skrivemate uten at dette svarer til 

noen forskjell i uttale, men bare i ulik bruk av ymse rett- 

skrivingsprinsipper. Fer vi ser pa de konkrete eksemple- 

ne skal vi se litt pa et par av disse prinsippene. 

Etymologi, ortofoni og ortografiske 

prinsipper 
Ortofoni og etymologi 

Ortofon skrivemate vil si 4 skrive etter uttalen, i motset- 

ning til 4 skrive etter opphavet, dvs. hvordan ord ble ut- 

talt for, som vi kaller etymologisk skrivemate. Eksempler 

pa ortofon skrivemate har vi i ord som jakke, jente, sur 

og ur mot etymologisk skrivemate i ord som gjerde og 

gjeld, der g-en og d-en er sakalt stum i uttalen, men vi 

skriver likevel orda slik fordi disse konsonantene en gang 
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i tida ogsa ble uttalt. Pa nynorsk kunne en tidligere ogsa 

skrive gjente, og nynorsk har fremdeles ur og urd som 

jamstilte skrivemater, dersom det betyr «steinrays». Der- 

imot har det aldri veert tillatt 4 skrive *gjakke eller *urd 
= «klokke», for her har det aldri eksistert noen uttale med 

gj- eller -rd. 

For de som skal lere 4 skrive, ville det sjglsagt vere 

enklest om alle ord hadde ortofon skrivemate, men sann 

er det altsa dessverre ikke i skriftmal som har vert i bruk 

over et lengre tidsrom. Men de som normerer skriftspra- 

ket, er sjglsagt klar over at det er uheldig dersom avstan- 

den mellom skrift og tale blir for stor, og av og til har en 

derfor revidert skrivematen bade av enkeltord og hele 

ordgrupper. I vart land har ikke minst hensynet til 4 na 

fram til felles rettskrivingsprinsipper for de to malfor- 

mene vert et allment siktemal, som et ledd i den lang- 

siktige samnorskstategien. Dette var et beerende prinsipp 

spesielt i 1917-reformen, der en fjerna en mengde orto- 

grafiske forskjeller mellom riksmal (= bokmal) og lands- 

mal (= nynorsk); f.eks. ret/rett, mand/mann, glede/gle- 

de osv. En kan si at malet om felles skrivemate i bokmal 

og nynorsk for ord med lik uttale ble nadd i 1938 da bok- 

malet kvitta seg med former som op, hdi og mig - dig - 

sig og innfgrte opp, héy og meg -deg - seg, som svarte til 

de nynorske skriftformene. (I orda meg - deg - seg, dek- 

ker jo forresten det identiske skriftbildet over forskjel- 

lig uttale, ettersom den normale uttalen av disse orda er 

med diftong (e7) pa bokmal, men «bokstavrett» pa ny- 

norsk.) 

Etter 1938 eksisterer det altsa ingen reint ortografiske 

forskjeller mellom de to norske malformene:; til skriftli- 

ge forskjeller svarer det alltid ogsa en eller annen uttale- 

forskjell. Slik var det derimot ikke for 1938, og slik er det 

heller ikke i dag mellom de skandinaviske spraka; det 

er f.eks. prinsipielt tilfeldig at de norske orda takk og kjar 

skrives tack og kér pa svensk; prinsipielt kunne det like 

gjerne vert omvendt — eller likt! — det siste hadde sjgl- 

sagt vert det gnskelige fra skandinavisk synspunkt. En 

kan heller ikke hevde at skrivematen backe er mer eller 

mindre ortofon — eller etymologisk! — enn bakke; det mest 

fornuftige som kan sies om denne forskjellen er antage- 

lig at den svenske skrivematen representerer et antikvert 

— og urasjonelt — ortografisk prinsipp som gar ut pa at 

bokstaven k alltid skal skrives ck i tilfeller der en ellers 

bruker 4 fordoble konsonanten ogsa pa svensk; jf. 

mat/matt, tal/tall, bas/bass, men altsa tak/tack. Engelsk 

og tysk har for @vrig det samme middelalderske syste- 

met, sa noen synes sikkert det virker «internasjonalt», og 

det far de jo gjerne tru, men noen eldre uttale represente- 

rer denne skrivematen altsa ikke pa noe sprak — sven- 

skene har altsa aldri sagt f.eks. baske nar de mener bak- 

ke, om noen skulle trudd det. 

