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SPRÅKET

SOM

MAKTMIDDEL

På møte

i Studentersamfunnet i Oslo den 2. oktober
holdt universitetslektor Finn Erik Vinje foredrag
om «Språket som maktmiddel».
Vi gir her att et kort referat av foredraget.
Forholdet mellom
ordet og
tingen, symbolet og det symboliserte, er ikke alltid så enkelt.
En avisnotis fortalte om en Oxfordstudent som hadde en kontrabass som var altfor stor for
drosjer og altfor tung til at han
kunne bære den. Han løste problemet med å forsyne den med
et hjul, og trillet den avsted.
Men politiet grep inn, og klassifiserte den som kjøretøy, og

påla ham å kjøre den ute i gata
av den grunn.
da virkelig
som
Problemet
kunne diskuteres ble om den
var blitt et kjøretøy på hjul,
eller framleis en kontrabass.

En annen historie:
Den ukrainske delegaten beskyldte Hellas for å ha antidemokratiske motiver for å demilitarisere den bulgarske grensa.
Den greske utenriksministeren
repliserte imidlertid raskt: Demokrati er et gresk ord, og Hellas vet bedre enn noen annen
hvordan det skal tydes!

menheng er det forlengst slått
fast at det språklige tegnet er

arbitrært — symbolet er ikke
den symboliserte tingen, ordet
er ikke saken, kartet er ikke
det terrenget det forestiller.

Det er ikke vanskelig å finne
moderne
eksempler
på
den
gamle oppfatningen om det naturgitte sambandet mellom ord
og sak. Oppfatningen var ikke
annet enn en konsekvent slutning av forestillingen om språket som Guds verk. Nå tror ingen lenger at Gud har skapt
språket, men den velkjente propagandafrasen om språket som
en levende organisme med sin
egen
sjølstendige
utvikling,
skaper ingen klarere forståelse
av forholdet mellom symbolet
og det symboliserte . Hamsun
sa så seint som i 1918: Sproget
er ikke i sit ophav menneskeverk,

det er et naturprodukt.

Det er derfor ikke oppsiktsvekkende når vi i våre dager er
vitne til at ordet og tingen oppfattes som ett. Bystyret i Camvedtok
Massachussets
bridge,
enstemmig i 1939 at det skulle
være straffbart «innenfor byens
grenser å eie, forsvare, innføre

Fra såkalt primitiv tankegang
er det velkjent at det fins et
naturgitt samband mellom ordet
og det det betegner. Denne fo- eller viderebefordre noen bok,
i kart, avis, tidsskrift, brosjyre
utslag
restillingen gir seg
navnemagien: navnet oppfattes eller flygebiad som inneholdt
som en egenskap ved sjølve tin- ordet Lenin.»
gen. I språkvitenskapelig sam-

EE

Uttrykket å kalle tingen ved
dens rette navn er velkjent.
Dette uttrykket er en levning
av den foreldede forestillingen
at det
virkelig
fins
x«rette

navn».

Det folk mener,

er at de

vil bruke det uttrykket som
har de sterkeste og ubehageligste affektive konnotasjoner.
Som dr. Relling i «Vildanden»: —
Mens jeg husker det, herr Merle jr., bruk ikke det utenlandske ord idealer, vi har jo det
gode norske ord løgne!
Det er av stor betydning å
ha klart for seg både i litteraturtolking og i lønnsforhandlinger at språket ikke er et så
eksakt instrument som en kunne kreve av en informasjonskilde. :

Poenget er at svært mange
ord i språket ikke bare er man-

getydige men også har en relativ betydning og at deres betydningsomfang
bare i grove
trekk kan begrenses. Det fins
ikke regler som kan avgjøre
hvor grensa går.
I reklamespråket er grensene fullstendig utvisket. I politisk sammenheng utnytter den
dyktige debattant disse muligheter for vage og mangetydige
formuleringer. I mange situasjoner kan det
nemlig
være
viktigere at noe blir sagt enn
hva som blir sagt. Det er også
notorisk at politikere ofte svarer på andre spørsmål enn dem
vi stiller til dem.
Da

Gromyko

kom

til flyplas-

(Over

til side
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stå det spetakkelet som desse få,
aggressive i-målsfolka lager støtt
og stadig. Dei har sjøl fullt høve
Redaktør: Knut Kvigne, Nedre Kalbakkvei 2D,
vil,
dei
som
målform
si
nytte
å
til
Oslo 9. Tlf. 25.19.74.
og burde nøye seg med det. Koren
for dei på død og liv skal tvinge
i-formene inn på dei stakkars skolebarna og skape enda større røre
og forvirring for dei, det er det
ingen som forstår — i allfall ingen
av dei mange norsklærarane i folkeskole og gymnas som underskrevne har drøfta saka med dei
siste vekene. Og denne reaksjonen
Det var ein trist forestilling for norsk målreising. (Om dette finner ein vel å merke midt i et
målfolket lagde i Øystese i au- trekket er klok politikk på lengre såkalt godt i-målsområdel
ØRN pust. Dagbladet melde om «polsk sikt, er et anna spørsmål!)
Et utslag av den maktbrynden
Ansvarlige a-målsmenn ser ty- i-målsfolk viser her vest, er den
riksdag», og det var visst et nokså
dekkande uttrykk.
Debattnivået delig ingen fare ved å sende ein forelda rettskrivinga vi ser i Berlåg fleire ganger
skremmande slik resolusjon til departementet. gens Tidende. Der turer dei fram
Ingen kan tenke seg at oppmodin- med 1917-målformer ,trass i dei
lågt...
Bakgrunnen for bråket var, som ga vil få noen praktiske konse- mange oppmodingar bladet har
kvensar
ved
ei
eventuell
rettskrivdesperate
kjent, at ein handfull
fått frå ungdoms lag, lærarlag og.
ingsreform.
Altså
kan
dei
trygt
i-målsmenn på nytt prøvde å vinenkeltpersonar om å gå over til ei
spandere
denne
gesten
på
dei
ne større makt i laget enn den
målform som er meir i samsvar
gamle,
hederskronte
i-målsmennenopå
deires
styrken
tallmessige
med skoleopplæringa.
ne,
som
alltid
er
blant
dei
sikraste
lyktes
Dette
en måte skulle tilsi.
Det er og mange målfolk som
og
mest
rundhånda
givarane
ved
også langt på veg. Men det er
tar til å bli trøtte av den stadige
målgåveinnsamlinga. dominansen av i-folk som gjør seg
vel knapt rett å hevde — som den årlige
Det
lønner
seg
i
grunn
godt
å
vise
nå
i-folka
at
—
gjort
enkelte har
gjeldande i styret for Vestlandske
litt
tålsemd
og
velvilje
i
dette
høi
endane»
begge
og
«har bukta
Mållag. (Blant medlemmene i lavet,
iallfall
når
ein
tenker
på
økoom
fråsegn
laget. Rettnok blei ei
get er dei, som kjent, i stort minnomien!
tradisjonelle
andre
og
i-former
at
dretall.) Nå spørs det bare kor
Men om noe så utrulig skulle lenge a-folket vil finne seg i dettel
gm former måtte få komme inn at i
skje at i-målet likevel blei jamstilt
rettskrivingsnormalen, godkjent
Magne Aksnes.
med stort fleirtal, og i-målsfløyen med a-målet, og forlaga blei tviner også sterkt representert i det ga til å trykke opp noen titusen
nye styret. Men ein kan ikkje sjå eksemplar av ymse lærebøker på
at balansen mellom i- og a-folk i-mål, så er ein i grunnen like
i styret er blitt vesentlig forskyvd langt. For korleis kan forlaga få
For
et
par
veker
sia
sendte
vi
avsetning
på
desse
bøkene?
Det
bør
Ein
år.
tidligare
i forhold til
vel helst oppfatte den nemnde frå- verste er at staten i så fall måtte fra sentralstyret ei melding til alle
segna som et reint taktisk trekk ut med store bidrag til trykking, de medlemmene som sto til rest
frå Hans Olav Tungesviks side, pengar som kunne brukes til langt med betaling for 1969. Vi la også
for å pasifisere dei mest ytterlig- bedre formål, t.d. til å skaffe et ved en betalingsblankett. Mange
gåande av vestmennene og der- større utvalg av bøker på a-mål, betalte med det samme, men ikke
alle. Er du en av dem som har en
med hindre ei sprengning av No- som folk vil ha.
Ein annan ting er det at folk ubrukt blankett, så veit du hva
regs Mållag — med dei skadeverknader dette kanskje kunne få flest har svært vanskelig for å for- som trengs!
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SPRÅKET SOM MAKTMIDDEL
(Fortsatt

