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Virehus:  Snever riksmålsform 
bryter kontakten fil det 

Vi lever I 
«En språkdebatt på et 

meget høyt og saklig plan», 
sier Arbeiderbladet om 
språkmøtet i Aulakjelleren 
der Helge Ytrehus og Andre 
Bjerke diskuterte emnet 
«Alltid språkstrid?» Mellom 
dem som tok del i ordskiftet 
var Språklig Samlings for- 

  

Per Seglen: 

Hvorfor 

  

Mår en tar standpunlt & 
et aktuelt spørsmål, gjeider 
det å kunne tenke langs de 
store linjene, en må søke å 
se problemet i videst mulig 
perspektiv. Det synes klart 
for meg at ett skriftspråk 
må være den naturligste og 
mest rasjonelle løsninga på 
språkspørsmålet i Norge, og 
utviklinga peker da også ty- 
delig mot det samme. Had- 
de de to skriftspråka våre 
vært fundamentalt forskjel- 
lige, ville ikke språksam- 

(Over til side 4). 

Nynorskstudentar får eksa- 
språklig Samling! mensoppgåvene på bokmål 

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet 

er redd for :,lekkasje' 
Nynorsktalande studentar 

ved Universitetet i Oslo har 
klaga til Språklig Samling 
over at dei ikkje får eksa- 
mensoppgåver på sitt eige 
språk, og ber Språklig Sam- 
ling ta seg av saka. 

Sjølv ønskjer dei ikkje å 

HOLD ØYE MED 

SPRÅKET I 

HJELPESTOFFET 
Fra tid til anna får skol- 

ene tilsendt materiell fra 
ulike interessegrupper. Stof- 
fet er tenkt brukt til støtte- 

| lesning. 
Svært mye av dette ma- 

teriellet lider av så opplagte 
pedagogiske mangler at det 

(Over til side 2). 
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Før debatten på et 
anstendig plan! 

På tide å bli kvitt skjellsord og 
  

anonyme 
Y 

skriverier 
  

Dannelsens og kulturens 
forsvarere har vært på ferde 
igjen. Denne gangen med et 
anonymt brev til programse- 
kretær Grimstad i NRK. 

Grimstad har -offentlig- 
gjort brevet i Dagbladet. 
Innholdet er det vanlige — 
sjofelt, klønete og dumt. 

Frisprog hadde for kort 

Annonsér i | 

Språklig Samling | 

tid sia en leder med tittelen 
«Riksmålsbevegelsen idag -- 
kultivert, orientert og sterk». 
Sannheten er nok dessverre 
den stikk motsatte av det 
avisa forteller. 

Det fins neppe en eneste 
bevegelse i landet med så 
mange ukultiverte talsmenn 
som riksmålsbevegelsen. 
Mangelen på kultur preger 
den i alle faser og på alle 
stadier, like fra Frisprog som 
er med på å kalle enkelte 
lærere for —«havregjødede 

(Over til side 2). 

komme opent fram, av di 
dei er redde for konsekvens- 
ane. Ingen har lyst til å leg- 
ge seg ut med lærarane og 
på den måten - øydelegge 
den gode atmosfæren på 
lærestaden. Å møte dei sa- 
me lærarane som sensorar 
ved eksamensbordet er hel- 
ler ikkje særlig hyggelig. 

Siudentane viser tl at 

gong etter gong får mny- 
norskstudentar — eksamens- 
oppgåvene. sine på bokmål, 
enda dei har opplyst at dei 
ønskjer å få dei på nynorsk. 

Frå anna studenthald har 
det komme klager over det 
bokmålet som blir nytta i 
eksamensoppgåvene. Når 
Universitetet så ofte let vere 
å trykke eksamensoppgåve- 
ne på nynorsk, kunne ein 
kanskje vente at det blei 
brukt eit så radikalt bokmål 
som råd, men slik er det 
ikkje. Ei form som «frem» 
går ofte att, og ein student 
spør kva reglar som gjeld for 
målbruken ved Universite- 

de vil» 
Språksituasjonen i dag 

-og i morgen var emnet for 
et vellykka møte som Språk- 
lig Samling Oslo skipa til 
i aksjonsuka. Universitets- 
lektor Einar Lundeby, som 
var taler på møtet, satte 
først språkstriden inn i et 
historisk. perspektiv og be- 
lyste de ulike faser fram til 
i dag. 

En ny front. 
Frontlinja mellom bokmål 

tet. Språklig Samling har 
Iagt klagene fram for. uni- 

versitetssekretær Olav: M. 
Trovik, som ikkje svarar på 
spørsmålet om —målnorm, 
men opplyser at eksamens- 
oppgåvene så langt råd er 
skal vere å få i båe målfor- 

(Over til side 4). 

  ånde 
mann, — Svein Hofseth, og 
stortingsmann Trygve Bull. 

Vi tillater oss å sakse fra bla- 

dets referat: 

Dr. philos Helge Ytrehus: Ver- 

didommerne i språklige spørsmål 

skal ikke være de som sitter på 

pengesekken, men de valgte de- 

mokratiske organer. Stivner vi til 

i en snever riksmålsform, bryter 

vi kontakten til det landet vi le- 

ver i. E 
Forfatteren André Bjerke: Det 

går ikke an å lage et språk på 

grunnlag av 3—400 dialekter. At 

(Over til side 9). 
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Hvorfor øver 

Riksmålsforbundet 

språktvang? 

Herr redaktør. 
I Frisprog har jeg funnet 

en artikkel som slår fast at 
en del fargefabrikker og for- 
retninger «konsekvent bru- 
ker ordet FARGE». —Artik- 
kelforfatteren foreslår at bla- 
det skal bearbeide de forret- 
ningsdrivende for å få dem 
til å nytte ordet «farve» i 
stedet. Det gir meg lyst til å 
stille to. spørsmål : 

(Over til side 4). 
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Bjørn Smith formann 
ata 

IS 

Språklig 

  

   

og nynorsk går stort sett i 
dag som i 1940, idet om lag 
34 av norske skolebarn har 
bokmål til opplæringsmål og 
14 nynorsk. Men nå er sam- 
lingstanken kommet sterkere 
i forgrunnen. Det er mange 
som meiner at vi må arbeide 
oss målbevisst ut av språk- 
kløyvinga. Dette har skapt 
en ny front, sa taleren, — 
for eller imot språklig sam- 
ling. 