Moderne norsk rettskriving er da som alle andre rett- 
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skrivinger et kompromiss, der ortofoni og etymologi kan 

sies 4 representere motsatte prinsipper eller tendenser, 

nemilig det 4 rette skrivematen etter en moderne uttale (or- 

tofoni) eller etter uttalen pa et eller annet tidspunkt i for- 

tida (etymologi). Ortofoni forutsetter dermed alltid et el- 

ler annet bestemt talemal i samtida, mens etymologi i 

prinsippet kan baseres pa et hvilket som helst eldre talt 

stadium. Skrivemater som land og kveld vil dermed vere 

ortofone for bl.a. en del vestlendinger, som faktisk utta- 

ler d til slutt i disse orda, men for oss som uttaler dem slik 

at de rimer pa vann og hell er disse skrivematene etymo- 

logiske. Skrivemater som hvass og hvit er derimot ety- 

mologiske for alle i dag, for det fins ingen lenger som ut- 

taler disse orda med hv-. Derimot fins det mange som sier 

kvass og kvit, og slik skal ogsa disse orda skrives pa ny- 

norsk, og slik kan de ogsa skrives pa bokmal. 

Ortofon skrivemate som tilnzermingsstrategi 

1 1959 ble den sakalt stumme h-en strgket i noen fa hv- 

ord pa bokmal, nemlig hvalp, hvirvel, hveps og hverken, 

som altsa i dag offisielt skal skrives valp, virvel, veps og 

verken. Bakgrunnen for denne forandringa var at en gjer- 

ne ville tillate disse ordformene ogsa pa nynorsk, ved sida 

av de tradisjonelle formene kvelp, kvervel, kvefs og kor- 

kje, men de tradisjonelle bokmalsformene kunne ikke 

uten videre tas inn i nynorsknormalen, for nynorsk har 

som kjent ingen ord som begynner med hv-, altsa matte 

h-en bort forst. 

Den «samnorske» begrunnelsen for fjerning av h-en i 

disse orda er nok arsaken til at denne reformen er blitt 

systematisk boikotta av riksmalsbevegelsen fram til den- 

ne dag; det er jo f.eks. ingen lenger som sakner h-en i ord 

som verve og erverve, som ble skrevet hverve og erhverve 

fram til 1938; det siste er for @vrig ogsa fremdeles skri- 

vematen pa dansk. Det har heller ikke vert noen som 

helst tendenser til boikott av en annen reint ortografisk 

reform som ble gjennomfgrt i 1959, nemlig skrivemater 

som blokkere, fabrikkere og trafikkere i stedet for bloke- 

re, fabrikere og trafikere, som hadde veert obligatoriske 

former i begge malformene fram til 1959. De nye skri- 

vematene mente man var enklere fordi en da bare kun- 

ne legge -eve til grunnordet; jfr. blokk, fabrikk og trafikk. 

Disse nye skrivematene har slatt bemerkelsesverdig godt 

gjennom, trass i at det etter mitt syn slett ikke er sa opp- 

lagt at de er mer «logiske» (hva na det matte bety) enn de 

tradisjonelle; det skal jo fremdeles hete f.eks. blokade, 

fabrikat og trafikant (og ikke blokkade, fabrikkat og tra- 

Jikkant); her ma en med andre ord fremdeles «huske» 4 

forenkle konsonanten. 

