
Språkhistorie fra 1800- 

Språklig situasjonsrapport i 1814 

Grunnloven av 17.mai 1814 er viktig, og skrevet på dansk pga. dansketida. (1380-1814)   

- Skriftspråket er Dansk, og lærerne retter norvagismer(norske ord og utrykk) som feil. 
Danskens stilling som skriftspråk i Norge ble styrket pga. bedre skolesystem + 
konfirmasjonsopplæring etter 1905. 

Talespråket i Norge 

Embetsstanden og overklassen i byene talte ”Den dannede dagligtale”, dvs. et danskpåvirket talemål. 
Folk i distriktene og ”underklassen” i byene snakket ulike dialekter som hadde rot i gammelnorsken. 

***1830-årene(Språkdebattens tiår) 

Diskusjoner om skriftspråket var en del av språkstriden mellom dikterne Wergeland og Welhaven. 

Henrik Wergeland(1808-45) 

Gikk i sine folkeopplysningsskrifter(ikke i lyrikken) inn for en gradvis fornorsking av dansken, dvs. at 
han brukte norvagismer der språkene skilte lag. 

Wergeland begrunnet sin gradvise fornorsking ut i fra tre hovedhensyn: 

1) Nasjonale i Norge som en fri nasjon bør vi utvikle vårt eget skriftspråk og sin egen kulturelle 
identitet 

 

2) Stilistiske/Kunstneriske: Lettere å skildre norsk natur og miljø med et norsk ordforråd. 
 

3) Demokratiske: Et norskere språk vil forenkle skrive-og leseropplæringen for folk flest. 

 

Den store historiker: P.A Munch (1810-63) 

Var den ivrigste motstander av Wergelands fornorskning ”Besudling” av dansken. Han mente at vi 
enten måtte beholde danske ubesudlet eller hans radikale forslag var å lage et helt nytt skriftspråk av 
en ”rein”/gammel dialekt og med gammelnorsk/norrønt som rettesnor=En språklig nyskapning og 
rekonstruksjon 

Allerede i 1836 påtok den unge Ivar Aasen denne viktigste oppgaven. 

Konklusjon: Vi får to hovedlinjer i Norsk språkhistorie 

Wergelands fornorskningslinje 
 
Asbjørnsen og Moe 
 
Knut Knudsen(=bokmålets far) 
 

II Peter Andreas Munch radikale forslag 
 
Ivar Aasen (=landsmålets far) 

BOKMÅL 1929 NYNORSK 1929 



 

Utgangspunkt 1830-årene 1840-årene 1850-60  
Dansk 
skriftspråk/”Dannet 
dagligtale” 

Wergelands 
gradvise 
fornorskning 

Asbjørnsen og 
Moe skaper 
eventyrstilen 
der de drev 
fornorskning i 
praksis 

*Knud Knudsen 
drev aktiv 
fornorskningspoli
tikk ut i fra det 
ortofone prinsipp 
= størst mulig 
likehet mellom 
tale + skrift 

RIKSMÅL/BOKMÅ
L 
(1929) 

Ulike 
dialekter/Gammelnorske
n (som døde ut på 1400-
tallet) 

P.A Munchs’ 
(radikale 
forslag) 
- lage et nytt 
skriftspråk av 
en ”ren” 
dialekt + 
gammelnorske
n 

Ivar Aasen 
skaper 
landsmålet ut i 
fra flere 
talemål og 
gammelnorsk 

 
 
A.O Vinje skriver 
dikt og utgir avisa 
”Dølen” på 
landsmål.  

 
NYNORSK/LANDS
MÅL (1929) 

 

1840-årene: Praktisk språkarbeid 

Fornorskningslinjen til Wergeland videreføres av eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe(se notater) 

som skapte sin berømte eventyrstil. De brukte stort sett dansk ortografi(=stavemåte) og grammatikk, 

men de innførte mange særnorske ord og utrykk knyttet til natur og miljø (=fornorsking i Wergelands 

ånd).  

I tillegg benyttet de to typiske grammatiske trekk for å få frem den muntlige norske fortellermåten: 

A) Dobbeltbestemmelse av substantivet 

 

 

 

B) Etterstilt eiendomspronomen 

Dansk                                 Norsk 

Mi ko                               Koen min 

Disse grammatiske trekkene dannet skole som påvirket Ibsen og Bjørnson i 1850-årene. 