Bare ett talespråk i Norge. 
Lundeby streka videre 

under at vi har bare ett tale- 

    

Samling 
Landslaget vokser stadig. 

En av de siste tilvekstene er 
Studentlaget Språklig Sam- 
ling ved Universitetet i Oslo. 
Medlemmene i det første 
styret er Arne Kielland, 
Harald Løvaas, Daniel He- 
radstveit, Jan Holme . og 
Bjørn Smith. Den siste er 
formann. 

Språklig Samling har hatt 
en samtale med formannen 
i det nystarta laget. 

(Over til side 4). 

  

«Privatmennesker kan 
bruke den rettskrivning 

språk i landet, enda vi har 
mange dialekter. I Sverige 
t.d. er skilnaden så stor 
mellom visse dialekter at 
folk kan ha vanskelig for å 
skjønne hverandre. Likevel 
har svenskene bare ett 
skriftspråk. 

I Norge har vi to skrift- 
språk som følge av ei hi- 
storisk utvikling — ikke 
som en språklig nødvendig- 
het. Mange sammenlikner 
Norge språklig sett med Bel- 
gia og Sveits. Den mest nær- 
liggende parallell til norsk 

(Over til side 4). 

 



NYTTIG OG WVWIKTIG Svenske tanker om 

LÆRDOM FOR ALLE 
Det er nærmest blitt et 

ordtak at det er vondt å 
greie seg i samfunnet i dag 
uten — universitetseksamen. 
Vårt daglige liv er etter 
hvert blitt så infløkt at et 
alminnelig menneske kan 
komme til å kjenne seg nok- 
så bortkomiien. Teknikere 
og andre eksperter kommer 
med sine utgreiinger, og vi 
skjønner lite eller ingen ting, 
de fleste av oss. 

Cappelens nye store verk, 
«Hjemmenes universitet», 

kan komme til å bli ei hjelp 
for mange til å rette på 
dette skeive forholdet. Ennå 
har vi bare det første bindet 
å holde oss til, men skal en 

dømme ut fra det, vil 
«Hjemmenes universitet» 
kunne gi nyttig og viktig 
lærdom til alle, også til den 

uten akademisk bakgrunn. I 
det første bindet hører vi 
om kjemi, fysikk og astrono- 
mi, emner som mange av OSS 
alltid har hatt vansker med 
å fatte til botns. Det var i 
hvert. fall disse faga jeg 
særlig hadde bry med på 
skolen. Etter å ha sett gjen- 
nom første bindet av «Hjem- 
menes universitet» har jeg 
vondt for å skjønne at det 
kunne være mnoe problem. 
Tungt stoff er gjort svært 
lettfattelig. En får grunnla- 
get «inn med skje», en 
skjønner med ett så mye, en 
får øye på de store linjene 
i mønsteret som til nå har 

- vært gjømt i uryddig ull. 
I hvor stor mon resten av 

ORRDONADAREONERRRDVDDARDDDAADPEKLIEAKERLLFDPRKERVAPRENEAFEBPONDEKUEVIDEKEEADAREELLANAENEELALDGUNDDD 

Svar på spørsmål side 3: 

1. 30; 2. Professor Moltke Moe i 

et foredrag i 1909; 3. Hans Hei- 

berg; 4. - 5. april 1959; 5. Finn | delt ut — hadde det ikke 

Bjørnseth; 6. Ja, omlag 900 med- ! vært for språket. Et slikt 

lemmer; 7. Nei. Han er bare fri- 

tatt for å lese værmeldinger i 

NRK. Det har ingen økonomiske 

konsekvenser for ham; 8. Nils 

Johan Rud; 9. Med to ker; 10. 

Professor Didrik Arup Seip. 

OARPRRORRKERRRRDPRNA BADEKAR EAA 

MEDLEMSPENGENE 

FOR 1962. 

Arbeidsutvalet minner om 
medlemspengene for 1962. 
Medlemmer i lokallaga 

betaler til kasseraren i lokal- 
laget, som sender oppgjær 
til landslaget kvart kvartal. 

Medlemmer som står di- 
rekte i landslaget (på stader 
der det ikkje er lokallag), 
har fått tilsendt innbetal- 
ingskort der kvitteringa er 
utforma som medlemskort. 

Vi gjør merksam på at 
medlemspengane nå også 
dekker bladpengane. Der- 
for er det om å gjøre at alle 
betaler punktlig, så bladet 
ikkje stoggar. 
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GAVER 

Karl Skeidsvoll, Åndalsnes, 5, 

Johannes Havstad, Arendal, 5, 

Ingebjørg Mælandsmo, Notod- 
den, 5, Ivar Skjånes, Trondheim, 

5, K. J. Øksnes, Oslo, 10. 

språkets sosiale 

  

SPRÅKLIG SAMLING melder 
OVERSATTE BARNE- OG UNGDOMSBØKER 

verket vil stå i samsvar med 
det krevende navnet, kan 
en sjølsagt ikke ha noen me- 
ning om, men ut fra det en 
har sett av første bindet, er 
redaksjonen i stand til å 
gjennomføre det stolte pro- 
grammet. Det skal bli spen- 
nende å se de ni neste 

funksjon 
Tanken om språkets evne til 

å jamne ut sosiale motsetnader 

har møtt mye hån i riksmålskret- 

ser. Oppfatninga stemples som 

«materialistisk» og tilhengere av 

den beskyldes for å glømme at 

«ord er ånd». k 

I denne sammenhengen er det 

Vi omtaler en del barne- og 

ungdomslitteratur til rettleiing 

for foreldre, lærere, ungdomsle- 

dere og andre som har med ung- 

dom og litteratur å gjøre. 

