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En byvandring i lommeformat
Arki - hvada?
Verden rundt med bare håndbagasje

Språkhjørnet

ilam.?
EN touurtrrNcERREGELsier at du kan bedømme
en håndverkersdyktighet ved å se hvordan han
behandlerog tar varepå verktøyet sitt.Vårt viktigsteverktøy i nærsagtalle livets tilskikkelserenten vi er håndverkere,akadernikereeller departementalesakbehandlere- er språket.Så hvor{or
iklcela det gå sport i å behandledet skikkelig,
med respektog omtanke?Dette er leserenav disse
linjer selvsagtfullstendig innforstått med.Vi kan
derfor Ia ytterligere moraliseringerligge, og gå rett
på sak.
MaNcE av (JDpostensleserevil værekjent med
Per Egil Heggesfastespalte<Språketvårtr i Åften*
posten,et dagiig oppkomme av puristiskepedanterier, blytung ironi og forserte underfundigheter.
Irriterende, men nettopp derfor ogsåstundom
lystbetont lesning.Og uansett,gjennomgåendeav
uvurderlig nytte for den som har et reflektert forhold til vårt norske språk og kanskjeendog ønsker
å kunne beherskedet. En av Heggesmånge
kjepphester,som han rir trutt og stadig,er kampen mot.fofuoldismen.
Enn sålenge (for å låne en
innpåslitensvesisme)en kamp på vikende front, til
trossfor bruk av tungt skyts,såsom den vedvarende omtalen av vår justisminister salr' <,forholdsministerenu.
UDpostens Språkhjørnesier segubetinget enig
i at den omseggripendeog snart allestedsnærværende bruken av ui forhold til> som preposisjoner
en vedersfyggelighetsom må bekjempesmed
nebb og klør, ild og ståI.For ordensskyld: Med
unntak av de få tiifeller hvor sakenfaktisk dreier
segom et forhold av mer eller mindre legitim
karakter.For den som ønskerå holde sin sti ren,
har språketmange gode alternativersom med fordel kan benyttesistedenfordet uformuende <ri
forhold til>: <Med hensyntilr, <nårdet gjelderr,
<vedrørende>,
<hvaangår>osv.(eller man kan
velge slike kreativevarianter som <i høve til>,
<andsynes>
eller <vis-å-visr).Men her syndesdet
mye,ogsåi et departementnær deg.Ekstra ille og ikke minst distraherende* er det å måtte lese
dokumenter hvor utstederenhar vært såfrekk å
utsryretekstenmed omnibus-preposisjonen<ifu.

Tommelen ned for <ift>,men hva skal vi si om
andrenymotensforkortelser som (asapt(assoon
aspossible)og <iiar (i løpet av)?Her er vi vel best
tjent med å innta en rausog inkluderende holdning - sålenge det uttrykket som forkortelsener
avledetav,åktisk samsvarermed det som ønskes
meddelt.Samt - ikke minst - er det en-fordelont
har enfelles-forståelse
at meningsog rllottager
avsender
innholdet.
I srrxr spønsuÅrer det råd og trøstå finne i pu(undertittel <Bladetfor godt
blikasjonen Statsspråk
språki staten>).Bladet utgis av Språkrådet,utkommer fire gangeri året og sendesgratis til enhver
som måtte ønskedet (abonnementkan tegnespr.
e-posttil lars.erik.klemsdal@sprakradet.no
).
I nr.1-2009 skriver en innsenderfølgende:<,Jeg
vil gjerne dele en forkortelse somjeg aldri har sett
ila. dagen.Altså en forkortelse
behandles
før: Saleen
for ni løpet av>.Når kommer ilad.,ilau.,ilam.og
ilaå.?,
I sitt svarskriver redaksjonenblant annet at
<Forkortelsenila. stårikke i noen normative oppslagsverk.Generelt råder vi folk tii å unngå å
bruke for mange forkortelser i løpende tekst.De
kan virke ekskluderendepå mange og forutsetter
ofte at leserenhar vissekunnskaper.,>
Å ha vissekunnskaperer - etter UDpostens
syn - et ubetingetgode.På dette
Språkhjørnes
Gltet kan noen hver føle at vi kommer til kort.
Men når det kommer til stykket - hvilket det
stundom gjør - er hjelpen nestensnublendenær.
I vårt tilfelle dreier det segonr det treårige (2008Klart språki staten,somdrives
2010) prosJektet.
frem av Direktoratet for forvaltning og IKT (fork.
Difi, tidligere ogsåkalt Statskonsult)i samarbeid
med Språkrådet,etter oppdragfra fornyings- og
Heidi Grande Røys. I
administrasjonsminister
tt (nr.1/ 2009) kan
Språkrådetspublikasjon Språkny
vil
i det
vi leseat statsråden å saksbehandlere
oflentlige til å skrive slik at folk forstår dem. Det
er med andreord et prosjekt med storehåretemå\,
som det heter i tidsriktig ledelsesterminologi.
Nærmere informasjon om alle riltakenesom inngår i prosjektet er å finne på nettstedetwww
klarspråk.no.Følg rned,følg medl
Odd GunnarSkagestad