sen i Geneve i 1962 uttalte han:
Jeg er verken optimist eller
pessimist. Men jeg vil likevel
håpe på et godt resultat. Uttalelsen gjør alle mulige tolkat
fra
bortsett
mulig
inger
Gromyko ikke håper på et godt
kategori
resultat. Til samme
hører politikkens slagord. Arbeiderpartiet gikk til valg på
Trygghet i fellesskapet og Høyre på bokstavrimet Høyre vil
videre. Helge Krog sa i 1954 at
vi like gjerne kunne si «God
jul og godt nyttår» i stedetfor
slagordene, men han overså da
det vesentlige: språket her er
et spesielt språk, det er helt
blottet for informativt innhold.
Det er et rituelt språk. Dets
som
funksjon er den samme
påvirkikke-språklige
andre
ningsmidler.
Ord er ikke bare mangetydige, til en lang rekke av dem
knytter det seg et betydelig
antall sekundære forestillinger
eller overtoner som er bestemt
av det enkelte menneskes private erfaringer eller de forestillinger som språksamfunnet
som helhet knytter til ordet.
Det deskriptive innholdet, dvs.
det ordbøkene registerer, kalles
i alminnelighet for denotasjon-

fra side

2).

ene, medbetydningene for konnotasjoner.
Den listige utnyttelse av språkets hele forråd av
disse
konnotasjoners
emotive
ord — plussord og minusord —
kjenntegner den politiske debatt og reklamespråket.
I politikken forekommer slike
ord i den såkalte idédebatten.
Under Tsjekkoslovakia-krisen i
norsk
kjent
en
fjor rykket
høyremann ut i «Aftenposten»
protesterte
der han energisk
mot at Moskvatro kommunister
ble kalt konservative kommunister. Han protesterte energisk mot at quislingene i Praha
skulle smutse til hedersordet
konservativ.
På denne måten kan diskusjonen mellom stridende ideologiske grupper bli temmelig

At vår kultur påvirker vårt
språk er noe alle vil erkjenne.
Men mange vil ennå vegre seg
mot den tanke at språket på
sin side påvirker vår måte å
føle på, at språket derigjennom
påvirker vår kultur. Språket
organiserer virkeligheten, klassifiserer tingene og begrepene
etter

Vi

sitt system.

taler

ikke

derutviklede

lenger
land,

om

men

unmer

taktfullt om utviklingsland ettersom vi sjøl vil gi oss og andre den falske oppfatning at

disse land er i rask og lykkelig ør

utvikling
net.

mot

velstandssamfun-

Nylig hadde vi en debatt om
latin til forberedende
prøve.
Det

viste seg to grupperinger

debatten — en som talte om
tvungen latin til forberedende,
og en som talte om — obligatorisk latin! La oss tenke oss en
debatt
om
fire ukers
ferie:
hvem

ville bruke

uttrykket

ob-

i

ligatorisk fire ukers ferie, og
hvem vil snakke om tvungen
fire ukers ferie?
Propagandaen øver sin virkning ved hjelp av nøye avstemte
valg mellom
nøytrale
ord — plussord og minusord.
Det gjaldt på samme måte for
oversettelse av mnefordi Goebbels”
ikke minst
forvirrende,
x<«taktisk tilbakehver av partene baserer sine derlag med
definisjoner på hva de anser for trekning» som. for amerikanerI nes påfunn med «eksalere» og
prinsipper.
almenngyldige
Sovjet hevder de at definisjo- «eksalering» om utvidelsen av
nene henger sammen med hi- bombingene i Vietnam.
Det er en gammel historie og
storiens nødvendige lover, som
de driver sin politikk etter. I stundom et irriterende trekk i
U.S.A. hevder de å drive den politisk og annen debatt at talstandforskjellige
med
Guds ere
med
politikk
motsatte
—=mnaturrettens punkter bruker ord og uttrykk
og
morallover
forskjellige verdiassosiaprinsipper om friheten og eien- med
sjoner for å betegne samme
domsretten.

er

SPRÅKLIG

saksforhold.
I ordskiftet
om
EEC taler tilhengere av medlemskap gjerne om det europeiske fellesskapet — et ord med
åpenbare plussverdier. I telegrammer fra Vietnam leser vi
om terroraksjoner
fra FNL's
side — og om amerikanske flytokter mot Nord-Vietnam. Terroraksjoner
betyr
brutalitet,
flytokter gir andre assosiasjo-

ner.
I den nylig avsluttede valgkampen fikk sosialminister Egil
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av fri språkutvikling, eller at
jeg støtter tvangslinja i språksaka. Spør vi etter realitetene,
viser det seg at de ulike uttrykksmåtene dekker det sam-

derne stormagasin.
Det kom dessverre ingen re-.
aksjoner, men så rykket firmaet
inn
denne
annonsen:
«Lift-stewardesser». Noen flin-

forøke
eksemplene
av
denne
art: Jeg er fantasimenneske —

Biafras sultende barn». Det av-

ke piker osv. Da meldte det seg
get kan avgjøre hvilket stand- et tilstrekkelig antall.
punkt vi kommer til å innta.
Det er ingen grunn til å anDet fins mange rekker av slik gripe reklamen fordi den ap«uregelmessig» bøyning, og det pellerer til følelsene. Det gjør
er nyttig semantisk trening å nemlig også slagord som «Hjelp
me

realforholdet,

men

ordval-

gjørende spørsmålet er nemlig
når det gjelder handlingsbestemmende språkbruk om det
er pålitelig? Kommer jeg til å
få min kjæreste igjen om jeg

du våger ikke å se virkeligheAarvik demonstrert at han be- ten i øynene — han burde søke
hersker den teknikk å spille på en psykiater — jeg er moralsk
ords emosjonelle medbetydnin- opprørt — du er opphisset, han
ger: Det er rystende at Arbei- tar på veg for ingenting.
pusser tennene med — ? Komderpartiet virkelig vil gå så
Samme
deskriptive innhold, mer jeg til å oppleve samme
langt som til å legalisere foster- men forskjellig emosjonelt inn- situasjon som den mørke helten
drap som middel til å løse so- hold!
på reklamebilde om jeg kjøper
siale problemer, sa han i følge
Samme teknikk, å spille med — det og det etterbarberingsNTB. Han skaffet sikkert man- ords medbetydninger, er høyt vann?
ge stemmer til Kristelig Folke- oppdrevet i reklamen. En parTil vanlig bryr vi oss ikke
parti på ordvalget. Det ble litt fyme selger bedre om den får om slikt, og det gjør ikke rekladet
Men
mer tannløst da han ble tvun- et fransk navn, og legges fram memannen
heller.
get til å definere sine ord: i i flakonger, og ikke i flasker kommersielle poenget er at lykvirkeligheten
var
spørsmålet Det kunne være
fristende å ken aldri definitivt kan trygjuridisk for aborter som ble innføre uttrykket «tekstilnorsk» ges, det trengs stadig nyanskafforetatt innenfor den nåværen- om f. e. følgende type annonser: felser for å holde den vedlike.
de lovens rammer,

var aborter.

og ikke fosterdrap.
Funksjonen av slike suggestive ord trer tydelig fram i Gallupundersøkelser av mer primitiv art. Riksmålsforbundet forela i en Gallupundersøkelse
om norske språkforhold en lang
rekke ord og spurte: Er De enig
i at disse ordene ikke skal brukes i meldingstjeneste, hallo-

tjeneste og nyhetstjeneste i radio og fjernsyn, eller syns De
at de burde kunne brukes?
Bortsett fra den store gruppe
«Vet ikke»-svar var det under-

lige her at det i det hele fantes
noen
som
svarte
annerledes
enn
Riksmålsforbundet
ville,
som altså ville legge ned forbud mot disse orda.
Om jeg sier at jeg er tilhenger av at de ansvarlige demokratiske organer bør fastlegge

kursen for vår språkpolitiske
utvikling, kan en annen karakterisere meg som motstander

Denne

courtelle-jersev

lekre

er

drip-dry, så den behøver ingen
strykning.
Et vaskemiddel av den typen
omkring
som dreper naturen
oss får denne reklamen: Hva er
vitenskapelig
Sagt
— — tex?
et bløtleggingsmiddel på biologisk basis. I reklamespråkets
uttrykksmåte: En ny og deilig
oppfinnelse som. gjør den egent-

lige vask
si

noe

bruke

nesten

overflødig.