Stompa-serien nr. 8 og 9, 

bokm. John Grieg. 

    

  

     
   
    

  

   

          

    
   

  

    

      

binda. 
Bildestoffet er av høgste 

klasse. Det er uvanlig in- 
struktivt. Hans Ernis farge- 
illustrasjoner er ei oppleving 
for seg. Det italienske tryk- 
keriet skal ha ros for flott 
arbeid, så fin fargetrykk er 
sjelden å se. 

Dagfinn Gjessing har an- 
svaret for språket i boka, og 
særlig radikalt kan en ikke 
kalle det. Han skriver t. d. 
«frem». 

En må ha lov til å sette 
strenge krav til innbindinga 
av ei bruksbok som dette. 
Melderens eksemplar holder 
ikke mål i så måte. 

Thorbjørn Tønnessen. 
H99-94-0-0-0-0-0-0-0-9-9-0-0-0-0-0-9-01 
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HYGGELIG UTVIKLING 

I «LYKKESMEDEN» 

går lukt i papirkorga. En del 
er dessuten holdt i et språk 
som ikke tjener til anna enn 
å forvirre barna. Enkelte ser 
det som si oppgave å sabo- 
tere — læreboknormalen, og 
unnser seg ikke for å prøve 
å smugle sabotasjen inn i 
skolestua. Slikt stoff går og 
korteste vegen i papirkorga, 
og kommer aldri fram til 
elevene. 

Størstedelen kaster en 
med lett hjerte, men en gang 
i mellom kommer en over 
skrifter som en gjerne skulle | 

interessant å lese det den sven- 

ske forfatteren Stig Sjödin skri- 

ver i essayet <«Att invinta sitt 

tålamod.» 

Etter å ha streka under «hur 

viktigt det år att det språk som 

talas och skrivs tillførs nya bety- 

delser», sier han: 

«— jag tror inte heller på talet 

om at klyftorna mellan de olika 

språk som talas i vårt samhille 

skulle vara omöjliga att överbyg- 

ga. Jag vet gennom egna upple- 

|velser att tråning, utflykter till 

andra miljöer, foråndringar och 

åter tråning kan utplåna många 

av de avstånd vi upplever socialt. 

Avstånden år språkliga.» 

Sjödins essay fins i boka «För- 

fattare tar ståndpunkt» (Svensk 

Tiden), og i en introduksjon til 

Sjödins artikkel. skriver Arthur 

Lundkvist: 

«Språkverktyget — beståmmer 

vårt grepp om verkligheten och 

om oss sjålva.... Den som en- 

dast kånner språket som mer eller 

mindre tvångsbestimda klicheer, 

kan heller inte kånna sin egen 

vårkliga tanke eller klarlegga si- 

na kånslor. Han år psykologiskt 

sett en invalid.» 

Gisle Gravem: 

og skri 
For den som har kjenn- 

skap til det, og som vil være 
ærlig, er det ingen tvil om 
at det er nynorsk som ligger 
nærmest de nordmørske di- 
alektene av de to målføra 
våre. Det har alltid gjort 
det. Også den tida da det 
hette «landsmål» og så nok- 
så mye annerleis ut enn det 
gjør i dag. På den andre sida 
skal en ikke være blind for 
at det fans ting ved dette 
landsmålet som i botn og 
grunn var fremmendt for 
nordmørsk målkjensle, bl.a. 
den strenge purismen. De 
opprinnelig tyske prefiksene 
an- og be- f. eks. har i hun- 
dreår vært rekna for godt 
nordmørsk. Endinga -else 
og. Og mange av de kon- 
struksjonene som i nynorsk 
skulle gjøre disse pre- og 
suffiksene overflødige kjen- 
tes stive og unaturlige. An- 
dre tilhøve gjorde at riks- 
målet ikke alltid kjentes så 
fremmendt som en skulle 
tru. Det var ingen tvil om at 
det hette «gjæita» f.eks. 
men i visse sammenhenger, 
AGKLGNVRRRRAPOKNNERDERARAADNEEGERRRRAANA PENERE RADA DNLALEDRLMANG ERT LD LADA ALLELBEAAAKLELEL 

skrift er «Lykkesmeden» 
som Sparebankene gir ut. 
Innholdet er ofte veltruffet, 
men språket er ytterst mo- 
derat og i enkelte høve beint 
ut konservativt. 

Det er uten meining å 
vente at skolen skal motar- 
beide si eiga rettskrivings- 
opplæring, og spre materiell 
som vil skape språklig for- 
virring. + Enhver lærer med 
ansvarskjensle vil nekte å 
vere med på noe slikt. Av 
den grunn har også <«Lyk- 
kesmeden» ofte gått i papir- 
korga i stedet for til elevene. 

Det er derfor hyggelig å 
se at «Lykkesmeden» nr. 1 
1962 fører et langt mer ra- 
dikalt mål enn tidligere. Vi 
husker med gru det språk- 
lige misfosteret «Spareban- 
ken», som sparebankene lan- 
serte for ei tid sia. «Eken» 
er i siste nummeret erstatta 
med «ei eik som bien sum- 
met glad forbi i lystig som- 
merleik». Ennå er det ting 
å sette fingeren på, men ut- 
viklinga går i riktig retning. 
La det fortsette slik til glede 
både for sparebankene og 
skolen. 

Vi vil ellers oppfordre 
lærerne til å ha et særlig 

øye med det hjelpestoffet 
som strømmer inn. La det 
få den skjebnen det fortje- 
ner, la oss ikke skape unødig 
forvirring. 

Stompa er og blir ubeta- 
lelig. Både barn og voksne 
morer seg. Bedre underhold- 
ningslitteratur kan ikke bar- 
na få. Det er sunn motvekt 
mot tegneseriene. Replikke- 
ne er fine; språket ellers er 
for stivt. Det virker som 
Nils-Reinhardt Christensen 
anstrenger seg for å være 
konservativ i fortellerpasa- 
sjene. Det ødelegger en del. 

Kai Søderhjelm: 
«Mikko i kongens tenest», 
nyno. Samlaget. 

