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ProfessoremeritusFinn-Erik
Vinje beskriver i en artikl<eli
Aftenpostenrz. septemberde
tilløp som nå - i kjølvannetav
rettskrivningsreformenav 2o 05
- skier i retning av en fastere
språknormering.Symptomatisk
for dagensutviHing er således
at det hittil i år er kommet i
handelentre ordlister sorn alle
tilbyr en trangerespråknorm
enn den vidtgåendevalgfbihet
som Språkrådetåpnerfor: Aftenpostensrettskrivningsordliste,
NTB-språ'
ket og Riksmålsordlisten (7.utgav_e).
Med utga4gsprrnkti det fellesgodssom tlissetre ordlistene
representere$;langerer
Vinje en
dristig plan: Hvis betegnelsen
riksmål igjen skalkommetil
hederog verdighetsom betegnelsepå landetshovedspråk,kunne
man samordnede overveielser
som ligger til grunn for de tre
ordlistene.Og han forBetter:
<<Dermed
kunne man samleseg
om en nofin som ville samsvare
med faktisk sprakbruki landet,
og vi kunne kanskjefå etablert

innspill til en norsk språkdebatt
som eråringsmessighar hatt
altfor lett for å kiøre segfast i
gamle,størknedehjulspor.Og
intet ville, etter undefiegnedes
oppfatning,værebedreenn om
man kunne enesom å kalleriksViniesplaner et kon- målet* ja, nettopp:Rilsmål.
Men hva om selvenavnevalget
struhivtinnspilltif
skulle vise segå væreen avgtrøen norskspråkdebattrendeanstøtsstenl
I sååll kunne man - som
som har hatt altfor
parallell, valgfri betegnelse
lett for å kjøreseg
- henteordet samnorskfrenr
fra glemselen.Hvorfor ikke la
fast i ganrle,størk"
et fordums utskjelt navnpå et
diskreditertspråkpolitiskpronedehjulspor.
sjeh bli gienfødtog rehabilitert,
av Aftenpostensom en <<debatt- men nå som sidestiltnavnpå
artikkeb. Den har imidlertid
vårt moderneog revitaliserte
hittil ikke utløst noen nemever- riksmål1Og samtidigfå gravdig debatt,og avisensyneshellagt et skrømt fra en sprakstrid
ler ikke å ha vært innstilt på å
som nå burde værehistoriel
åpne sine spalter for eventuelle Dermedkunne vi endeligogså
bidrag i såmåte.Det er bekla- ikfte minst - bli kvitt den
gelig,for detteer en sak som
selvmotsigende
og usannsynlig
kunne fortjeneå belysesseriøst, uformuende,krøkketeog krengrundig og med et åpentsinn,
kendebetegnelsenbokmål.
og som burde påkalleet bredt
Noeå tenkepå for Språkråog aktiw engasjementi det of
detl
fentligerom.
O D D G U N N A R S KAGE$ TAå F
Vinjesplan er et konstruktivt
en normsituasion noenlunde i
samsvar med den vi finner i våre
naboland. Og riksmålet kunne få
tilbake sitt gamle na{n.>>
Vinj es ylringer presenteres
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er en uavhengigukeavismed veh pa kultur, politikk
og forskning. Avisen er riksdekkendeog globa,lt
orientert, og arbeiderfur å øke interessenfor kr.iti&k
og meningsutveksling.