vitenskapelig

ord

basis

som

er

altså

Å

å

og biolos-

isk. På samme måte med hudkremer: Det er så lett å bruke
— — mindre enn to
Valdemac
minutter om dagen er nok til
denne vitenskapelige verdenskjente hudpleie (virkningen er
omtrent den samme som med

vaselin)
Tenk:
vitenskapelig
verdenskjent hudpleie!
Et firma averterte etter heiseførere:
Elevatorpiker.
Noen
flinke piker i alderen 15 til 17
år søkes til å føre heisen i mo—

5

—

Innlæringa av språket betyr
mye for et menneskes åndelige
og
godt
på
både
utvikling,
vondt. Ved å bli delaktig i et
tilegner
språkfellesskap
visst
det enkelte individ seg mer eller mindre av det alminnelige
syn på saker og ting som er
typiske for samfunnet. Individene bindes av konvensjonene i
gruppa og av dens normer. og
individet
ikke minst kommer
til å dele dens subjektive vurderinger og fordommer.
opplysningsvirkSemantisk
somhet kan tenkes å ha visse
muligheter for å fri oss fra

språklig

betingede

fordommer

og avsløre falsk propaganda.
i kampen
forbunnsfelle
Som
mot språkets makt over tanken
er semantikken en nyttig vitenskap, det er derfor ikke bare
diktatorer som behøver å ha
oppmerksomhet mot denne side

av språket.
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SPRÅKSTRUKTUR
Av JAKOB

Struktur er blitt litt av et
moteord i språkstriden. Vi skal

SKAUGE

La oss til eksempel

ta perf. par-

tisipp i riksmål: Hvordan kan vi
snakke om den falne soldaten
når det heiter at soldaten er
(har) falt? Hvor kommer mn i

falne fra? Og hva med brevene,
er de skrevet eller skrevne? Her

gruppe er de tilfella der riksmålet opererer med orddublet- har strukturløysa ført til forvirikke her gå inn på grunntydin- ter, altså to former for samme ring for språkbrukerne. Jeg har
ga av ordet eller de ymse sær- ordet uten at det er noen funk- til og med sett de skrevede bretydingene det kan ha, også i sjonell eller lydlig grunn
til ver. Her innrømmer også riksspråkvitenskapen. Til vårt for- det. Eksempel: Substantivet til målsfolk at nynorsken har bedre
mål, i språkstriden, slik det blir verbet bryte heiter både brudd struktur.
brukt i riksmålspressa, betyr og brott, benbrudd og skibDet heiter at han (de) er komdet nærmest sammenheng
og brudd, men grunnbrott og ny- met, men ikke velkommet. Der
konsekvens
i rettskriving
og brott og brottsjø. Sammenset- heiter det velkommen/velkomordlaging. Det blir påstått at ninger med vann heiter både ne. Årsaka til denne uryddige
er at velkommen
riksmålet
har
slik
struktur, vann Og vass, vannkran, vann- strukturen
samnorsk ikke.
åre og vannverk, men vassdrag. ikke blir følt som verbalform
For å si det straks: Denne Dessuten avleiinga vassen. (Un- lenger, men som reint adjektiv.
påstanden er ikke riktig. Sam- derskrevne har sett på trykk Partisippet har altså en dobforklarer
Det
menlikner vi våre tre aktuelle vanndrag og vannete, men de beltfunksjon.
gjør
men
skriftnormaler (nynorsk, radi- som skriver slikt, er neppe til- strukturmangelen,
kalt bokmål og riksmål), kom- reknelige språkbrukere, så det den ikke mindre. Både engelsk
dobbeltmer vi helst til at det er riks- tar vi ikke alvorlig).
og tysk har samme
målet som har minst struktur.
Dette får greie seg med ek- funksjonen av partisippet, men
strukturbrottet.
samme
Ja, det som verre er: Riksmålet sempel på denne typen. Årsaka uten
et velstrukturert
en ha
har fleire gonger vært tilbudt her er at riksmålet er et typisk Vil
strukturriktige
former
som blandingsspråk.
Det
danske språk, er forholdet i riksmål og
riksmålsfolka har avvist. Slik ordtilfanget er blitt ispedd nor- bokmål ikke noe å skryte av.
Men la oss forlate riksmålet
strukturmangelen ske ord og former,
er det med
noe som
f. eks. i orda modig og foreløbig, nødvendigvis
måtte
føre
til for ei stund og sjå oss litt omsom. står i avleiingsforhold til mangel på struktur i de tilfella kring i andre språk. Saka er at
.mot og løpe. Grunnen til denne der norsk lydutvikling er for- riksmålet står ikke i noen særtype. strukturløyse er helst at skjellig fra dansk. De særnor- stilling. Mange moderne språk
rettskrivingsendringene har fått ske orda vil da danne dubletter har lite struktur, noe som sier
virkning på ord som er vanlige til de danske opphavsorda.
seg sjøl. For de fleste er nokså
faste
gamle,
det
i folkemålet (løbe til løpe i
Ei anna form for struktur- oppblanda,
1907), men ikke i samme grad løyse finner vi når bøyningssy- bøyningssystemet har gått meir
på avleiinger som står svakere stemet forfaller. Det er en pro- eller mindre i oppløysing, og
i folkemålet. En medvirkende sess som for tida går for seg i lydlovene har herja med dem
grunn er den lydlige: De stemte all norsk. (I parentes vil jeg ha og satt skille mellom nærskylkonsonantene b og d står sterk- sagt at språkfolk ser ikke på de ord.
ere mellom vokaler enn i utlyd. dette forfallet som noe eintydig
Det mest brukte og trulig
som det negativt. Utvikling i et levende best
Disse eksemplene,
brukbare
språket i vår
fins mange av, gjelder struk- språk fører alltid med seg at kulturkrets er engelsk. Har det
turmangel for enkelte boksta- språket blir brutt ned på ett felt mye struktur? Lydlovene
har
Ei anna og bygd opp igjen på et anna.) fare stygt med det, bøyningsvers vedkommende.
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systemet er det lite att av,
ordtilfanget er ei blanding

og
av

keltisk, angelsaksisk, fransk og
latin, med et liberalt tilsig av
ord fra meir eksotiske språk.
Resultatet er blitt deretter. Vi
i Norge har i alle fall så mye
struktur at når vi får kalvekjøtt på bordet, så veit vi at
fra dyret kalv.
det kommer
Men engelskmannen, som får
veal på bordet, kan ikke slutte
seg til noe slikt, for dyret heiter calf. Likeeins med mutton/
sheep, beef/ox. I avleiinger er
det riktig ille. Hvem kan av
ordforma slutte seg til at ecclesiastical er adjektiv til church?
Og slik nesten over heile linja:
Det konkrete ordet går i reglen
ut fra angelsaksisk, mens det
abstrakte, meir boklige ordet,
ofte har sitt opphav i latin.
Et

interessant

spørsmål

som

da melder seg, er om et slikt
er
ikke
språk
strukturlaust
vanskelig å lære for barna. Er

det
med
ma
om

ikke lettere å lære et språk
slik streng struktur at forpå ett ord gir grei beskjed
hva for andre ord det hører

sammen med? — Det var i tid
at det var god latin blant de

sakkunnige å tru det, den tida
det såkalla språklogiske systemet rådde grunnen. I den pedagogiske terminologien har vi
en del snurrige minne fra den
tida: H. C. Ørsted skapte orda
ilt og brint for oksygen og nitrogen. Her i Norge fikk vi
surstoff og kvelstoff eller nøre
og brenne. Kjemien skulle gli
lettere inn på den måten. Moderne språkpsykologer har funne ut at dette ikke holder stikk.
Ordet må alltid læres sammen
med begrepet, for ellers kan