God, spennande bok som 
interesserer både gutar og 
jenter frå 12—13 år til vak- 
sen alder. Høver framifrå for 
skoleboksamlingane. Språket 
kunne ha vori meir radikalt. 

Vardeserien nr. 1, 2 og 3, 
bokm. Stabenfeldt. 

Når vi melder disse bøke- 
ne under ett, er det fordi de 
ikke fortjener større spalte- 
plass. Ingen av dem er så 
gode at de er verdt pengene. 
«Tretti sekunder over To- 
kio» klissent sentimental, og 
umoralsk i sin mangel på re- 
spekt for livet. «Gullfeber» 

AMMER ARES KER REFERERE AA EAA DRA ALLER DAL 

mete 

Nordmørsdialekten 
ftmålet 
eg når en ga dyret mat | 
f.eks., da hette det «gjeitn» 
— mesten som på riksmål. 

Likevel ble nynorsken 
innført i noen skolekrinser 
på Nordmøre på et nokså 
tidlig tidspunkt. Og flere 
fulgte etter, utover til tretti- 
åra. Men først da 1938- 
rettskrivninga lå føre som et 
fullbyrda faktum synes det 
som nordmøringene begynte 
å føle seg heime i nynor- 
sken. Men så kom krigen. 

Og så kom etterkrigstida, 
med sine reaksjonære brått- 
skavler som også skvalpa 
opp på de nordmørske stren- 
der og langt inn i fjordene. 
Hestenes kom, og Hoel kom, 

og mon ikke Øverland har 
vært der og, De lokale kref- 
tene fikk hjelp fra Trond- 
heim. Lokalpressa ble forum 
for en årelang språkstrid. 

Riksmålsfolka fiska sjøl- 
sagt med «ufortinnet angle», 
som Petter Dass uttrykker 
det, og krins etter krins gikk 

tilbake til bokmål igjen. Og 
flere blir det vel, før det 
snur seg att. 

For at bårene slår tilbake 
en gang, det kan en vel lite 
på. Så sant vi blir liv laga 
her i landet, så kommer det 
vel en nasjonalromantisk 
vekkelse igjen, eller ei folke- 

pg gjaldt 
| riksmålsmann og riksmålsbe- 

  

er rotete, løst bygd opp og 
ikke spennende. «Julius Cæ- 
sar» er merkelig tørr og kje- 
delig. Oversettelseneer ikke 
gode. Ideen og formålet 
med serien er førsteklasses. 
La oss håpe at forlaget 
kommer sterkere igjen med 
resten av bøkene i serien. 
De tre første kan vi ikke 
anbefale. 

  

Anstendig plan- 
(Forts. fra side 1). 

spyfluer», via Farmand's 
«klumpedumper» og «idiot- 
ernes babbel», til de gemene 
anonyme brevskriverne som 
oversvømmer avisspaltene og 
skikkelige folks postkasser. 

Når vi ofrer plass på det- 
te, så er det ikke for å drive 
skrekkpropaganda. Vi øn- 
sker ikke medlemmer som 
slutter seg til oss fordi enk- 
elte - motstandere 
folkeskikk og dannelse. 

Vi vil bare be riksmåls- 
forbundets folk om å avstå 
fra slike våpen. La oss holde 
debatten på et anstendig . 
nivå, der argumentene kan 
telle for det de er verdt 
uten tilsetting av skjellsord 
og insinuasjoner. Vis litt 
dannelse ! 

På et diskusjonsmøte lovte 
André Bjerke å føre kampen 
med blanke våpen, men da 
han blei spurt om garantien 

en  namngitt 

vegelsens eiga avis, svarte 
han: — Nei, fy da. 

Er det ikke på tide å ta 
rev i seila? 

  

side 1). 

Ytrehus n (Forts. fra 

utviklingen går mot en sammen- 

smelting av de to språk trodde 

han ikke på. Han mente riksmå- 

let stadig ville ta opp i seg nye 

former fra nynorsken og dialekt- 

ene, men også beholde dansk- 

norske ord. 

Stortingsmann Trygve Bull: 

Tidspunktet er kommet da vi må 

møtes og snakke sammen igjen, 

oppklare misforståelser, få ryddet 
unna feil og språklige fordom- 

mer. Vi må ikke gjøre narr av 

hverandre, og vi må se med vel- 

vilje på former og ord som har 

vært i bruk i landet i hundreår, 

selv om de brukes av folk med 

en svart: arbeidsneve. De er også 

dannede mennesker. 

1-0-09-0-0-9-9-0-0-0-9-0-0-0-9-0-0-0-0-0-0-0 

lig ri eller noe liknende. 
Folk som André Bjerke kan 
le av slikt — små barn, små 
gleder. Men om vi nå ga 
dem litt mindre å le av? 

Om nå nordmøringene 
slutta å skifte språk, brukte 
det de har, men sørga for 
den mest radikale formen i 
alle fall. Det var å følge med 
tida, og å være i pakt med 
framtida. 

For framtida, den heter 
språklig samling for 
Nordmøre som for hele lan- 
det. Språkstriden har vart 
lenge nok. 

ikke ..har -. 

———— nn
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Slå ring om norsk 
kultur 

Språklig Samling er en av 
fanebærerne i kampen mot 
det kulturelle forfallet som 
foregår på mange områder i 
dag. 

Arbeidet for ett norsk 
språk kan ikke ses isolert 
som et praktisk eller sosialt 
spørsmål. Det får bare mei- 
ning når det ses i et videre 
kulturelt perspektiv. 

Et av lokallaga våre tok 
for ei tid sia opp et aktuelt 
kulturproblem til drøfting. 
Den målkonservative lokal- 
pressa slo straks fast, at san- 
nelig må det stå dårlig til 
med Språklig Samling, når 
det ikke engang diskuterer 
språk på møtene. 

Slikt viser hvor dårlig 
mange av motstanderne våre 
har forstått hva språkstriden 
egentlig dreier seg om. For 
«dem er målarbeidet et so- 
sialt — og omsider juridisk 
— anliggende. Derfor taler | 

ep 

de om  x«gatesprog» og 
«krenkelse av menneskeret- 
tighetene». 