Det er altsa ingen lenger som skriver blokere, mens 

f.eks. Aftenposten og VG (men ikke f.eks. Dagbladet) 

fremdeles gjennomf¢rer full blokade av skrivematen ver- 

ken; der i garden er det bare hverken som finner nade for



  

retteprogrammet, og dermed er det ogsa mange «vanlige 

folk» som trur det er slik ordet skal skrives, trass i at den- 

ne skrivematen offisielt har veert forbudt sia 1959. 

Etter mitt syn burde tida na forlengst vere moden for 

a gi opp motviljen mot skrivematen verken. Somme hev- 

der riktignok at det a stryke h-en i hverken er mye «ver- 

re» enn det som ble gjort da f.eks. h-en i hverv ble tatt bort 

(og vel ogsa i virvel og valp). Ordet hverken, blir det sagt, 

hgrer nemlig til ei spesiell gruppe hv-ord, der de andre 

medlemmene er pronomener og adverb som hvem, hva 

og hvor. Reint spraklig er dette kanskje rett; i vestnorske 

dialekter begynner slike ord gjerne pa k- (kem, ka, kor og 

korkje), mens alle andre hy-ord (substantiv, verb, adjek- 

tiv) har kv- i vestnorsk (kval, kvile, kvass osv.). Men ver- 

ken skiller seg fra ord som hvem, hva og hvor ved det at 

det ikke er et spgrreord, noe alle de andre er. Dermed trur 

jeg heller ikke verken fgles som noe medlem av den spe- 

sielle hv-ord-gruppa. 

Den viktigste grunnen til 4 godta skrivematen verken 

pa bokmél er imidlertid at denne forma i dag er i ganske 

vanlig bruk pa nynorsk. Og ingen ville vel i fullt alvor fo- 

resla 4 innfgre skrivematen hverken pa nynorsk; a innfg- 

re stum h foran v i ett ord pa nynorsk, ville i alle fall veere 

et langt mer eklatant brudd pa et rettskrivingsprinsipp enn 

a stryke en stum / pa bokmal. Og dersom en skulle le- 

gitimere skrivematen verken pa nynorsk og hverken pa 

bokmil, ville en altsa igjen fa reint ortografiske skilnader 

mellom nynorsk og bokmal, noe vi som sagt ikke har hatt 

i den offfisielle normeringa etter 1938. 

Konflikt mellom ortofoni og ortografiske prinsipper 

Alle som har leert rettskriving, kjenner til at det fins vis- 

se relativt generelle ortografiske regler som gar pa tvers 

av det ortofone prinsippet. En slik regel sier at en ikke 

skal ha j foran i og y; jf. det velkjente «barnerimet»: J- 

en og y-en méottes i byen, sa motte de j-en, men vill’ikke 

se-’n. Spesielt praktisk er denne regelen neppe; den fg- 

rer bl.a. til at vi ikke kan skille i skrift mellom gir, pre- 

sens av verbet gi, som uttales «jir, og substantivet gir, 

som uttales «bokstavrett». Det betyr altsa at skriftbildet 

gir er tvetydig uten kontekst (noen skriver sjalsagt sub- 

stantivet med engelsk ortografi (gear) men dette er ikke 

offisiell norsk skrivemate). 

Denne regelen om i-en og y-en skaper altsa diverse pro- 

blemer, sa kanskje det hadde veert like bra om vi hadde 

avskaffa den, men det er det visstnok ingen som tenker 

pa. Likevel blir den konsekvent tilsidesatt nar importord 

med sakalt sj-lyd skal fa norsk skrivemate. De fremme- 

de orda chimpanse, giraff og jus (= kjgttsaft) skal saledes 

skrives sjimpanse, sjiraff og sjy, ikke skimpanse, skiraff 

og sky, dersom vi skulle brukt regelen om i-en og y-en. 