det i det heile ikke foregå noen
språkopplæring. Ord og begrep
må oppleves som et integrert
kompleks. Og når det først er
opplevd på denne måten, kan
det stort sett være det samme
hva ord en henger på begrepet.
Et ord kan nemlig være så
godt det vil, likevel vil oftest
valgmulighetene være så store
at det er vanskelig å vite hva
begrep det dekker.
Et fjerde område for strukturforvirring er det semantiske,
dvs. den semantiske nedbrytinga av logisk struktur. Når latin
og gammalnorsk er så velstrukdet også
så henger
turerte,
sammen med at den kulturen
de var redskap for, var stillestående og homogen, i alle fall
sammenlikna med vår kultur.
Det har foregått ei lang utvikling sia den tid, orda har festa
seg til funksjonen, og har såleis
fjerna seg fra opphavsmaterialet. Dette siste høres teoretisk
vil
eksempel
mnoen
ut, men
oss
La
forholdet.
klargjøre
først ta et svært gammalt eksempel: I det felles indoeuropeiske språket må de ha hatt opphavsordet til vårt ord tømmer.
Dette finner vi igjen i latin i

skal være med handskrift (Latin manus = hand). Føreligger
manuskriptet med maskinskrift,
heiter det typescript (typewri-

ter = skrivemaskin). Men på
norsk følgjer det latinske ordet
funksjonen. Er det meininga at
det skrevne skal trykkes og publiseres,
uansett

heiter det manuskript
handeller
maskin-

skrift. Et tilfeldig valt eksempel fra norsk er skipsbord, om
bord,

bord

over

som

osv.,

ety-

mologisk bare burde gjelde for
treskip.
Den grøvste forma for semantisk nedbryting av logik-

ken finner vi i de såkalte katakreser,

dvs.

der

orda

etter

for-

ma dekker et naturstridig begrep. Et slikt ord er kvinnelig
formann.

Det

er kvinnesaka

—

igjen kulturutviklinga — sem
har hitført denne katakresen.
Om slike ord vil det gjerne stå
langvarig strid. Så vidt. jeg
husmorforveit, har Norges

bund ennå ikke godkjent denne katakresen. I lovene bruker
de ikke formann, men andre
nemninger på de som står i

spissen for lag etc.
«drikkevarer?»
er
Hva
Logisk og etymologisk skulle
Likeeins i det være
alt en kan drikke,
domus, hus.
forma
de romanske språka, der det men er det det? Kristoffer Nyogså betyr hus, enda materialet rop (Ordenes Liv) forteller om
alltid er stein. Dette uttrykker ei retssak som galdt tydinga av
ei gjengs språklov: Ordet blir dette ordet, om den gjelder alt
knytta til funksjonen, uten om- en kan drikke eller bare spirisyn til etymologien. De gamle tuosa. Retten dømte at den førikke
språkrenserne såg på dette som ste tydinga var riktig,
logisk strukturløyse, og prøvde fordi den var den riktige i og
å motvirke loven. Det eineste for seg, men fordi den var den
dette riktige da loven blei laga. Nypå
eksemplet
vellykka
som jeg kan komme på i farten, rop meiner at det i det moderer fra engelsk, der de har klart ne Danmark er det den siste

at

å gjennomføre
—
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manuscript
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ETT
SPRÅK
ELLER
TO?

i 1906,

og

i Sør-Trøndelag.
kroner.

tydinga som gjelder. Det
føregått ei forskyvning
ordet og tingen. «Men»
ger Nyrop til — «denne
overensstemmelse
på

9-646-

har da
mellom
— legmangel
mellem

ordet og tingen generer i virkeligheten ingen.»
Vi ser altså at nedbryting av
strukturen går for seg på fleire
felt i alle moderne språk, og det
må så være i en dynamisk kultur, og «det generer i virkeligheten ingen». Det struktursynet
som herjer blant riksmålsfolk,

er dilettantisk. Struktur er ikke
så lite av et fantom.

Om en skal prøve å si noen
ord til avslutning, må det bli at
kjernen i den norske målstrid
er det uløste problem: har Norge to språk eller ett? Nordmenn

som av og til reiser spørs-

målet har vanskelig for å besvare det, og de skyter det da

siell status
middel for

som
meddelelsesen regjering eller

annen organisert øvrighet. Språket er knyttet til det overordnede samfunn, målføret til det
underordnede.
Det viktige ved denne

defini-

sjon av forholdet mellom språk
gjerne til side med noen ord om og målføre er følgende for bruat slike uttrykk som «språk» er kernes oppfatning av dem: inmangetydige og umulige å de- nenfor
éer språkets
nasjonen
finere. Det var f.eks. tilfelle i funksjoner ubegrensede, mens
en avisfeide hvor Trygve Bull målførenes er begrensede. Språog Sigmund Skard, to av dra- ket er brukbart overalt, det
etter ventes at alle borgere skal lære
i språkstriden
bantene
krigen, tørnet sammen i Arbei- det som sitt annet om ikke sitt
med første mål, i det minste passivt.
kronikker
i
derbladet
overskriften «Har vi to språk Målførene er suverene innenher i landet?» Tross tittelen var for sitt område, men det er et
begge merkelig nok enige om innskrenket miljø og det kan
at «det er ufruktbart å disku- ikke ventes at utenforstående
tere om vi "egentlig" har to nor- skal lære å forstå dem og enda
ske språk.» Det er nok aldeles mindre bruke dem. Språket blir
riktig, især hvis en slipper inn bevisst normert og dyrket, det
i diskusjonen de mer presise blir undervist og opphøyet; læbegreper som språkforskere har rere og folketalere, tenkere og
satt opp; da kan f.eks. svensk diktere vender seg gjennom det
og dansk sies å være <«dialek- til hele
Målførene
nasjonen.
ter» av et fellesnordisk språk. derimot får lov å seile sin egen
og gam- sjø, unntatt når bygdediktere
eller gammelhøytysk
av et griper fatt i dem for å uttrykke
«dialekter»
melengelsk
Ethvert seg
språk.
fellesøermansk
eller
til sine nærmeste,
språk som er beslektet med an- språkforskere
finner fram til
dre språk er en dialekt i for- dem som kilder til nasjonens
hold til disse. Men enhver dia- sosiale og historiske utvikling.
ØM
lekt, hvor lokal og begrenset Målførene oppfattes oftest som
den er, kan også sies å være et lokale manifestasjoner av språspråk, for så vidt som den opp- ket, og deres former må settes
fyller alle kommunikative be- til side av den som lærer seg
hov innenfor det lokale sam- språket. Han må legge vekk de
funksjonerer. vanebundne
hvor den
funn
som
språkregler
og
jø,
mil
sitt
fra
arv
i
k
fik
han
ens
ung
sol
er
eks.
f.
et
mål
Solørs
og
sett
på
som
ler
reg
nye
e
lær
rak
bet
åk
spr
som
og
l
morsmå
tet så godt som noe. Men i den vis har større rekkevidde og
forstand som de fleste bruker funksjon enn den andre. Han
den
seg
i
et
pod
inn
ig
når
tidl
får
kt»
ale
«di
og
»
råk
«sp
ene
ord
t
gen
rle
ove
er
t
åke
spr
at
ke
som
tan
er
jon
uas
sit
om
tale
er
det
er
ene
før
mål
at
og
v
sel
soseg
i
blir
d,
tri
åks
spr
ske
nor
den
lørmålet en dialekt, et målføre. mindreverdige, ikke bare i sin
og ikke et språk, fordi det ikke funksjon, men også i sin innerer i bruk som

turmål,

skrift- og littera-

har

og det
—

8

—

ingen

offi-

ste

egenart.