Det kulturelle og litte- 
rære aspektet kommer bare 
til syne i argumentasjon og 
propaganda, og har ikke 
satt spor etter seg i grunn- 
synet. Forkjemperne for det 
konservative riksmålet og 
den konservative nynorsken 
er puristiske, og purismen er 
kulturens farligste fiende. 
Den setter grenser for men- 
neskets erkjennelse og hind- 
rer det i å realisere seg fullt 
ut. ; 

De som hevder. at de 
kjemper for «fri sprogutvik- 
ling», viser i praksis at må- 
let og idealet er det stikk 
motsatte. De innrømmer ik- 
ke den enkelte frihet til å 
eksperimentere med språket 
som kommunikasjons- og er- 
kjennelsesmiddel. De vil 
ikke avpasse språket etter 

behovet, men behovet etter 
språket. Derfor fører deres 
linje mot språklig fattigdom 
og en arm kultur. 

Det er etter hvert blitt 
vanskelig, å finne veg gjen- 
nom det villniset av argu- 
mentasjon og agitasjon som 
har vokst opp omkring 
språklige spørsmål. Men 
dette er klart nok: alle pur- 
istiske krefter, alle krefter 
som vil konservere språket i 
et ekspansivt samfunn, kren- 
ker den språklige friheten 
og truer landets kultur. 

I vår situasjon er det bare 
en lykkelig utveg, og det er 
ei språklig samling. 

Mange er klar over dette. 
Ei rekke dyktige, velorien- 
terte mennesker taler Språk- 
lig Samlings sak rundt om, 
men alt for mange av dem 
står ennå utafor organisa- 
sjonen. Det er synd. Norsk 
kultur krever en slagkraftig 
forsvarer og talsmann. En 
slik talsmann vil Landslaget 
for Språklig Samling være. 
Om det skal lykkes, avhen- 
ger av den enkelte. 

Slå derfor ring om norsk 
kultur ved å slå ring om 
Språklig Samling.: 

  

Retting ! 

I forrige nummer kom vi i 

skade for å opplyse at «landsla- 
gets del av lokallagskontingenten 

skal være %-deler av kontingen- 

ten for direkte medlemmer». Det 

er galt. Sannheten er at landsla- 
get skal ha % av lokallagskon- 
tingenten, slik at et lag som har 
en medlemskontingent på kr. 3, 

ikke skal betale alt til landslaget, 
men bare kr. 1,80. 
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«FORELESNINGER OVER DET 
DANSKE SPROG» 

av professor Jacob Baden 

I 1785' ga professor Jacob Ba- 

den ut sine «Forelæsninger over 

det danske Sprog etter reson- 

neret dansk Grammatik». Sju år 

seinere kom verket i «andet for- 
bedrede og formerede Oplag». 
Det er utdrag av forordet til 

dette opplaget, vi bringer som 
kronikk i dette nummeret. 
Setningsbygning og ordvalg er 

beholdt — med to unnatak, men 

rettskrivninga er ajourført i den 

grad stiltonen tillater det. 

Den største nytte for 
språkets regelmessighet skul- 
le man - vente av =bar- 
neoppdragelsen. Men” hva 
kan man vente av denne, 
sålenge enhver skolemester 
holder seg berettiget til å 
resonnere over språkriktig- 
het og bestemme den etter 
eget hode? Så lenge den 
største skjødesløshet i språ- 
ket hersker i de skrifter som 
er bestemt til ungdommens 
undervisning? 

Vi har i de siste år fått 
atskillige av disse som i hen- 
seende til opplysning og 
moralitet kunne være meget 
hensiktsmessige, men hvori 

liten eller ingen overens- 
stemmelse og fasthet finnes 
i henseende til språkriktig- 
het. Enhver forfatter synes 
å ha fulgt sin egen gram- 
matikk. 

For bare å ha nevnt ett, 
har skoleholder Hr. Halla- 
ger (en mann jeg ellers me- 
get akter for hans mer enn 
alminnelige kunnskap og 
smak) gitt oss i forrige år: 
Forsøg til en Læse-Øvelse- 
Bog for Børn. Men hva skal 
man tenke, når man leser 
dette sted av fortalen? 

«Hvad Ortographie an- 
gaaer, da har jeg overalt 
fulgt den, som er antaget af 
vore beste skribentere.» — 
Har da våre beste skribenter 
noen viss ortografi, som 
man overalt kan følge og 
hvilke er våre beste skri- 
benter? Skal dette overlates 
til enhver at avgjøre? 

«Og omend skiønt det 
havde maaske været rigtigst 
at bruge Jod, naar J smelter 
sammen med en Vokal, for 
at skielne Stjerne fra Stierne 
og Tjere fra Tiere u., saa har 
jeg dog ikke vildet betiene 

mig deraf, for ikke at» — 
for at ikke «Børnene, 
naar de fik en anden Bog i 
Hænder, skreven af en be- 
rømt lærd Mand» — men 
kan ikke en berømt lærd 
mann være en slett ortograf 
og grammatiker? — «skulde 
finde nogen Særhed i en 
Bog, som er givet som en 
Anvisning.» Skal dette gjel- 
de, får vi aldri noen fasthet 
i rettskrivningen. 

Vi kan ikke vente å få 
noen overensstemmelse i vår 
rettskrivning eller øvrige 
språkriktighet før en autori- 
sert grammatikk og ordbok 
innføres i våre puggeskoler. 

Når jeg sier autorisert vil 
jeg ikke at regjeringen så 
meget skulle ta seg av den- 
ne sak der er altfor viktig til 
å overdras etter yndest, som 
et lærd selskap, der var i be- 
sittelse av publikums tillit, 
og besto av menn som ikke 
bare hadde skrevet i språket 
men var kjente for å ha stu- 
dert det med kritikk. Dette 
selskap måtte igjen overdra 
arbeidet til en mann som 
likeledes var kjent i publi- 

EK 

2. 

