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Føreordet og heile verket
Føreordet til band 1 opnar slik:
Denne utgåva av nokre skrifter av Ivar Aasen innleier ein ny skriftserie. I Handskriftsamlinga ved Universitetsbiblioteket [no: Nasjonalbiblioteket] i Oslo ligg det mykje
tilfang etter Ivar Aasen. [...] Men enno ligg mykje tilfang uprenta, og det fortener å
verta gjort lett tilgjengeleg.
Det same føreordet seier også at det ikkje kunne setjast opp nokon fast plan for den nye
skriftserien, for framdrifta ville stå på økonomi, tid og krefter. I 2006, 15 år etter at arbeidet tok til, er skriftserien – på ti band – fullført; vi kan sjå at både økonomien, tida og
kreftene har halde, og at dei tre utgjevarane har nått målet for ein storlagd plan.
Då band 8 av serien kom før jul i 2002, hadde orda frå det fyrste føreordet om tilfanget etter Ivar Aasen stått i ni band med Aasen-tekster (1–8 og 10). Banda 1 og 10 skil
seg noko frå rekkja 2–8. Som ein ser, har alle titlane i den siste rekkja ramma Målsamlingar [...] av Ivar Aasen. Det som er utelate innanfor […], er ein variabel som går på
geografi eller tid ved å fastsetja eller avgrense området for tekstene i bandet etter det
eine eller det andre. Band 2 er såleis Målsamlingar frå Sunnmøre av Ivar Aasen, band 6
er Målsamlingar 1851–1854 av Ivar Aasen. Banda 1 og 10 har andre titlar. Det fyrste
bandet er Sunnmørsgrammatikkane av Ivar Aasen og er såleis ikkje ei målsamling etter
det som blir lagt i ordet elles. Søndmørsk Grammatik hadde Aasen sjølv gjeve ut i 1851,
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og det kom ei andre utgåve av han i 1924, så utgåva i den nye serien er den tredje som
er prenta. I innleiinga til det fyrste bandet (s. XII) er denne grammatikken kalla “sluttstein”; det er fordi han kjem etter tre utkast som ikkje hadde vore prenta før. Band 10,
som kom ut år 2000 med tittelen Dansk-norsk Ordbog, skil seg òg noko ut, endå det bandet vel med rette kan kallast ei målsamling etter Ivar Aasen. Det særmerkte ligg i at det
er ei tospråkleg ordbok med oppslagsord på dansk og forklaringar/definisjonar på norsk
landsmål.
I 2002 stod så band 9 att, og det kom ut hausten 2006 med eit føreord som fester det
til august månad det året. Vi ser at det har teke noko meir tid med det bandet enn med
kvart av dei andre, men no ligg det føre, med det innhaldet som det skulle ha, utført med
same solide grunnarbeid og i same ytre bunad som dei andre banda. Tittelen fortel at
også dette bandet skil seg noko frå tekstsamlingane, men annleis enn banda 1 og 10; det
inneheld Namnesamlingar av Ivar Aasen.
Både i band 10 frå 2000 og band 8 frå 2002 står det same som i det bandet serien
opna med i 1992: “Men enno ligg mykje tilfang uprenta, og det fortener å verta gjort lett
tilgjengeleg.” Ordlegginga syner vel at utgjevarane har vorte fanga av ordbruken dei
fyrst valde, slik at dei ikkje har tenkt over at mengda av det som fortente “å verta gjort
lett tilgjengeleg”, hadde minka i takt med deira eigen innsats gjennom ein tiårsbolk. I
føreordet til band 10 står det rett nok: “Viktige dokument frå innsamlingsferdene er
prenta i tidlegare band av denne serien.” Noko tilsvarande finst ikkje i andre band. I band
9 har endeleg merknaden om det uprenta tilfanget gått ut.