Men i Norge

er

det

altså

to
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språk — eller er det to målføre? Det faktum at nn og rm er
gjensidig forståelige er nemlig
ikke nok til å avgjøre problemet; norsk og svensk er også
det, uten

at det ville være

mu-

lig å finne mange nordmenn
eller svensker som var enige i
at norsk og svensk bare er mål-

føre.

|

|
|
|
|
|
|

Allikevel

er det

svært

vanlig å se i norske skrifter at
det tales om «våre to målføre,»
i forbindelse med språkstriden.
Denne språkbruk er særlig karakteristisk for dem som tror
på en forholdsvis rask sammenslutning av språkene. Ved å
kalle nn og rm «målføre» kan
men se dem som to jevnbyrdige
lokalspråk som hittil ikke riktig har funnet sin norm, men
som streber mot en sådan like
sikkert som f.eks. bygdemålene i andre land ser fram mot en
fellesnevner i riksspråket. Det
kan derfor ikke gjøre dem noen
egentlig skade om en jenker litt
på dem her og der, helst i motsatt retning så de nærmer seg
faller
endelig
og
hverandre
ikke
når samfunnet
sammen
lenger kan eller gidder holde
dem fra hverandre. En behøver
ikke vise dem den respekt som
tilkommer et språk, f. eks. ved
å finne ut den beste form av
språket (dvs. den best anskrevde

ne

blant

og

påtvinge

samfunnet)

toneangivende

og så kodifisere den
elevene

den.

i

I et

P målføre er ikke normene bindende for andre enn lokalsamfunnet, og derfor er det ikke så
nøye om en forlanger at brukerne skal lære nye former når
de vil høyere opp.
I

den

nevnte

avisdiskusjon

var det ikke fritt for at Bull
oppfatning.
denne
til
hellet
Han kaller ikke nn og rm «målet
<«målformer»,
men
føre»,
mer nøytralt begrep som også
er blitt vanlig i Norge i senere
år. Han fant bare en 6—7 syforskjeller mellom
stematiske
dem, og så derfor ingen grunn
til at norske gymnasiaster skulle læres til å aktivt beherske
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den
andre
«målformen»;
det
var nok med passiv beherskelse. Skard, og før ham i et tidligere innlegg i samme diskusjon Olav Rytter, var ikke i
minste tvil om at de her hadde

framvekst. Men med bondeyrkets mekanisering og borgerliggjørelse, og bygdenes overgang til industrisamfunn, med
øket rørlighet i alle samfunns-

har satt

Vi er dermed kommet langt
bort fra den tid da nynorsken

lag, for ikke å tale om radio og
for seg to språk. Nynorskmen- TV som spredere av kjennskap
nene
ser nynorsken
som
et til bymålet, blir dialektene og
hjemlig språk hvori alle norske det særnorske mer av en rarimålføre
inngår,
en
standard tet og museumsgjenstand. Nysom det burde falle naturlig for norsken framstår ikke som gedialektene,
alle å normalisere sin skrift (og neralnevner
for
til dels sin tale) etter. Det er men som et eget litteraturmål
for dem bare skjære uforstand med et normalisert talemål som
på sitt eget beste som gjør at det kan bli bruk for å innøve
åtti prosent av det norske folk på skolen. Men dermed er det
ikke har fått øynene opp for som eget språk ikke lenger en
dette, men fortsetter å skrive dialekt. Det har sitt geografiske
en eller annen form for rm el- område i fjell- og fjordbygdeler bm. Nynorskens talsmenn ne, omtrent som landsdelsspråblir av motstandere beskyldt kene i Sveits, og det kan kreve
for mange ting, men det inner- beskyttelse ved lov, som disse
faller
dermed
ste og viktige ved bevegelsen har det. Men
bygger på kjærlighet, ikke bare også dets rolle bort som symbol
til norsk språk, men til alle for norskhet i og for seg: det
landsmenn. De byr sine rikeste blir ett av Norges to språk, oppskjulte rettholdt av en befolkning som
språkets
fra
skatter
gjemmer
og blir som
oftest skaper sin egen elite og har
en sine talsmenn i Storting og Rederav muligens
forsmådd,
del av utvekstene ved beveg- gjering. Det blir et minoritetselsen.
språk som valisisk i Wales eller
Hvordan kan dette ha seg? svensk i Finland. Dette er på
Er ikke alle nordmenn norske det nærmeste hva Rytter skriog skulle de ikke glede seg over ver i sin kronikk: «Norge rykalt som er norsk? Fra målman- kjer no for alvor inn i rekkja
et av dei land som har to eller
er dette
nens standpunkt
selvfølgelig utgangspunkt. Men fleire litteraturspråk innanfor
han har ikke selv samme glede sine grenser.»
over alt norsk,

for han

opp en fintmerkende skala for
norskhet som mnedvurderer alt
som kan sies å være innkommet

gjennom

den

gamle

danske

skriftform og som opphøver alt
som kan sies å ha vokst fram

uavhengig av den. Så lenge de
fleste nordmenn var bønder eller bondesønner og følte seg
utelukket av det gode selskap.
var det såpass sannhet i dette
at fornorskingen kunne få luft

under vingene. De som stammet fra et dialekttalende miliø
eller stod i nær tilknytning til

det kunne
mnettobvp føle den
gjenkjennelsens glede i nynorsken og det fornorskede riksmål
som
betinget
målsakens

mn

sn

ble

beskyldt

av

sine

motstan-

dere for å være et «konstruert»
språk, dvs. ikke noe språk i det
hele tatt. Nynorskens menn ser
tvertimot over i den andre leiren og nekter å godta riksmålet
som et fullverdig norsk språk:
det er et lite «vestkantmål», en

dialekt som
slags utenlandsk
har festet seg under Norges avmaktstid og bør utryddes som
ethvert annet ugras. Men de
som kjemper for et tradisjonelt
rm har forlengst innrømmet at

Norge har to språk, og de vil ha
seg frabedt en tilnærming mellom dem som bryter med den
rm-norm de har akseptert, rik-
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NORDISK

RÅD

MEDLEMSFORSLAG
Kirkeog undervisningsdepartementet har lagt forslaget om
Nordisk
Språknemnd,
nemnl,

språk

Institutt
Institutt

og

for
for

litteratur

nordisk
nordisk

ved

Uni-

NORDISK

OM

SPRÅKNEMND

i Norsk språknemnd uttaler:
Bergen, Nordisk institutt ved
«Norsk språknemnd har allNorges lærerhøgskole i Trond- tid sett det som en viktig oppheim, Norsk Rikskringkasting gave å holde oppe og styrke det
og Foreningen Norden, som språklige fellesskap i Norden
alle har avgitt uttalelser.
innenfor rammen av de nasjo-

institutt

ved

Universitetet

nale språkene. Nordisk språklig
samarbeid er da også uttrykke>>>
>>>
dB > dB BB > LL >> Bd Bd >>> >>> >> >>>
lig nevnt i nemndas vedtekter
RIKSMÅL og FOLKEMÅL
(fra side 9). fullt og helt hva det innebærer
som en særlig arbeidsoppgave
tignok etter fortvilet motstand av
selvoppgivelse
hos
begge for nemnda.
innenfor parter.
Selv
i 1917—1919.
Det
ligger
nemlig
i
Grunnlaget for et organisert
Språknemnda, får vi høre av språkenes natur (eller skal vi
samarbeid mellom de nordiske
Trygve Bull i nevnte kronikk. heller si i menneskenes) at de
språknemndene ble lagt på etør
nynorskseksjonen er ekspansive
ikke
fikk
på hverandres møte som Nordisk kulturkom«være med å bestemme hva bekostning
overalt
hvor
de
og
avdeling
mnorske
misjons
som skulle skje med vår språk- opptrer i konkurranse om de norsk språknemnd arrangerte i
lojalitet.
form.» Og som vi har sett tid- samme
menneskers
Oslo i februar 1954 etter anbeligere, var nynorskens repre- For å skape fred må nynorsken
faling av Nordisk råd. Dette arsentanter skuffet over bokmå- f. eks. ikke bare gi opp tanken beidet er seinere utbygd gjeni
lets motstand mot videre for- på å bli «einaste riksmål»
årlige sekretærkonferannom
norsking i Språknemnda. Riks- Norge, men også frasi seg den ser i tilleg til de årlige møpåstår rolle de fleste målmenn i dag
representanter
målets
tene mellom, representanter for
at de selv er en minoritet som prøver å spille, som fornorsk- nemndene. Fellespublikasjonen
trenger beskyttelse og appel- ingsmedeller for sine mindre
«Nordiske språkspørsmål» har
Men dette
norske landsmenn.
lerer til FN's menneskerettiggjort greie for de vesentligste
hetserklæring. Samtidig tar de er det samme som å gi opp resultater av samarbeidet. Like
i målsaken
livsnerven
til inntekt de mange overgan- selve
viktig som de årlige møtene er
ger fra nynorsk til bokmål i vitsen ved å bli målmann. På nær kontakt mellom sekretaside må riksmålet
skolekretsene, uten å nevne at den annen
riatene i det daglige arbeidet
en stor prosent av disse er til slutte å tviholde på en norm så gjennom året.
radikale former som de selv snever at en stor del av det
posi
er
d
emn
åkn
spr
k
Nors
anser for om mulig verre enn norske folk ikke føler seg hjemå
om
en
tank
til
ilt
innst
tivt
seg me i den og ikke kan fatte noen
motsetter
De
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rsama
rte
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det
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overganger som en tid var all- kjærlighet til den. Det må lære
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e
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kon
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Vi
e.
den
emn
åkn
spr
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nem
nale
at messig og mondén i en tid som
sikkert
er temmelig
Det
eid
arb
sam
et
for
r
nge
kni
vir
hvordan enn fremtidens språk vår. Enhver virkelig språkfred
både
kst
mve
fra
i
t
vær
har
som
blir i Norge, så vil det ikke gå ville helst være betinget av at
ore
andr
i
og
e
den
emn
åkn
spr
i
fra 1917: språkene ble avsondret seogratilbake til normen
meleid
arb
sam
isk
nord
for
gan
som
og politisk
dertil har altfor mange nord- fisk. sosialt
rup
esg
yrk
og
r
jone
itus
inst
lom
menn fått smak på fruktene av f. eks. i Sveits, ett av de få land
per.
skaper
ikke
polyglossi
hvor
fornorskingen.
et
eid
arb
sam
e
klig
språ
Det
som
—
kanskje
Men
språkstrid.
bare
kan
En varig språkfred
esekr
at
er
und
lidd
l
hitti
har
heller
fred
er
—
sa
Bjørnson
og
respekt
bygge på gjensidig
rbeunde
vært
har
tene
aria
at|t
men
e,
best
det
d
allti
ikke
blitt
ofte
er
Dette
forståelse.
å
ogs
ne
nde
nem
at
og
,
net
man
vil?
noe
man
innser
sagt, men det er få som
versitetet