3. 

8. 

9. 

10. 

? 
Hvor mange medlem- 
mer har Språknemnda? 
Hvem lanserte ordet 
«samnorsk» og når 
skjedde det? 
Hva heter formannen i 
Den norske forfatterfo- 
rening? 
Når blei Språklig Sam- 
ling stifta? 
Hvem har skrevet roma- 
nen «Et ildens barn»? 
Har Språklig Samlin 
lokallag i Surnadal? 
Er meteorolog Smebye 
blitt avsatt fra stillin- 
gen sin? 
Hva heter redaktøren 
av «Magasinet For Al- 
le»? 
Hva er riktig stave- 
måte, bikkje eller bikje? 
Hvem har skrevet boka 
«Omstridde spørsmål i 
norsk språkutvikling»? 

Tenk deg godt om før du ser 

på svara på side 2. 
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Guttorm B. Opheim formann i 

Solum. 
Ellers i-styret sitter skolestyrer 

Arnt Mortensen, skolestyrer Johs. 

Søreid (kass.), skoleinspektør En- 

dre Fyrstro og skolestyrer Gun- 

nar Lund. 

  

OPPVISNING I SKJELLSORD 
Vi bringer her ei liste over 

skjellsord fra Farmånd's =—riks- 

målsnummer : 

Lapskaus, helvete, demagog, 

tyranni, bytting, kaudervelsk, 

forrykt, tøylesløs trang til selv- 

hevdelse, ødeleggelseslyst, kul- 

Sia sist! 
— formannen har deltatt 

i et diskusjonsmøte i Aren- 
dal. Riksmålsforbundets for- 
mann, J. B. Hjort, innleidde 
om «Sprogstriden som fri- 
hetsproblem». 
 — nestformannen har møtt 

André Bjerke til dyst i Moss 
for stappfullt hus. Emne: 
Hva er norsk riksmål? — 
— mnestformannen har talt 

i Eikeli høgre skoles gym- 
nasiesamfunn om «Språksi- 
tuasjonen i Norge i dag». 
Representant for Riksmåls- 
forbundet: André Bjerke. 

— elevene ved Eidsvoll 
off. landsgymnas har arran- 
gert møte om språksaka. Re- 
presentant for Språklig Sam- 
ling: universitetslektor Einar 
Lundeby; for Riksmålsfor- 
bundet: redaktør Ernst Sø- 
rensen. 

— nestformannen har del- 
tatt i en rundebordskonfe- 
ranse i Sarpsborg. Emne: 
«Foreldre og elever — men- 
nesker uten ansvar?» Ho- 
vedinnleier: J. B. Hjort. 
— Tokallaget i Arendal 

har hatt et vellykka møte 
med Kåre Holt som kåsør. 

  

turhat, servil, infantile tonedøve, 

revestreker, fanatisk, taktiske 

knep, skrullinger, skrull, sproglig 

forpøbling, vulgær, pueril, gum- 
pen, klønemakere, klossmajorer, 

klodrianer, klumpedumper, idiot- 

ernes babbel, —Vestlandsfaen, 

Landsmålsbanditten, bastardnavn, 

bondesprog, sildeføding og miks- 
målsfaen. 

  

| kum både som språkforsker 
og skribent, thi begge egen- 
skaper burde være —for- 
bundne. 

Den blotte språkforsker er 
gemenlig for egensindig en 
tilhenger av reglene og for- 
akter bruken, likesom den 
blotte skribent. mangler 
grunde til å avgjøre noe der 
talebruken er uviss, og er 
dessuten gjerne tilbøyelig til 
å påtrenge sin bruk som ta- 
lebruk. På sådan en manns 
dugelighet ville det hele 
arbeid fornemmelig ankom- 
me; og selskapet, når det 
først var blitt enig med ar- 
beideren om grunnsetninger, 
ville intet videre ha å gjøre, 
enn å stemple arbeidet med 
sin myndighet; da det uten 
tvil av seg selv ville innføre 
seg ved den alminnelige un- 
dervisning. 

Et språk, der som vårt, er 
i idelig rørelse, og daglig av 
mange slags hoder øves i 
allehånde litteraturens fag, 
må være underkastet mange 
forandringer, til forbedring 
eller forverrelse. Språklære- 
ren legger stadig merke til 
den forskjellige gang språket 
tar; han taler høyt imot mis- 
bruk og: fremmede idiotis- 
mer, som man frykter kan 
undertrykke språkets nasjo- 
nalsmak. 

Jeg tenker det er enhver 
språklærers plikt å våke over 
språkets renhet og egenhet, 
om han enn forutser at hans 
advarsler til en tid og hos 
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de fleste er fruktesløse. Det 
kunne i det minste tjene til 
å gjøre en og annen skri- 
bent som elsker * sitt fedre-' 
språk, varsom, og nøde ham 
til å søke i språkets innerste 
de fordeler som en annen 
tror bare å finne i et frem- 
med språk. Han skal ved 
denne søken ikke alene fin- 
ne disse, men også andre 
som han forgjeves skulle ha 
søkt hos det fremmede. 
Språket er en mine som jo 
dypere den graves, jo rikere 
flyter dens åre. 

  

OPPLYSNINGSFAKKELEN 

Lektor Per Aamlid, Arendal, 

10. Utfordrer gårdbruker Bjarne 

Sætra, Nedenes pr. Arendal, for- 

søksleder dr. Kåre Aamlid, Land- 

vik pr. Grimstad. 

Heldal gjenvalt som formann 

i Oslo-laget. 

Språklig Samling Oslo har hatt 

årsmøte. 

philol. Bernt Fossestøl foredrag 

om «Språknemnda i arbeid». 
Til styre for 1962 valte Oslo- 

laget Halldor Heldal (form.), 

Gisle Gravem, Alfred Kvalheim, 

Jan Holme, Per Øivind Herads- 

tveit, Bjørn Hansen og Tore 

Eriksen. 

Avisa står åpen for innlegg 
på begge mål. Både radikalt 
bokmål og radikal nynorsk 
får plass i spaltene. 