Men her er det tydeligvis en (uskreven?) regel som trer 

i funksjon, og den sier noe i retning av at dersom et ord 

ikke har et heimlig opphav som tilsier annen skrivema- 

te, sa skal sj-lyden skrives med sj- pa norsk, og dermed 

blir det altsa sj- i disse «eksotiske» orda. 

Ved kj-lyd prover en derimot a handheve -i/-y-regelen; 

jf. at vi skriver f.eks. kino og kirurg, mens uttalen er «kji- 

no» og «kjirurg». Det eneste unntaket er slangordet kjip, 

som Sprakradet nylig har vedtatt med denne skrivema- 

ten, trass i at dette ordet tidligere har vert normert som 

kip, men denne skrivematen har slatt mildt sagt darlig an, 

og derfor har en altsa na valgt 4 bgye seg for faktisk 

sprakbruk her. 

Mer fornuft i Riksmdlsordboken enn i 

Bokmals- og Nynorskordboka? 

Som samnorskstrever er det rimeligvis ikke sa ofte jeg 

opplever a vere mer enig med det som star i Riksmdls- 

ordboken enn med det som star i de offisielt godkjente 

ordbgkene. Men i alle fall i én detalj ma jeg si at jeg fin- 

ner riksmalsforma mer konsekvent enn den offisielle, og 

det gjelder skrivematen skikt kontra sjikt. For 1938 het- 

te det skikt pa all slags norsk, som det for dvrig ogsa gjgr 

pa svensk (dansk har ikke ordet). Dette er altsa pa ingen 

mate noe nytt importord (i motsetning til f.eks. sjimpan- 

se og sjiraff), men tvert imot et ord som i alle fall har ek- 

sistert i nordisk i flere hundre ar (opprinnelig riktignok 

tysk, men det er det ingen som «husker» lenger). Men i 

1938 fant man av en eller annen grunn pa at akkurat det- 

te ordet skulle fa en lydrett skrivemate med sj-, altsa sjikt, 

mens alle mulige andre tilsvarende ord som ski, skifer, 

skift, skikk, skill, skimmel osv. beholdt den gamle skrive- 

maten. 

Hva grunnen til denne endringa kan ha vert, aner jeg 

ikke, men jeg synes uansett den ma ha vert darlig, etter- 

som ingen andre ski-skrivemater ble forandra til sji-, sa 

en kan neppe pasta at ortografien pa noen mate ble en- 

klere eller mer konsekvent, tvertimot, ville jeg si. 

Er ortofoni alltid det enkleste? 
Reint intuitivt ville antagelig de fleste svare ja pa dette 

spgrsmilet, for ingenting kan vel vere enklere enn a skri- 

ve slik som en snakker! Likevel er dette ikke alltid sa opp- 

lagt, i alle fall ikke sa lenge ortofonien kan komme i kon- 

flikt med andre prinsipper, slik vi sa i det forrige 

eksemplet, der ski- utvilsomt representerer den normale 

skrivematen for uttalen «sji-». 

andre tilfeller kan det veere morfologiske forhold, dvs. 

bgying, som kan komme i konflikt med ortofonien. Et ek- 

sempel er konsonantgruppa «-kt», som rimelig nok nor- 

malt blir skrevet -kt; jf. makt, plikt, lukt osv. Men av og 

til skriver vi denne lydforbindelsen som «gt», f.eks. i lagt, 

og grunnen er den at /agt er ei boyingsform av legge, og 

ved a skrive lagt med g viser vi nettopp denne sammen- 

hengen. Det er sjglsagt denne sakalte sammenhengslo- 
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ven som gjgr at det vi uttaler som «trykt» skal skrives 

trykt dersom det er ei form av verbet trykke, men trygt 

dersom det kommer av adjektivet trygg. 