i

Oslo,

Nordisk
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SPRÅKLIG

som foregår i de eksisterende
språknemndenes regi, har på
oppgaver som er tatt opp. For- enkelte områder gitt resultater
utsetningen for en økt innsats av stor verdi, men det bør kunpå dette området er derfor økte ne
intensiveres
betraktelig.
bevilgninger og styrking av se- Forslagstilleren har rett i at
kretariatene.
språknemnda hovedsakelig arVi håper at drøftingene av beider på nasjonal basis, og at
medlemsforslaget
må
kunne den nordiske språklige tilnærføre til en videre utbygging av ming bare er en av flere vikdet
organiserte
samarbeidet tige arbeidsoppgaver.
Institutt
mellom
de nasjonale
språk- for nordisk språk og litteratur
nemndene. Det bør drøftes nær- vil gjerne understreke behovet
mere hvordan dette best kan for en styrking av dette nordskje, f.eks. slik den svenske iske
språksamarbeidet.
Ikke
nemnda er inne på, gjennom å minst i vår tid, med den store
opprette et særskilt arbeidsut- bevegelighet i ordforrådet og
valg, supplert med utvalg eller den intense fremmedpåvirkninarbeidsgrupper for særlige til- gen, er det viktig å stå vakt om
Pak.
og
fellesskapet
det nordiske
Vi støtter forslaget fra Nåmn- hindre at våre skriftspråk glir
den för svensk språkvård om enda mer fra hverandre.
en mindre og hurtigarbeidende
En styrking av samarbeidet
komité til å utrede disse spørs- kan skje på flere måter. Formålene og alt i inneværende år slaget om et frittstående samkomme med et konkret forslag nordisk organ, løsrevet fra de
til videre utbygging
av det nåværende nemndene, må utspråklige samarbeidet. Komité- redes nærmere med hensyn ti!
aren kunne forslagsvis bestå av administrativ oppbygging,
én representant for hver av de beidsfelt og kompetanse. før en
nordiske
nemndene,
med
til- kan ta standpunkt til det. På
legg av én representant for den det nåværende
tidspunkt. da
norske, som vel på grunn av planen ikke er utarbeidet i devår særlige situasjon burde ha talj, kan det synes som om et
én representant for hvert av de frittstående crgan kan komme
to offisielle skriftmålene.»
til å komplisere
samarbeidsvirksomheten snarere enn å efInstitutt for nordisk språk rektivisere den. Forslaget forog litteratur ved Universitetet utsetter
nordisk
ny
en
at
i Oslo gir innledningsvis ut- nemnd skulle gis normerende
trykk for at det ser med vel- myndighet,
men
hva
dette
vilje på alle tiltak som tar praktisk vil innebære og hvilke
sikte på å fjerne unødvendi- problemer
dette
reiser,
må
ge ulikheter mellom de nor- nærmere utredes.
diske språk. Det blir pekt på
Et bedre alternativ enn en nv

Norskseksjonen ved Universitetet i Bergen uttaler:
det nordiske
mener
«Vi
samarbeidet inntil videre bør

ellers har manglet nødvendige
midler til å fullføre de felles

at det i år er 100 år siden
det nordiske rettskrivingsmø-

tet

i Stockholm,

og

selv

om

resultatet av dette møtet og
tilsvarende seinere tiltak ikke helt har svart til forventningene,
er det
viktig
at

tanken på nordisk tilnærming
i språkveien
stadig holdes
levende. I uttalelsen fra instituttet heter det videre:
«Det

nordiske

samarbeidet

samnordisk

nemnd

svnes

å væ-

re en utbygging av det nåværende
samarbeidet,
ved
økte
økonomiske
ressurser
slik at
hver av nemndene kunne tilsette en sekretær med nordisk

språklig

tilnærming

som

sbe-

sielt arbeidsområde. Et fellesnordisk
sekretariat ville best
kunne legge de ytre vilkår ti)
rette for en kontinuerlig konsultasjons- og samarbeidsvirksomhet.»

i
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skje gjennom

de eksisterende

språknemnder, og at det om
nødvendig bør utbygges sterkere med tanke på dette.

erklærer oss enige i at
det burde være mulig å gjenVi

nomføre en nordisk rettskrivi
antydet
som
ningsform
medlemsforslaget.»

Fra Nordisk institutt ved Norges
lærerhøgskole

foreligger følgende uttalelse:
«Etter vår mening lar det seg

neppe gjøre å nå fram til 'ett
felles nordisk skriftspråk ved
en sammensmelting av de eksi-

sterende nasjonale skriftspråk.
Dansk, svensk. bokmål og ny-

norsk har såpass forskjellige
lydlig, morfologisk og syntaktisk struktur at de svært vanskelig lar seg forene under 'en
fellesnevner.
Derimot kan det uten tvil
gjøres mve for å nærme våre
skriftspråk mer til hverandre
og dermed lette det språklige
og kulturelle samkvem mellom
de nordiske land.
For å oppnå denne tilnærmingen

er det etter vår oppfat-

ning bedre å bygge ut de nåværende nasjonale språknemndene enn å opprette en fellesnordisk nemnd.
stilleren peker

forslagSom
på, er en av

til at samarbeidet
grunnene
mellom dem ikke alltid har gitt
resultater,

underbemanningen

sekretariatene. Ved å bygge ut
disse, kunne det ofres mer tid
på den vitenskapelige utgranskingen av fellesnordiske språkproblemer;

videre

kunne

det

bl. a. holdes fellesmøter hyppigere enn det nå skjer, det kun-

ne

gjøres

for å finne

fremmede

større

felles

ord,

og

anstrengelser

avløsere
det

av

kunne

settes fart i arbeidet med å utgi
skrifter
populærvitenskapelige
om språklige emner av felles
nordisk interesse.»

i
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Norsk Rikskringkasting
har følgende bemerkninger

til

medlemsforslaget:
«I forbindelse med det som
er uttalt i forslaget om teksting

kan

det

gjaldt

en

teksting,

og

det

gjelder

Norge
et stort
antall
kanskje flertallet.
Norsk

ellers

Rikskringkasting

ikke

noe

forslaget.»

Den
gir

seere.

å bemerke

legge

mnasjo-

og

fram

felles reformer,

i skri-

for bli: Foreningen Norden
ler seg avgjort positiv til

minalserie som ble tekstet på et
tilnærmet dansk. Etter vår mening falt dette forsøket ikke
heldig
ut.
Bl.a.
virker
den

uten

å

de

vemåte, terminologi o.1., avgi
henstillinger til presse, radio og
fjernsyn og ellers følge en konsekvent samnordisk linje.
Konklusjonen for Foreningen
Nordens vedkommende må der-

kri-

komprimering som er nødvendig ved teksting, irriterende på
de seere som uten særlige vansker kan
følge programmene

Lutherstiftelsen.

motivere

imid-

dansk

utvilsomt
språknemnder
nale
utvides og effektiviseres, f. eks.
bevilgrommeligere
gjennom
ninger og gjennom et samnordisk arbeidsutvalg som har til

innen

former

særoppgave

lertid gjøre det nødvendig å
fravike denne hovedregel.
Forsøk med teksting på originalspråket har vært gjort én
gang;

Fra

i faste

av fjernsynsprogrammer fra de
øvrige nordiske land, kan det
opplyses at man hos oss stort
sett følger den praksis at disse
sendingene ikke tekstes, programmer på finsk unntatt. Spesielle omstendigheter

I mellomtiden kan det samarbeid som alt er kommet inn

stiltan-

ken om en felles nordisk språknemnd, men er i tvil om det
foreslåtte myndighetsområde og
det antydede mål for nemnda
er rett.»