Det andre avsnittet av kvart føreord (så nær som av band 10) gjev grunnar til at det
var verdt å prente tilfanget etter Aasen, og det som er sagt om grunnane, skal her hermast heilsleg etter det bandet som vart prenta sist (9, s. VII):
Ivar Aasen samla opplysningar om norsk talemål gjennom ein lang bolk i det nittande
hundreåret. Jamvel om han nytta tilfanget i dei vitskaplege bøkene sine, er det mange
opplysningar i oppskriftene hans om målføretilstandet i Noreg på 1800-talet, serleg
med omsyn til ordgeografien, som kan gje oss betre kunnskap om norsk talemål.
Kjennskap til grunnlagsmaterialet som Aasen bygde på, og dei mange førearbeida
som han laga til bøkene sine, vil òg gjera det lettare å vita korleis Aasen arbeidde som
målvitskapsmann. Ein vil soleis betre kunna døma om korleis Aasen vurderte kjeldene sine, og kva slags metodar han la til grunn for det vitskaplege verket sitt.
Særleg dei tre fyrste banda har nokre småe avvik frå ordlegginga her, men ikkje noko
som gjev ei anna meining.
Det store arbeidet som frå 1992 til 2006 har gjeve ti band med lett tilgjengeleg kunnskap om norsk mål på 1800-talet og om Ivar Aasen og verket hans, er gjort av eit arbeidslag på tre: Jarle Bondevik og Oddvar Nes frå Universitetet i Bergen og Terje Aarset frå
Høgskulen i Volda. Nes er av opphav frå Volda og Aarset frå Ørsta, og dei har vel hatt
ein føremon i at dei har vakse opp i det nære grannelaget til staden Aasen kom frå, og
på ein måte er lokalt nærskylde til han. Bondevik er frå Sogndal i Sogn, har vakse opp
med nynorsk mål og arbeidt med det ved Universitetet som granskar og lærar; dessutan
har han i ein bolk av det akademiske livet sitt vore professor II ved Høgskulen i Volda.
Ved sida av serien av tekster etter Aasen ville dei tre òg gje ut avhandlingar om verket åt
Aasen i ein annan serie. Dei valde bokstaven A for tekstserien og B for avhandlingsserien. På kvart band av tekstserien står det såleis A føre talet som gjev nummeret i
serien, frå A1 til A10. Det har til no kome eitt band av Serie B: Kommentarar og studiar.
Det kom ut i 1998 som Ivar Aasen-studiar 1 redigert av Jarle Bondevik og Oddvar Nes,
men skal ikkje omtalast vidare her.
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Om lag på same tid som det fyrste bandet med Aasen-tekster kom ut, skipa dei tre
utgjevarane noko dei kalla Ivar Aasen-selskapet. Det skulle stå ope for alle som ville
melde seg inn, og ei innmelding skulle ikkje koste noko. Dei tenkte visst at selskapet
skulle gje eit slags åndeleg og moralsk stø til det dei gjorde, og utgjera eit interessenettverk for utgjevingane og arbeidet med dei. Særleg mykje har visst ikkje dette selskapet
gjort av seg. Alle banda i tekstserien har kome på Norsk Bokreidingslag i Bergen; det er
eit forlag som har til føremål å gje ut bøker på tradisjonelt Aasen-mål. Ein viktig del av
arbeidet med utgjevinga må ha vore å syte for pengar til å produsere alle desse bøkene,
og utgjevarane har visst stått i brodden for det arbeidet sjølve.