Men denne sammenhengsloven gjelder bare for bey- 

ingsformer, ikke ved det vi regner som avledning. Vi har 

f.eks. ordet skrift, som selvfglgelig henger sammen med 

verbet a skrive, men skrift er ikke ei boyingsform av det- 

te verbet, for i sa fall burde det veert stava skrivt, jf. lavt, 

som ogsa blir uttalt med ft, men skrives med vt, fordi det 

er ei boyingsform av adjektivet lav. 

Blan(d)t 

At denne sammenhengsloven er en levende realitet for 

folk som en gang har leert 4 stave, er ganske opplagt. Som 

kjent skal ordet blant staves slik som jeg gjorde na, og 

ikke blandt; denne siste skrivematen ble avskaffa pa bok- 

mil (riksmial) sa tidlig som i 1917. Dette er ogsa den enes- 

te skrivematen som er bade offisielt og «uoffisielt» auto- 

risert i dag. Her er det altsa ikke snakk om noen konflikt 

mellom offisiell og privat normering. Likevel er det ikke 

sa sjelden vi ser at «vanlige folk», som kan vere fodt 

svert lenge etter 1917, likevel kan finne pa 4 skrive 

blandt. Jeg har i den forbindelse hgrt folk som er gamle 

nok til 4 huske 1917-rettskrivinga undre seg over hvor 

lenge forelda skrivemater kan «henge igjen» hos folk, 

men det er faktisk ikke sa merkelig i dette tilfellet. 

Dersom vi ser neermere etter, oppdager vi nemlig noe 

rart: Skrivemater som fandt og vandt ble ogsa avskaffa i 

1917 og «forenkla» til fant og vant, men her trur jeg nep- 

pe at de gamle formene noen gang vil dukke opp i dag, 

mens altsa blandt gjgr det ganske ofte. Og grunnen er et- 

ter mitt syn ganske opplagt: Skrivemater som fandt og 

vandt faller bort av seg sj@l nar finde og vinde blir endra 

til finne og vinne, slik som det skjedde i 1917. Derimot 

ble verbet blande ikke endra til blanne. Na burde dette i 

og for seg ikke ha noe 4 si for skrivematen av ordet blant, 

for blant er jo faktisk inga béyingsform av verbet blan- 

de, men tvertimot en preposisjon. Men nar folk altsa 

(fremdeles!) likevel kan finne pa 4 skrive blandt, s4 viser 

denne skrivematen to ting: a) De veit at verbet blande skal 

skrives med nd. b) De fgler—og med god grunn! —at orda 

blande og blant «<hgrer sammen» — altsa bgr det siste skri- 

ves med dt, pa grunn av sammenhengsloven. Det enes- 

te de ikke har fatt med seg i den forbindelse, er at sam- 

menhengsloven bare gjelder for béyingsformer, og 

blande — blant er ikke bgying, men avledning — blande 

og blant er nemlig to forskjellige ord (et verb og en pre- 

posisjon), mens f.eks. sende og sendt er bgyingsformer 

av ett og samme ord (infinitiv og partisipp av et verb). 

Denne stavefeilen har altsa ikke det aller minste 4 gjgre 

med eldre ortografi, men er fullt forklarlig ut fra de re- 

glene som gjelder den dag i dag: Sa lenge vi skriver f.eks. 

sende — sendt (og ikke sende — sent, jf. svensk sdinda — 
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sdnt, sammenhengsloven gjelder ikke sa ofte pa svensk; 

jf. ogsa norsk réd — rédt mot svensk réd — rétt) vil det 

vere «grobunn» for skrivematen blandt. 

Brag/kt(e) 

Til slutt noen ord om skrivematen bragte — bragt, som 

flere store aviser stadig vekk holder seg med, trass i at den 

offisielt ble avskaffa i 1917, samtidig med at en slutta 4 

skrive magt, pligt, lugt osv. og innfgrte de moderne skri- 

vematene makt, plikt, lukt osy., som alle forlengst har ak- 

septert. I dag skriver vi som nevnt f@r gt bare i tilfeller der 

g fins i andre bgyingsformer (/agt, trygt). Begrunnelsen 

for a holde pa gt ogsa i bragt, er da den at vi jo har en gi 

bringe, og ettersom vi ikke skriver legge —/akt, skulle det 

heller ikke veere noen grunn til 4 skrive bringe — brakt. 