 

 

 

Dansk 

Den hvide hest 

Norsk 

Den hvide hesten 



Ivar Aasen (1813-96) 

Var en stor og genial språkforsker som så det som sin oppgave å gi de norske bøndene et nytt og mer 

naturlig skriftspråk enn det danske.  

 

Biografisk Bakgrunn 

* Fattig bondegutt fra Ørsta i Sunnmøre. 

* Selvlært, uten høyere utdannelse. Han leste på egen hånd om ulike språk(Dansk, Tysk og Latin) og 

deres grammatikk. Slik skaffet han seg en stor språklig kompetanse. 

*Aasen bodde i ”eksil” i hovedstaten som ugift mann på hybel og ble bevisst aldri tilknyttet 

universitetet fordi han ikke ville miste kontakten med bonderøttene. 

Viktige årstall og begivenheter i Aasens liv 

1836: Aasen skriver at han vil gjennomføre P.A Munchs’ radikale forslag 

1847: Han skriver språklig svennestykke, dvs. liten avhandling om Sunnmørsdialekten om gir han 

stipendiat til å drive språklig innsamling og granskning. 

1842-46: Ca. 4.års iherdig innsamling 

Innsamlingsarbeid – mye til fots for å spare penger. Dro rundt i stordeler av landet og noterte ord og 

utrykk, men han unngikk byene = altfor danskpåvirket og utvannet.  

Unngikk også flatbygdene rundt Oslofjorden. Pga. tid og avstand tok han ikke hensyn til de tre 

nordligste fylkene, også fordi: 

- Lite befolket 

- Like dialekter 

- Mange innflyttere 

1848 Hans mesterverk; ”Det norske folkesprågs gramatik” 

1850 ”Ordbog over det norske folkespråg” 

Disse førsteutgavene er deskriptive, dvs. at han legger frem alt materiale med alle variantene. Han 

har ikke valgt en norm for skriftspråket. De senere utgavene fra 1860- og 70-årene er normative. 

 

Hvordan valgte Aasen normen for landsmålet 

• Han brøt med Muchs forslag om EN dialekt. Aasen benyttet seg av flere dialekter slik at 

språket skulle virke mer samlende. 

 



• Aasen la hovedvekten på nordvestnorske talemål. (Fra Sognefjorden opp til sitt eget 

område). Fordi han likte dialekten(følte seg hjemme i den) og dialektene i fjellbygdene (pg.a 

nærheten til G.N) 

 

• Der målførene ikke ga noe entydig svar, støttet Aasen seg til GN- både i stavmåte og 

gramatikk. 

 

EKS: 

 

 

 

 

 

Eks. fra gramatikken. Ein gut-gutarne(Fra GNO) 

 

• Av og til tok Aasen også hensyn til svensk og dansk fordi han ikke ville skape for store 
forskjeller. 
 
EKS: 

 

 

• Aasen var purist, dvs. tilhenger av et rent språk uten for mange lån- og fremmedord. Hans 
purisme gir utslag i motstand spesielt mot tyske omsetningselementer i forhold til ord 

- Prefix og sufix 
- For- og etterstavelser 
- An og –else 
- Be- og het/heit nå lov i nynorsk. 

(Vi får en massiv innlåning fra Tysk på 1200-tallet fra det tyske handelsfolket, Hanseatene) 

 
• Som språkmann tok han også estetiske hensyn, dvs. at det nye språket skulle vakkert og 

klagfullt: 
 
Ei sol – soli (Sola mest vanlig) 
Eit fjell – fjelli 

 

• Rent stilistisk brøt Aasen med den Dansk-Tyske Kansellistilen 
(=bytokratispråk)=hypotakse,dvs. lange setninger med innskudd og la vekt på en muntlig 
stiltone�Paratakse(mer muntlig, eventyr- og sagastil) 

 

Dansk 

Hoved 

Dialekt 

Hue-Hugge  

Håve-Haue    

Have 

= valgets kval 

Landsmål 

Hovud     

(gammel N.)          

- selv om ingen 

brukte det på 

1800-tallet 

Dialekt 

Bån-Badn 

Aasen 

Barn (samme som 

nabospråkene) 



Aaasens praktiske bruk av Landsmaalet 

1853: 

- ”Prøver af Landsmaalet i Norge”, konkrete ekempler på bruk av skriftspråket 
- Samme år: Kommer Landstaad ”Norske folkeviser”, A.O Vinje ble inspirert til å skrive på 

Landsmål. 