Det kostar pengar å gje ut bøker, og forlaget har ikkje hatt nokon børs til å finansiere ein slik Aasen-katedral. Utgjevarane har difor lote ut i sponsormarka av det som
måtte finnast av næringstiltak, ideelt baserte samskipnader og forskingsinstitusjonar for
å få pengar til prenting. Dei som har gjeve tilskot til utgjevinga, skal no nemnast ut frå
det som er opplyst på kolofonsida og i føreordet til kvart band. I parentes er det teke med
kva band kvar har gjeve tilskot til. I alfabetisk rekkje etter fyrste bokstav i namnet har
dei som no blir nemnde, gjeve økonomisk stønad til Ivar Aasen-serien: Anne Røflo
Longva og Alf André Longvas Fond (4, 9, 10), Det historisk-filosofiske fakultetet ved
UiB (9), Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Stiftelse (5), Halldor O. Opedals
fond for norsk målreising og måldyrking (1, 10), Ivar Aasen-instituttet ved Høgskulen i
Volda (9), Høgskulen i Volda (6–9), Møreforsking (2), Møre og Romsdal distriktshøgskule (1–2), Møre og Romsdal fylke, Kulturavdelinga (9), Møre og Romsdal fylkeskulturstyre (3–4), Nordisk institutt ved UiB (3–8), Noregs forskingsråd (3–10), Norsk kulturfond (1), Sunnmørsposten (9), Ørsta mållag (1–2). Vi ser at Noregs forskingsråd har
vore med på åtte av dei ti banda, og ein må tru at det meste vel har kome derifrå – som
rett og rimeleg skulle vera.
“Auga òg vil noko ha”, skreiv Olav Aukrust i “Emne” – omslaget til banda med eit
blomemotiv og ei vakker bord er skapt av biletkunstnaren Bjørg Hausle Bondevik, som
er kona til utgjevaren med same etternamn. Ho er òg nemnd i føreorda for hjelp med
skriving og korrekturlesing.
Ein passus i føreordet til kvart band nemner ein viktig støttespelar i arbeidet og hjelparane hans, her etter band 4, s. X:
Me vil òg takka avdelingsbibliotekar [fyrsteamanuensis] Oddvar Vasstveit og medhjelparane hans ved Universitetsbiblioteket [Nasjonalbiblioteket] i Oslo for god og
snøgg hjelp med framleiting og kopiering av manuskripta. Like eins vil me takka
Vasstveit for hjelp til skildring av dei manuskripta som vert prenta her.
Nokre andre hjelparar i produksjonstilgangen er nemnde i føreorda; namna kan skifte
noko frå eitt band til hitt, men Jo Gjerstad i Bodoni Hus er takka i fem føreord (5–9) for
hjelp med karta og utforming av bøkene.
Mykje av føreordet til kvart band går att frå band til band nett som opninga av det.
Når ein ikkje tek omsyn til småe og lite meiningsfylte avbrigde, sluttar dei alle med det
same som står i band II: “Arbeidet med dette bandet i serien har vore ei samvinne
mellom oss tre som er underskrivarar” – og så dei tre namna Jarle Bondevik, Oddvar
Nes, Terje Aarset. Arbeidet åt Aasen imponerer, men også “det produktive arbeidsfellesskapet” av desse tre med tekstene etter han er “eit særsyn”, skriv Worren (1998). Det er
berre eitt meiningsberande avvik i det som blir sagt om samvinna: Band 10, Dansknorsk Ordbog, “har vore ei samvinne mellom Magne Myhren og underskrivarane”. Føreordet fortel at Myhren hadde skrive av og gjort førearbeida til bandet maskintilgjengelege. Han var òg med Bondevik om å laga innleiinga. Også i føreordet til band 8 takkar
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utgjevarane Myhren; der er det for hjelp med tekstene på hallingmål og for opplysningar
om folk og tilhøve i Hallingdal på Aasens tid.
Etter kvart som dei einskilde banda kom ut, kan dei ha vore melde i ymse blad og
skrifter. To av banda er melde i Maal og Minne: band 1 i 1994 av Kjell Venås og band 3
i 1997 av Lars S. Vikør.