Na er det likevel ikke s& opplagt at skrivematen brakt 

er sd urimelig som dette resonnementet kunne antyde. 

Riktignok inneholder infinitiven bringe utvilsomt en gi 

skrift, men dersom vi gar etter uttalen, sa er det bare et fa- 

tall nordmenn (stort sett enkelte vestlendinger) som har 

en tydelig g her; de fleste bruker bare sakalt ng-lyd, og 

der er det ingen virkelig g (jf. et ord som bingo, der alle 

uttaler g-en). 

Det er altsa ikke sa opplagt at infinitiven bringe inne- 

holder g som at f.eks. legge gjor det, og derfor er det hel- 

ler ikke sa opplagt at sammenhengsloven «krever» skri- 

vematen bragt; hadde verbet hett f.eks. bregge i infinitiv, 

hadde det vert noe annet, men det gjgr det som kjent 

ikke. Pa den andre sida fins det ogsa eksempler pa an- 

dre mindre sj@lsagte gt-skrivemater; f.eks. i det ordet jeg 

brukte nettopp na (sj¢/sagt): Der er lenge sia verbet si 

hadde disse formene: sige — siger — sagde — sagt. Med de 

formene dette verbet har i dag, ville det ikke vzert urime- 

lig  skrive slik: si— sier —sa—sakt; det eneste stedet det 

dukker opp en g i forbindelse med dette verbet i moder- 

ne norsk, er nemlig i uttrykket efter sigende, men her er 

jo forbindelsen til verbet si temmelig dunkel i moderne 

sprak, og det er i alle fall inga boyingsform av verbet. Min 

konklusjon bli da at den «riksmalske» skrivematen brag- 

te — bragt ikke er sa gal; ut fra moderne norsk kan den 

faktisk fortone seg som bedre motivert enn en offisiell gt- 

skrivemate som sagt. Svenskene synes tydeligvis ogsa at 

sammenhengen mellom ng og gt bgr markeres, for pa 

svensk heter det bragte — bragt, trass i at svenskene ogsa 

skriver f.eks. makt og ikke magt, som danskene). Sa kan- 

skje den offisielle norske normeringa burde justeres etter 

riksmalsnormen her ogsa?? 

Sluttord 
Hensikten med denne artikkelen har veert 4 vise at for- 

skjellene mellom den offisielle bokmalsnormen og den 

private riksmalsnormen faktisk er av to slags: 

For det fgrste har vi de forskjellene som alle er klar over



og som er sprakpolitisk motivert, nemlig at riksmalsnor- 

men holder seg med diverse skrivemater som represen- 

terer tradisjonelle norsk-danske uttaleformer, der det of- 

fisielle bokmalet har former som samsvarer med norsk 

folkemal. Disse skilnadene representerer reelle sprakpo- 

litiske motsetninger og er dermed lite 4 gjgre med sa 

lenge en ikke er enig om hva slags talemalsbasis skrift- 

spraket skal ha. 

Men i tillegg til disse talemalsbaserte forskjellene fins 

det ogsa enkelte avvik som ikke har noe grunnlag i utta- 

leskilnader, men som derimot kommer av at en har gjort 

ulike valg mellom ymse ortografiske prinsipper. I ett til- 

felle kan en si at en slik forskjell ogsa er sprakpolitisk mo- 

tivert, nemlig skrivematen verken, der motstanden mot 

den h-ldse formen helt klart springer ut av en bevisst uvil- 

je mot tilnermingspolitikken, noe jeg med mitt sprakpo- 

litiske syn som rimelig kan veere ikke har szerlig sans for. 