1855:  ”Ervingen” – lite skuespilll 

 

1863: ”Symra” (=vårblomst) , dvs. hans eneste diktsamling. Der vår kjernetekt ”Gamle Norig” står, 
nasjonal hyllest) 

***Knud Knudsen (1812-95) 

KK var bokmålets far og en ivrig forkjemper for fornorsking av Dansken. Med ”dannet dagligtale som 
rettesnor” og *det ortofone prinsipp, størst mulig likhet mellom tale- og skriftspråket, som grunnlag 
for hans rettskrivningsreformer. 

• Husmannsgut fra Holt ved Tvedestrand.  
• Fikk utdannelse og ble lærer (=nær den bløde kyststibe).  

• Senere ble han overlærer(=rektor) ved katerdralskolen i Kristiania. 

Som pedagog så KK skoleelevens problemer med å lære det danske skriftspråket. De snakket Norsk 
(=dannet dagligtale), men måtte skrive på dansk. Vi hadde en stor kløft mellom Tale- og skriftspråket 
i Norge. Allerede i 1840-årene så KK det som sin hovedoppgave å minske denne avstanden. Dette 
inspirert av dansken ”Rasmus Rask”(1700-tallet) ville få inn mer ortofoni i dansken og rettesnora til 
uttalen i den dannedes munn. 

1862-reformen 

1) Stum e avskaffelse:  

faae: faa 

Jonas lie 

 

2) Slutt med dobbeltskrivning av lang vokal:  
Meel:Mel 
Miil:Mil 
Huus:Hus 

 

3) C,CH og Q erstattes med K: Der hvor det uttales som K. 
Control=Kontroll 
Characteer=Karakter 
Qvalm=Kvalm 

Norsk språkråd i dag følger KK’s prinsipp i forhold til engelske låneord 

4) PH fra grask ersatters med F:  

= arvingen 



Philosoph=Filosof 

 

Andre viktig forslag fra 1870 og 1880-årene: 

- Slutt med stor forbokstav for vanlig substantiv 
- Fjerning av flertallsbøyning i Flertall 

Vi ere  = vi er 
Vi Vare= vi var 

KKs Hovedforslag: Avskaffelse av bløde konsonanter, dvs. BDG�PTK 

Denne viktige reformen ble gjennomført i *1907-reformen. Som var en seier for KKs prinsipper om at 
det norske skriftspråket skulle bygge på norsk uttale. 

 

KK var også, i likhet med med Aasen, Purist, dvs. i hans tilfelle motstander av vanskelige fremmedord. 
Han lagde en egen ordbok med forslag til erstatning ”Urnorsk og Norsk” 

EKS på KKs nylagde ord: 

Sekel:hundreår , Debatt=ordskifte, Dokument=skriv 

 

KK og Teaterspråket 

Frem til 1855 har scenespråket vårt vært dansk, og norsk ble sett på som stygt, bondsk og vulgært. 
Folk med Bjørnson i spissen lagde pipekonsert mot de danske skuespillerne. Det ble ansatt nordmenn 
som var noe usikre i sitt talemål. 

KK var i en periode talemålskonsulent, dvs. at han lærte de norske aktørene konkret dannet 
dagligtale 

 

Politikk i språkstriden 

1885: - JAMSTILLINGVEDTAKET, dvs. at Norge fikk to sidestilte og offisielle skriftspråk, Landsmaal og  
Riksmaal. Alle offentlige skriv skal utgis på begge målformene. 

 

 

1892: Målparagrafen, dvs. at lokalmyndighetene kunne selv bestemme undervisningsspråkene i 
skolene. 

Språklig situasjonsrapport: 200/6000: landsmaal 

 

Språklig pressgrupper 



Norges mållag stiftes i 1906(rett etter unionsoppløsning) og arbeider fortsatt for nyorskens sak 

 

Riksmålsforbundet av 1909, jobber for riksmålets sak, dvs. en mer konservativ skrivemåte enn 
bokmål.  

 

 

*1959: Landslager for språklig samlig ble opprettet fordi medlemmene mente at læreboksnormalen 
av 1959 var et tilbakeslag for tilnærmingen eller samnorsktanken 

 

Nu, efter, 

hytten, røke 