Innleiingane
Etter føreordet er det til alle banda skrive utførlege innleiingar. Bondevik har skrive innleiinga til band 3, 5, 8 og (saman med Magne Myhren) til 10, Nes har skrive innleiinga
til band 1, 4 og 7 og Aarset til band 2 og 6. Innleiinga til band 9 skil seg ut, med di alle
utgjevarane er nemnde som forfattarar der. Innleiingane er ikkje heilt einslaga, men disposisjonen følgjer likevel eit etter måten fast mønster. Dei opnar med å gjera greie for
situasjonen åt Aasen då han gjorde arbeidet med oppskriftene, fyrst og fremst kvar han
fór og var i den aktuelle tida, kor lenge han var der og der, kven som var heimelsfolk for
han, korleis og med kva han arbeidde der han var, i det heile så mykje om bakgrunnen
for arbeidet som er kjent, og som det kan vera tenleg å vita for den som skal skjøna og
nytte samlinga eller teksta. Utgreiinga om alt dette kan til dels vera nokså detaljert. Som
vi veit, er det mogeleg å følgje Aasen nær sagt frå dag til dag fordi dagbøkene og breva
han skreiv, finst som prentstykke, velskipa og kommenterte (Aasen 1957–60).
Det er dinest gjort greie for korleis kvart manuskript er vore, kor stort det er i cm
gonger cm, eller – i andre høve – om det har vanleg oktav- eller kvartformat, om det finst
som blad eller ofte som (heimelaga) hefte (nokre gonger “med brunt papiromslag”). Det
er nemnt kor mange ord eller kor mange sider det har, og for kvart manuskript om det er
noko særskilt å feste seg ved i høve til andre manuskript eller tekststeg. Vi får vita korleis skrifta er, og kva ho eventuelt kan fortelja om kva steg av fullføring det aktuelle
manuskriptet er på. Om bokstavane er store og skrifta gjev inntrykk av å vera snøgg og
ikkje omhugsam, blir det gjerne tolka slik at dette er ein kladd på eit noko tidleg steg, og
dei ymse førearbeida og førebuingane blir plasserte i høve til kvarandre og i høve til det
mest fullførte tekststeget. Som ein ser, svarar dette til noko som vart nemnt i det utsnittet av føreordet som vart sitert ovanfor: Ved å følgje Aasen frå eitt steg i arbeidet til det
neste, kan ein få ein tokke av korleis han arbeidde som målvitskapsmann.
Det relative omfanget av ferdaskildring og manuskriptutgreiing kan skilja seg nokså
mykje etter skiftande bakgrunn og tilhøve. Såleis har den same innleiaren (Nes) skrive
mykje meir om ferder i band 7 enn i band 4, mest fordi det var fleire ferder å skrive om
i band 7. I band 4 ligg hovudvekta på manuskripta, og dei er skildra svært nøye. I ei melding av det bandet har Worren (1998) fest seg ved taloppgåvene om særeigne ord og fellesord i innleiinga og etter ei jamføring mellom Austland og Vestland funne ein vakker
symmetri. Ut frå ein bundel abstrakte substantiv har han dinest sagt noko om tenkjemåten til Aasen, jamført nynorsk ordtilfang før og no og på det grunnlaget skilt mellom “ein
blømande villnynorsk” for folk flest og “ein livskraftig oppdrettsnynorsk” [!] for filologar. Dette kan seiast å vera ei produktiv utnytting av arbeidet til utgjevarane.
Til slutt i innleiingane til kvart band er det eit eige kapittel om kva utgjevingsprinsipp som er følgde. Til dømes er det i fyrste underpunktet, om skriftsystem, nemnt at
Aasen brukte gotisk skrift i vanleg tekst, men nytta latinsk skrift til ymse slags ord som
skulle uthevast, og i den samanhengen høyrer det med kva slags typografi utgjevarane
har nytta til det og det hjå Aasen. Det kan vera gjort meir eller mindre greie for skrivevanane åt Aasen, rettskrivinga og teiknbruken hans og eventuelle avvik frå det vanlege,
vidare for korleis utgjevarane har stelt seg til vanar og avvik. Eit underpunkt er om kor-
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leis Aasen brukte spalter i ordlistene sine, og korleis utgjevarane har teke dette i utgåvene. I eit punkt som gjev alfabetiserte lister over avstyttingar og teikn, er det peikt på
at Aasen ikkje hadde faste prinsipp for korleis han laga avstyttingane sine. Eit anna
punkt er om korleis utgjevarane har brukt visse symbol til å merkje av slikt som misskrivingar, rettingar, overstrykingar, tillegg og tekstutfyllingar i manuskripta. Alt ved manuskripta som kan fortelja noko om dei, eller som kan tolkast på nokon viss måte, skal brukarane få vita. Den som sjølv ikkje er spesialist på tekstedisjon (som på eit elevert steg
kan kallast ein eigen vitskap), kan om dette berre seia at alle kunstreglane visst er følgde,
og at resultatet, så vidt han kan skjøna, må vera vellukka, endå det også her sjølvsagt må
vera slik ei engelsk vending seier, at berre den som et puddingen, kan vita korleis smaken er. Det er berre brukaren som etter ei tid kan uttala seg med tyngd om kor velskipa
ei ordbok eller ordsamling er. Det ser i alle høve ut til at edisjonsprinsippa er vèl
gjennomtenkte, og det er bra, også fordi dei nye utgjevnadene følgjer opp ein tradisjon.