Derimot skjgnner jeg ikke hvorfor den offisielle nor- 

meringa i si tid innfgrte den ortofone skrivematen sjikt; 

her synes jeg faktisk riksmalsnormens skikt er langt bed- 

re i samsvar med norsk ortografi for @vrig. Jeg har som 

sagt ogsa atskillig sympati for riksmalsskrivematen 

bragt(e), og dersom jeg ikke trudde det var helt urealis- 

tisk (urealistisk fordi heller ikke riksmalsnormen har ei 

slik form), kunne jeg ogsa gjerne tenkt meg 4 «gjeninn- 

fore» formen blandt! Alternativt kunne jeg tenke meg 4 

foresla a stryke nd (og Id) over alt — altsa skrive f.eks. sen- 

ne - sent (eller sennt?) og melle - melt (eller mellt?). 

Med de siste ideene skjgnner nok de fleste at jeg har be- 

vega meg over i de ortografiske utopienes verden, som vi 

altsa (dessverre?) ikke (lenger) lever i, og derfor setter jeg 

punktum her. 

Riv «Berlinmuren» mellom bokmal og nynorsk* 
Av voksenoppleringsinspektor Jens Saxe Huseby, Stabekk videregaende skole 

Det star i avisen at Oslo vil gjgre nynorsk sidemal valg- 

fritt. Jeg haper at staten ikke vil tillate hovedstaden a dri- 

ve en egen uavhengig sprakpolitikk for Ostlandet. Men 

noe ma gjgres med ’malparagrafen” i den nye opple- 

ringsloven. Jeg tillater meg 4 komme med et bedre for- 

slag: 

¢ Alle ord og former i nynorsk tillates brukt i bokmal. 

« Alle ord og former i bokmal tillates brukt i nynorsk. 

* Norsk innfgres som offisiell betegnelse pa dette fel- 

les norske skriftspraket. 

¢ Kommunene far myndighet til 4 avgjore om opp- 

leringsmalet i skolekretsene i grunnskolen skal 

veere norsk, nynorsk eller bokmal. 1 skolekretser der 

norsk blir innfgrt, skal eleven fa bruke alle de til- 

latte ord og former i offisiell rettskrivning i bokmal 

og nynorsk, ogsa de som ligger nzermest deres egen 

dialekt eller talemalet i hjemmet. 

¢ Elevene far velge mellom norsk, nynorsk eller bok- 

mal som sitt skriftsprak i videregaende skole. La si- 

demal falle bort for dem som velger norsk, eller 

norsk som andresprak. Behold sidemalsordningen 

for dem som velger bokmal eller nynorsk, men av- 

skaff adgangen til a sgke om fritak. 

¢ Innfgr nynorsk som studieretningsfag og valgfag, 

og gi tilleggspoeng og andre stgtteordninger som 

kompensasjon hvis malrgrsla trenger det. 

¢ Undervisningen i norsk ma fortsatt besta i en vari- 

ert opplering som ivaretar kulturarven i sprak og 

litteratur pa bokmal og nynorsk. Elevene ma fa 

opplering i hvilke former og ord i nynorsk og bok- 

mal som ligger nzermest dialekten pa hjemstedet. 

¢ Norsk sprakrad skal fortsatt utarbeide rettskriv- 

ningene i nynorsk og bokmal. 

* Loffentlig malbruk: Saksbehandleren eller avde- 

lingssjefen bestemmer selvy malformen i sine skriv 

og skjemaer, innen rettskrivningenes ramme. 

¢ En felles norsk ordliste til skolebruk med alle tillatte 

former i nynorsk og bokmal godkjennes av depar- 

tementet. 