969000606409000060-0-00000-0-0-0-0-0-0

i

har

til

3

norske Foreningen

uttrykk

for

Norden

at ethvert

for-

slag som tar sikte på å nærme
de nordiske folk til hverandre
må hilses med glede. Foreninmener

gen

les nordisk

derfor

niske

termer,

telse)

av

småord,

form

lik

teksting

at f. eks.

på

nye

stavemåte

(ikke

nabolandenes

tek-

av

oversetsendin-

ger i TV, og andre slike reformer kan være både nyttige og
viktige. I uttalelsen heter det
videre:
les

språknemnd

som

ikke

bare

skal ha konsulterende, men reelt normerende myndighet. og
tanken om et fremtidig fellesnordisk språk, vil det rimeligvis reise såpass alvorlige nasjonale

motforestillinger

at planen

både må overveies og debatteres grundig før det blir tatt
noen avgjørelse.

Fredrik

—

Wisløff:

GJØKEGGET
Boka har fått 2. premie i en
romankonkurranse. Forfatteren
viser også tilløp til å mestre
romankunsten,

men

heller

ikke

realistisk,

men

noe mer enn tilløp. Stoffet virker for mye konstruert. Personene opptrer for mye og lever
for lite. Wisløff gjør et tappert
forsøk på å ta opp «dristige»
emner, å gjøre «den kristelige»
litteraturen

mer

det er ikke nok for å skape god
litteratur. Det må i det minste
mer poesi til.
Skulle en dømme

språkføringen,
trass

verre,

i

blir

at

boka

det

visse

etter

end

kretser

synes å mene at godt språk er
det samme som å unngå diftonWisløffs
a-endinger.
og
ger

«sprog» er så sterilt at FRISPROG kan ikke ønske seg det
bedre, og likevel, eller nettopp
derfor er det så fattig på nyanser at det knirker som oldemors gamle syskrin. Det er et
mening.
i verste
«bokspråk»
Noen av dialogene er så lite
levende at de likner på deler av
et vigselsritual. Forfatteren tyr
også til merkelige fremmedord.

(«— men av naturen var han
ellers litt sedat. Noen ville kanskje si at han var indolent.»)
Endelig synes jeg det virker
forstyrrende at forfatteren stadig skifter mellom presens og
imperfektum.

fel-

«Når forslaget imidlertid videre lanserer tanken om en fel-

Bokhylla

”
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tee BD an

det gjelder innholdet.
Når
at
tydelig
er det
poengene,
Fredrik Wisløff anstrenger seg
for å få noen av personene til
å representere forfatterens livsfilosofi — for ikke å si snusfornuft — når det gjelder spørsmål

om

f.eks.

moderne

kunst,

kino, teater, langhåret ungdom
osv. Noe av denne filosofien
kan en nok være enig i, men
det bør være en viss skilnad
mellom å forelese og å samtale.
Konklusjon: Alt i alt ei 2.premiebok til å ta lærdom av!
Leif Egerdal.

SPRÅKLIG

DETTE

ER
Av

Det snakkes så smukt i visse
kretser om «fri sprogutvikling».
Med dette mener disse visse
kretser at alle mennesker skal
få lov til å skrive som det passer dem. Dette høres ganske
tiltalende ut. Da vil vi sleppe
alt som heter språktvang, og
heter
alt som
også
dermed
pråkstrid, for vi vil få hver
sår rettskriving. Men skal denne språkfriheten bli fullkommen, må en sjølsagt begynne i
folkeskolen. Når barna begynner å lære å skrive (viss de i
det heile tatt skal tvinges til
noe slikt), så må de få full frihet. De må få velge mellom
former som — eg - æ - i - je jei - jeg

- osv.

Og

vil

de

lage

noen nye former her, så må
ingen forby dem det, for det vil
være språktvang, og vi skal ha
«fri sprogutvikling»
i landet
vårt.
Et
annet
forslag
til
«fri
sprogutvikling» er det som blir
satt fram fra riksmålshold, og
som går ut på at de som kan
skrive, skal bestemme språkutviklinga. Dette høres også gan-

SPRÅKTVANG

lektor Torkel Magnusdal

da han etter professor Francis
Bulls ord er verdensberømt —
for han bruker samnorske former som bygda, elva, døra, handa, sola, trappa, a-verb som —
han øksa og hamra, han bjeffa
og mumla, han stampa og fekta
osv. og diftonger som — den
bleike

studenten

hosta,

han

dreiv på, heile bygda osv. Gyldendal arbeidde da også mye
for å få Johan Bojer til å gi opp
disse
«vulgære»
formene
og
skrive konservativt, men Bojer
var ikke til å rikke, «— når har
jeg lest korrektur på «Den siste
viking»
for
siste
gang,
så
nå

SAMLING

—

mann som
nok
ikke

Johan
skrive

norsk.

Det kan nok heller ikke en
person
som
skolestyrer
Leif
Egerdal i Sarpsborg. Han skreiv
nemlig ei bok for noen år sia
samnorske

former,

og den

blei så populær at den kom ut
i nytt opplag. Men da hadde
forlaget gjort de radikale formene

litt respekt

for

seg

sjølv

rette språket, for en lektor kan
så avgjort ikke skrive norsk.
Men
lektor

la oss
Kåre

like godt se hva
Rudjord
skriver

om dette i vedkommende avis
«Fædrelandsvennen»
Kristiansand S. 14. oktober 1969:

RETTINGER?
I mi

melding

av

Peter

Lun-

des «Folkeminne frå Søgne» i
Fædrelandsvennen
8/10
1969
er det dessverre blitt noen
Ved å sammenholde
med
nuskriptet ser jeg at

feil.
ma-

—».

Ånei, en
Bojer
kan

med

med

konservative,

og det uten

å spørre forfatteren om lov.
ske tiltalende ut, da vil en unn- (Man spør da ikke en forfatter
heter rettskriv- om slikt, gjør man vel det?)
gå alt som
ningskomiteer — Vogtkomite- Men en forfatter som får ei bok
er — og rettskrivningsregler. ut i nytt opplag, kan så avgjort
iallfall
Da blir det bare å følge i hæl- ikke skrive norsk
ikke viss han bruker samnorske
ene på de virkelig skriveføre.
Men da melder det seg et former.
Og når lektor Kåre Rudjord
kan
Hvem
spørsmål:
stort
egentlig skrive her i landet? skriver ei lang melding om ei
Riksmålsfolket vil sikkert sva- bok om noe så norsk som folre at det er iallfall ikke en for- keminne fra ei bygd på Sørfatter som Johan Bojer, — en- landet, så må sjølsagt ei avis

ET

rekka
rekken
bortgjømt

er blitt til

bortgjemt
samlinga
samlingen

—«—

skreiv
skrev
teksta
teksten
ei lita ordliste

—

«—

—

x—

en

liten

>

ordliste

boka

boken
innholdslista
innholdslisten

tru

8
tro

høgtidene
høytidene
folkediktinga
folkediktingen
avgrensinga
avgrensingen

—

«—

—

«—
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ei lita bygd
en liten bygd
framfor
fremfor
dreiv
drev
heimstedene
hjemstedene
heimelsmennene

hjemmelsmennene

drukna
druknet

leitte

—

«——
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I 17 av disse 20 tilfella er det
tale om jamstilte former. I tre
tilfelle er resultatet blitt former som ikke er tillatt i norsk:
boken, listen,
har
Dette

det

han

ikke

sikreste

bevis

for

skrive

norsk.

forresten

på

kan

at

——

lette

sjukdom
sykdom

folk

fremfor.
meg
hendt

før.
Derfor bad jeg denne gangen
om at det ikke måtte bli gjort

mitt.
i språket
forandringer
Når det likevel er skjedd, må
jeg be avisen gjøre greie for
grunnen.
Etter mitt syn er det ei skam
at sjøl venstre-avisen på Sørlandet tilsynelatende ikke vil
tillate radikalt bokmål i signerte artikler. Er det frykt for
riksmektige
den tallmessig
i Kristiansand
målsforeninga
som gir seg sånne utslag?»
' Kåre Rudjord.