På møtet holdt cand. 

Et 

 



betseksamen 

NYNORSKSTUDENTAR — forts. fra.s. 1: 

HAR VI IKKJE EI LOV OM 

SPRÅKLIG JAMSTELLING ? 
(Forts. fra side 1). 

mer. Vi siterer frå Trovik 
sitt svar: 
— Oppgåvene blir gjev- 

ne på både bokmål og ny- 
norsk ved teologisk embets- 
eksamen, — sosialøkonomisk 
embetseksamen, juridisk em- 

og —bhistorisk- 
filosofisk. embetseksamen. 
Når det gjeld språkfag, skal 
studentane i meldingsskje- 
maet oppgi om dei ynskjer 
den teksta som skal setjast 
om frå norsk til engelsk, 
tysk osb. på bokmål eller 
nynorsk. Når det er stu- 
dentar som ynskjer denne 
teksta på nynorsk, tar sek- 
sjonen omsyn til dette på 
oppgåvemøtet og utarbeider 
oppgåva i båe målformene. 
— Til magistergraden under 
Det —historisk-filosofiske fa- 
kultet får sekretariatet opp- 
gåvene i båe målformer frå 
nokre eksamenskommisjonar 
)RDRARAVARRADRGERRENEARADARREARA ØDELA ERFARER EDA BDRD LAGA EAA 

Seglen - - - 
(Forts. fra side 1). 

lingstanken vært aktuell, 

men bokmål og nynorsk står 
så nær hverandre at en fel- 

les skriftnormal både er mu- 

lig og naturlig. Språket er 
først og fremst et kommuni- 
kasjonsmiddel, og praktiske 

omsyn krever at innen- 
landsk samkvem blir gjort 
lettere og mer. effektivt 
gjennom et felles skriftspråk. 

Jeg er lite  begeistra for 
språkstriden slik den blir 
ført i dag. Foreldre som 
blarider seg inn i språkun- 
dervisninga i skolen, bidrar 

bare til å skape større for- 
virring, og striden om -a el- 
lér -en og fram eller frem 
viser ikke særlig stor sans 
for perspektivene. Ett skrift- 
språk er et mål som er verd 
en viss tillemping på begge 
sider, og omstillingsvanske- 
ne vil vi vel kunne overvin- 
ne etter hvert. På samme 
måten som vi venner oss til 
å bruke nyere og bedre red- 
skaper på andre områder, 
vil vi kunne lære oss til å 
nytte det felles skriftspråket 
like godt som vi bruker ny- 
norsken eller bokmålet i 
dag. Det er viljen til fram- 
skritt som teller mest i før- 
ste omgang, og det er nett- 
opp denne jeg mener å ha 
funnet i Språklig Samling. 

Dagbladet 
Norges nest største avis. 

  

Største Oslo-avis fra 

Lindesnes til Nordkapp 

Opplag 100 000 

Fås overalt hvor aviser 

selges. 

  

og berre på bokmål frå an- 
dre. Dersom det av eksa- 
mensmeldingane går fram at 
nokre av studentane i ved- 
komande fag brukar  ny- 
norsk, syter sekretariatet for 
at også desse oppgåvene får 
nynorsk tekst. 

Ved medisinsk embetsek- 
samen, matematisk-naturvi- 

'tenskapleg embetseksamen 
og odontolegisk embetsek- 
samen blir oppgåvene gjev- 
ne berre på bokmål. Seksjo- 
nane ved det matematisk- 
naturvitenskaplege fakultet 
har grunngjeve dette med 
at dei ved eventuell nynorsk 
tekst må ha ekstra fagfolk i 
fysikk, matematikk m.v. til 
dette arbeidet, og sjansene 
til lekkasje blir då altfor 
store. 

Ved odontologisk embets- 
eksamen har studentane ik- 
kje bede om oppgåvetekster 
på nynorsk. Dersom ein ek- 
samenskandidat skulle yn- 
skja dette, vil han få det. 
— Korleis kan det da gå 

til at studentar som ber om 
det ikkje får oppgåvene på 
sitt eige mål? 

— Det er ukjent for oss. 
To andre spørsmål, det 

eine om kva som vil bli gjort 
for å sikre at studentane ver- 
keleg får oppgåvene på sitt 
eige mål, og det andre om 
kva som vil skje dersom 
noen med fullt overlegg let 
vere å gi ein student opp- 
gåver på det språket han 
$600004000000-0—0-—0-0-0-0-0-0-9- 

Studentlaget - - 
(Forts. fra side 1). 

— Er det lett å arbeide 
mellom studentene med den- 
ne saka, Smith? 

— Spørsmålet — kommer 
noe tidlig, men jeg kan si 
såpass at det i studentkret- 
ser er atskillig velvilje over- 
for samnorsktanken. Om vi 
greier å få alle de velvillige 
som medlemmer er et annet 
spørsmål. 
— Så studentene er ikke 

akkurat fiendtlig innstilt? 
— Nei, jeg har f.eks. 

lagt merke til at folk tar til 
å få ei sunnere innstilling til 
dialektene enn tidligere. 
Dessuten ser det ut til at 
forståelsen for norsk språk- 
utvikling øker. 
— Hvordan har —=dere 

tenkt å legge opp arbeidet 
for å nytte ut denne positive 
interessen? 
— Nå i begynnelsen må 

det hovedsaklig bli ved per- 
sonlig kontakt. Ellers er det 
for tidlig å si noe om plan- 
ene. 
— Møtevirksomhet? 
— Vi vil først og fremst 

prøve å få andre studentlag 
til å arrangere språkmøter. 

Ellers vil vi gjøre det 
som står i vår makt for å 
bære fram Språklig Sam- 
lings alternativ, som vi me- 
ner er det eneste fornuftige 
og rette i vår spesielle språk- 
situasjon. 

ønskjer, svarar ikkje Trovik 
på. N 

Dette er interessante opp- 
lysningar. Vi vil be Depar- 
tementet sjå litt nærare på 
dei. Kvar har det blitt av 
lova om språklig jamstel- 
ling? Har Universitetet løy- 
ve til å dispensere frå den? 