Tiden er inne til 4 rive skillet mellom nynorsk og bokmal, 

ikke minst pa grunn av den tilnerming som har skjedd 

etter rettskrivningsreformen av 1938. Forslaget er ikke 

radikalt, men vil bringe skriftspraket i takt med den fak- 

tiske sprakbruken i landet i dag, der vi opplever blanding 

av nynorsk og bokmal i de fleste fora og media. I mange 

fag lager forlagene lerebgker som fellesutgaver der beg- 

ge malformer star side om side. En fjernsynssending fra 

Stortinget eller Oslo bystyre dokumenterer malblandinga 

*Innlegget med noen mindre endringer sto pa debattsiden i Aften- 

postens aftennummer 25.8.2000. Det var en interessant opplevelse 

at Aftenposten tillot seg 4 rette mdalblandinga til mdalblandingen, 

norskdomsrorsla til norskdomsbevegelsen m.m., foruten at de laget 

et par trykkfeil. 
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til fulle. Den naverende ordning virker mer og mer 

urettferdig fordi den uthules ved at stadig flere ele- 

ver fritas for vurdering i sidemAlet. Sidemalsstilen, 

som ble innfgrt i 1907, har uttjent sin oppgave som 

lokomotiv for norskdomsr¢grsla. Pa 1800-tallet, da 

fornorskningen og mialreisinga startet, var det ingen 

som gnsket mer enn ett norsk sprak. Likevel sitter 

vi med to nesten like. Tiden er na moden for 4 vise 

handlekraft og fa en ende pa dette. Akkurat som 

Berlinmuren, er sprakskillet et rent politisk spgrs- 

mal, og det ma Igses politisk. 

11886 skrev Knud Knudsen: ”Efter 4 ha malstre- 

vet lenge og vel fra beegge ender, den danske” og 

den *norske”, vilde de hat for sig en tyn mellem- 

veg, som var let 4 gjennembryte, sa de mgttes i se- 

jer anlet til anlet.” 

Vi er na etter 114 ar kommet til den tynne mellom- 

veggen; enhver som leser de rundskriv som departe- 

mentene pliktskyldigst skriver i begge malformer, 

vil se hvor lite som skiller. Eller hvor mye lenger er 

det behov for 4 malstreve? De vedtak som sprakra- 

det gjorde i februar i ar, gar i feil retning, pa vei mot 

et ket sprakskille, mot ett gstnorsk og ett vest- 

landsk skriftsprak. Det er alarmerende. Sprakradet 

burde vere mer opptatt av hvordan de to malforme- 

ne kan fgres neermere sammen. De synes 4 ha glemt 

at de er palagt dette etter Lov om Norsk sprakrad. 

De synes heller ikke 4 ha merket at mellomveggen 

alt er revet i vanlig sprakbruk blant folk flest. 

Mitt forslag yter full respekt til bade nynorsk og 

bokmil. Dialektene styrkes. Forslaget tillater mal- 

strevere i alle leire 4 fortsette med sitt. Men forsla- 

get tar et skritt videre og innleder avslutningen pa 

sprakskillet i Norge, i overensstemmelse med opp- 

fatningen hos det store flertall i folket. 

Kan norsk bli norskere pa en bedre mate? 

Forslaget er mer pedagogisk enn dagens ordning. 

Flere norske barn vil fa lov til 4 skrive slik de snak- 

ker, hvis de kan fa lov til 4 velge mellom f.eks. ”eg” 

eller "jeg’, ”ikkje” eller ”ikke”, ’vere” eller ’vera”, 

“hestene” eller "hestane”, uten 4 fa feil for det. Det 

er ikke tale om 4 innfgre noen ny eller merkelig 

*samnorsk”, det tillates kun ord og former som ele- 

vene alt i dag er palagt 4 lere og velge mellom. 

Parolen ma vere: ”Tal dialekt! Skriv de formene i 

norsk (bokmal og nynorsk) som ligger nermest ditt 

eget talemal!” 

Vi vil fa ett godt og moderne riksnorsk med god 

takhgyde, som bygger pa norsk talemal, bokmal og 
nynorsk.  


