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Gardsnamn. I Aftenposten8.juni
blæsBotolv Helleland til strid mot eit
eit framlegg som leiaren i Stortinget
si familie- og kulturnetnnd har send
til kulturminister ThondGiske.Framleggeter ei oppmoding om å endra
stadnamnlova slik at grunneigarar
får vetorett i skrivemåtenav namnet
påeigedomen.
Nasjonal eigedom. Hellelandseier segmedviten om at for mangehøyrest dette ut som eit rimeleg krav. Er
ein eigar av eit gardsbruk,bør ein dg
ha rett til å bestemmanamn og skrivemåtepå eigedomen.Men det syner
segat Helleland sitt ærendhelst er å
fremja det motsettesynet - at skrivemåten av stadnamn er ei offentleg
sak.Sjølvom mangeav osshar eit
gardsnamnsom slektsnamn,og sjølv
om mangeynskjer å ha råderett over
namnet på eigedomenogsåi offentleg bruk, må stadnamna- slår han
fast - forvaltast som ein nasjonaleigedom.Og Helleland gjer greiefor
kvifor det lyt vere slik:
<Gamlestadnamner heller ikkje
noko som ein legg ut på sal saman
med den eigedomensom ber namnet.
Det er ein del av kulturarven og eit
fellesgode.Å sikra detle har vore eit
hovudmotiv for lov om stadnamn.>>
Dette omqmet inneber dg at det normaltik$ebørvere meir enn ei offisiell skrifbfiorm av eit namn på ein og
samestaden.

Namn på landet vårt. Ei saksom
Helleland ikkje nemner i kronikken
sin, er at denne regeleni røynda også
gjeld for det gjævasteav alle stadnamnavåre - namnet på sjølvelandet der me bur. For landet vårt har
faktisk eitt - ogberre eitt - offisielt
namn: (Kongeriket)Norge,som det
står skrive i Grunnlova.
Mangenynorskbrukarar har hatt
ein tilhug til å nytta den private
skrifLformaNoreg, stundomjamvel i
offentlegmålbruk. Ein kan undrast
lwifor, når me dgveit at dennenamneforma ikkje finst i nokon norsk dialekt, og at ho knappast vert nytta i
munnleg tale av nokon - korkje av nynorskbrukarar eller andre. Her vert
det syndamykje, og den størstesyndaren er statensjølv:Alt i 1951fekk
me dei fyrste frimerka med skriftforma Noreg (Arne Garborgi tre verdiar). Sidanhar det kome mangefleire,
og etterkvart dukka <<Noreg>>
opp på
pengesetlar,myntar, passbøkerosb.
Hat mot nynorsk. Dettestrir mot
dei omsynasom stadnamnlovaskulle
verna om. Det er dg keisamt av di
denneverksemdaberre kveikjer opp
under det aukandehatet mot nynorsken som me kan sjå så altfor tydelegikkje berre hjå ungdomsskuleelevari
hovudstaden,men frå landsendetil
landsende.
Dette er ikkje berre keisamt,men
dg sørgjeleg.Omnynorskenskal
overleva,må kreftene setjastinn på
arbeid med mål og meining (,.. . . mot
rikare mål å trb), ikkje på å halda liv
. i c*n,uturvande språkstrid.