Ved dei fleste fakulteta 
må mnynorskstudentane be 
om å få oppgåvene på sitt 
eige mål. Det er ille nok. At 
oppgåver blir gitt på begge 
mål, burde vere heilt sjølv- 
sagt. TE 

Ved andre fakultet får dei 
ikkje oppgåvene på nynorsk, 
enda om de ber om det. 
Det er diskriminering. Fa- 
kulteta skuldar på «sjans- 
ane til lekkasje». Den er for 

tynn. Når det let seg gjere 
ved andre fakultet, må det 
og kunne ordnas ved Det 
matematisk-naturvitenskapl. 

Men om nå vanskane er 
større der, kunne fakultetet 
løyse problemet ved å skifte 
kvart år mellom nynorsk og 
bokmål, slik at oppgåvene 
det eine året kjem på ny- 
norsk, og året etter på bok- 
mål. Jamvel om: heller ikkje 
det er ei god løysing, har- 
monerer det i alle fall med 
lova om språklig jamstelling. 

Vi ber som sagt styre- 
maktene ta ein titt på tilhø- 
va. Sjølv vil vi halde auge 
med saka, og vi ber alle 
studentar som har vore borti 
problemet om å kontakte 
OSS. 

PRIVATMENNESKER — forts. fra s. 1: 

nar Lundeby: Uvinlinga hår tatt fra 
mange mennesker et kjennemerke på 

- høgere sosial status 
språkhistorie har vi i Jugo- 
slavia. Serbisk og kroatisk 
har felles elementer og står 
ikke lenger fra hverandre 
enn t. d. bokmål og nynorsk 
her i landet. Så fins det da 
også ei språknemnd i Jugo- 
slavia som har til oppgave å 
samle de to språka, opplyste 
Lundeby. 

Skadelig purisme. | 
Foredragsholderen kom 

inn på tendensen til å av- 
vise former som er naturlig 
dagligtale for de fleste 
nordmenn og å nekte å ta 
opp lånord i språket sjøl om 
de har vært brukt her i lan- 
det i hundrevis av år. Man- 
ge er ennå bundet av ei 
slags nasjonal sjølhevding 
og ser på språkblandinga 
som en trusel. Ikke minst 
er det uheldig når et slikt 
syn blir tatt som represen- 
tativt for nynorskfolk. Det 
tjener ikke nynorsken si sak 
når en vil nekte ord som 
håpe, fornye, for- 
tvile, fyldig, flykt- 
ning o.l. borgerrett i 
skriftspråket. 

Det sosiale synspunktet. 

De tradisjonelle formene i 
den såkalte «dannede tale» 
har ikke lenger den samme 
forrett som før. Utviklinga 
har på denne måten tatt fra 
mange mennesker er kjen- 
nemerke på en høgre sosial 
status. La oss prøve å forstå 
den affektholdning mange 
kommer i av den grunn, sa 
taleren. Men la oss også væ- 
re klar over at de som hev- 
der at utviklinga har gjort 
språket fattigere, tar grundig |. 
feil. Uttrykksmulighetene er 
nemlig blitt mye større. 

Hva er «fri sprogutvikling»? 
Dette begrepet er nokså 

flytende, sa foredragsholde- 
ren. — Hvorfor kan ikke 
folk få skrive som de snak- 
ker? spør somme og meiner 

å ha gitt svar på hva uttryk- 
ket står for. Men når en 
kommer nærmere inn på 
problemet, er det klart at 
alle er enige om at ei nor- 
mering er nødvendig. — 
Men staten må ikke gripe 
inn og vedta hvordan orda 
skal skrives, blir det sagt. 
Til det kan vi svare at som 
privatmennesker kan vi bru- 
ke den rettskriving vi vil. 

Samfunnet normerer bare 
opplæringsmålet i skolen og 
språket i statstjenesta. Det 
er dessuten innlysende at 
rettskrivningsendringene ik- 
ke gjør seg sjøl, stavemåten 
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Språktvang - - 
(Forts. fra side 1). 

1. Er ikke Riksmålsfor- 
bundet 'og Frisprog for ei 
fri språkutvikling? Hvorfor 
vil de da legge press på for- 
retningsstanden og med det 
tvangsdirigere språket? 

2. Riksmålsforbundet på- 
står at former som torg, 
farge, gata, bru, løkka m.fl. 
ikke har slått gjennom. 
Likevel finner de det nød- 
vendig å ta kampen opp mot 
(sitert etter Frisprog): «de 
merkelige fenomenene vi så 
ofte ser». (Uth. av undert.) 
Er det ikke en kortslutning i . 
logikken her? 

Forretningsmann. 

utvikler seg ikke gradvis. 
Det må et vedtak og ei nor- 
mering til. 

Det 3. alternativ. 

Den puristiske nynorsk- 
lina er bare representert ved 

et lite mindretall, og på den 
ekstreme —- <«riksmålslinjen» 
følger de — trass i alt — 
langsomt etter. Endatil Riks- 
målsforbundets ordliste har 
godkjent a-forma i ei rad 
med hokjønnsord. I Språklig 
Samling behøver de ikke å 
føre kampen med hat eller 
bitterhet, men kan se fram- 
tida lyst i møte i tru på at 
det er det 3. alternativ som 
har framtida for seg. E. 

  

FRISPROG-KULTUR 
<«.4..pueril inntil det snørrete 
Ea an MG 
blande seg i alt. ...». 

Alf Larsen om Bjørnson. 

  

KNUT OPHEIM 

fylte nylig 60 år. Vi gratulerer. 

  

    

    
     

En moderne stor-avis spiller på mange strenger for å gi 
sine lesere en allsidig, aktuell og lesverdig avis. 
Til innføring i musikkens, malerkunstens og literaturens 
verden har Arbeiderbladet knyttet til seg en stab av lands- 
kjente skribenter som på alle områder holder Dem orientert. 

Bli fast leser De også. 

Arbeiderbladet