Dette

er

med det som stadig hender her
i Kristiansand:
25. juni 1965
vedtok Kr.sand bystyre med 51
mot 25 stemmer at gatenavn
skal ende på — gata, ikke gaten
som tidligere, altså Markensgata, Elvegata, Rådhusgata osv.
(som i Oslo, Drammen,

stad, Larvik, Mandal osv.). Men
i kunngjøringer fra kommunen
brukes framleis — gaten. Og
når politiet kunngjør noe, er
det på samme måten. En må få
lov til å spørre om et bystyrevedtak ikke betyr noe, skal en
ikke rette seg etter det? Viss
politiet svarer NEI på dette,
med hvilken rett forlanger politiet at folk skal rette seg etter
andre bystyrevedtak?
Det er vel dette som er «fri
sprogutvikling» i landet vårt.
Overført til andre områder av
åpner det for
samfunnslivet
ganske dystre perspektiver.

BLI
MEDLEM !

%
STØTT
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tor Rudjord

*
Skriv til adresse
postboks 636, Oslo
og be am nærmere
opplysninger.

:

v9-04-0-0-04-0-0-0-0-0-04-0-0-0-0-0-0-0-0-004

Under debatten ved NM's årsmøte var det ein debattant som
hevda at den lagnad som nynorsken som skolemål får i den nyé
storkommunen Bergen, vil bli avgjerande for nynorskens framtid
i det heile og for det rom ein kan
vente at den vil få i våre framtidige bysamfunn. Her vil det vise
seg om målfolket makter å halde
på dei kretsane som har hatt nynorsk som opplæringsmål gjennom
mannsaldrar, eller om det går slik
som mange frykter at heile storkommunen får moderat bokmål
innen få år.
Her spørs det da kva ønskemål
Det er først og
foreldra har.
fremst dei som avgjør kva veg utviklinga skal gå. Men det er vel
ingen tvil om at mållaga i og om-m
kring byen kan gjøre mye for å
påvirke foreldra gjennom et storstilt opplysningsarbeid. (At riksmålsfolka vil gjøre sitt, det trenger ein ikkje tvile på!)
Ein får bare håpe at i-målsfolk
ikkje kjem til å legge seg for mye
oppi den striden som sikkert vil
komme. Ein kan jo på forhånd
tenke seg til kva utgangen på denne styrkeprøven må bli dersom
det er Ludvig Jerdal og Eigil Lehmann som skal forsvare mnynorskens interesser!

å

var det ham
i redaksjonen,
umulig å få greie på hvem som
hadde foretatt rettingene.
At lektor Rudjord har vært
lektor på lærerskolen og lært
en ganske stor flokk lærere å
skrive norsk, er vel for visse

STORKOMMUNER
OG
NYNORSKEN

Fredrik-

Der er til dags dato ikke
fra
mnoen forklaring
kommet
Fædrelandsvennen, og da lekvar personlig oppe

linje

eve
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Emma.
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Krav om statsforlag
for lærebøker
Av

Frøystein

Rasch-Halvorsen

Vi har alle røynt det eine vonkorta ned etter at taletida er sett brotet etter det andre når det
til 3 minutt. Det er mangt eg ville gjeld lærebøker på nynorsk. Eintatt med som utgreiing kring fram- skilde små lysglimter er det, det
legget mitt til statsforlag for lære- skal eg vedgå, men for oss som
bøker, men 3 min. er 3 min. sa arbeider i den høgre skulen, er
forfattaren av denne artikkelen på tilhøva likevel mest deprimerande.
Mest alt læretilfang, då omfatar
ømårsmøtet i Noregs Mållag.
Dette

innlegget

mitt

er

sterkt

eg både lærebøker, oppslagsverk
og litteratur til utfyllande lesing,
ligg berre føre på bokmål.
Sjølv om ein ved ein nynorsk
skule som t.d. Øystese Gymnas,
klarer å halda nynorsken som
grunnmål for dei aller fleste, ser
ein likevel at mange går over til
bokmål når dei går vidare.
Det nyttar ikkje å gråta over
dette korkje på i- eller a- eller omål. Ein må finna ein veg ut. —
Skulane i dette landet er allmenne, offentlege, — skapt og
leidd av samfunnet. Det er derfor etter mi meining ein heilt
anakronisk

frå gamle

er private

Moderne nynorsk —
radikalt nynorsk — samnorsk
Svar

på åpent

brev fra
lektor Torkel

Kjære lektor Magnusdal!
Ulykka er åpenbart at
jeg ikke har uttrykt meg
klart nok. Men vi har saktens
ulike
inntrykk
av
«moderne nynorsk». Sjølsagt fins det alle avskygninger innafor nynorsken,
fra de mest konservative
til

sterkt

radikale,

men

etter det jeg kan skjønne
er radikalt nynorsk en god
del vanligere enn De ser
ut til å tru. Framom alt er
svært
at
tydelig
det
mange nynorskfolk — og
jamvel Noregs Mållag —

har strukket seg mye lengre for å komme bokmålet

til møtes
enn
omvendt
(om en ser bort fra oss
samnorskfolk). Denne utviklinga har ikke minst

gått føre seg nettopp i de
tjue åra etter artikkelen
til Einar

Austlid

som

De

siterer.

Magnusdal
Når

en så analy-

serer innstillinga fra Vogtkomitéen,
er det lett å

skjønne («ikke å undres
på») «at Noregs Mållag nå
sier hit, men ikke lengre.»
For yting krever motyting,

og det er en dialektisk lov
at maktbruk
avler motstand. Det at jeg skjønner
standpunktet betyr ikke i
og for seg at jeg er samd
i det.
Men jeg er overtydd om

Riksmålsfordersom
at
hadde vært like
bundet
smidig som Noregs Mållag
— både før og etter at Arnulf

Øverland

grov

opp

att
riksmålstomahawken
— ville vi ha kommet mye
lengre i arbeidet for ett
mål i landet — samnorsk.
Mange hilsner
Guttorm

Gjessing
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situasjon,

ei overleving

interesser

som

dagar

når det framleis

står for

det viktigaste av alt, lærebøkene.
Ja, det er viktigare enn skulehus
og bilskyss og liknande.
I forlaga sit sjefar som meir eller mindre eigenrådig tek avgjerd
om språk og former. Ein lærebokforfattar har lite å seia der. Det
er frå eit demokratisk synspunkt
heilt hårreisande at ei kapitalmakt
samla i ei hand, skal styra språket
i skulebøkene.
I den høgre skulen er det ei
mengd nye omgrep som skal inn.
Det vert ofte ein drill i bruken av
klisjear. Det er ikkje alle som er
flogvit som skapar sitt eige, —
og ein lyt nytta seg av allment
vedtekne nomenklaturer, og ikkje
ta til med å greia ut om kva ein
legg i det og det. Mest heile denne grunnleggande lærdomen kjem
i dag i bokmåls bunad. — Forlaga
vil ikkje gjera noko. Det går til
og med så langt at bøker skrivne
på nynorsk, kjem ut fyrst i bokmåls omsetting.
Nå må ein sjølvsagt vera på det
reine med det at mange lærebøker vil koma i svært små opplag.
Då vil det vera spørsmål om berre
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ei utgåve. Skal vi då gje kjøp og”
ta imot ei bokmålsutgåve, eller
skal vi freista byggje bru saman
med vetuge bokmålsfolk og få ei
samnorsk utgåve? Dette er ein
realitet vi må sjå i augo.
Men forlagskapitalens sjefar vil
aldri gå vår veg. Det er heller
ikkje å venta at dei skal ha med
noko av dette å gjera.
Det er ei samfunnsoppgåve, ei
oppgåve som det er heilt naturleg
at staten tek hand om.
Samfunnet skal bygga skular,
utdana lærarar, betala løner og
syta for dei læremiddel som skulane treng, like til topps.
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Den høgre skulen skrik etter ny Å

norske læremiddel og Noregs Mållag må her hjelpa oss som slåss
på denne utposten.
Dersom Noregs Mållag no ikkje syner evne til å fatta vedtak
og handla, veit ikkje eg kven vi
skal venda oss til.
Departementet svarar ikkje eingong på brev.
Kom an folkens og hjelp oss!
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