Som vi veit, sette ikkje minst Reidar Djupedal ein høg standard for Aasen-utgjeving med
breva og dagbøkene han gav ut.
I band 6–8 er det saman med innleiingane eit “Geografisk register”. Det finst fyrste
gongen i band 6 som ein matrise med dei ymse ordsamlingane i bandet på x-aksen og
nemnde finnestader for ord eller andre språkdrag i samlingane på y-aksen. Ved det skal
ein snøgt kunne sjå til kva stader Aasen har heimfest noko i oppskriftene og opplysningane sine. Namna på y-aksen i 6 tek såleis til med “Ager [= Aker], Askevold, Askim” på
s. XLVII og går til “Ørsten, Østerdalen/ Aal” på s. XLIX. Nemningane for kjeldefestingar på x-aksen går frå kjelde 1, som er “Nordlandske Ord”, til kjelde 14, som er “Ordsamling for 1854”.
I band 6, der eit slikt geografisk register finst fyrste gongen, er det brukt to symbol
for avkryssing, open og fylt (svart) ring, men det er ikkje forklart kva symbola står for.
Då eg skreiv om bandet som meldar for Dag og Tid, nemnde eg “eit geografisk register
utan turvande opplysning om innhald og symbolbruk” (Venås 2000). Etterpå tok eg ved
eit høve spørsmålet om desse symbola opp med utgjevaren Bondevik. Eg fekk skriftleg
svar frå Aarset, forfattaren av innleiinga i 6, at det var eit redaksjonelt mistak at symbolbruken ikkje var forklart saman med matrisen. Truleg fordi den utegløymde forklaringa
ikkje høver inn i det vanlege mønsteret av rettingar, er ho ikkje nemnd mellom rettingar
til band 6 i seinare band. Det kan difor vera grunn til å ta med her det Aarset skreiv:
“Teiknet • syner til hovudomtalen av orda frå eit område,  fortel at ord (t. d. frå Hallingdal) også er omtala i andre ordsamlingar (Hallingdal – også i ordsaml. nr. 2, 4 og 6).”
I det geografiske registeret i banda 7 og 8 er det brukt berre eitt symbol, der kalla “svart
prikk”, og det er forklart såleis: “Svart prikk tyder at samlingane inneheld ord frå dei
nemnde områda.” Truleg har utgjevarane ved nærare ettertanke kome til at ein dobbelt
symbolbruk ikkje var naudsynt eller føremålstenleg.
Frå og med band 3, der det fyrst var aktuelt, er det som eit siste fast innslag i innleiingane gjeve framstellingar på kart over kvar Aasen fór, og kva tid han var på kvar
stad. Karta kan vera nyttige både når ein skal lesa innleiinga, og når ein skal bruke ordlistene. Frå og med band 5 er karta også sette opp som eit punkt i innhaldslista fremst i
boka. Når ein ser kartbruken i alle banda i samanheng, kunne ein jamvel ynskje at det
hadde vore med eit kart over Sunnmøre; det kunne ein ha hatt glede av både i band 1 og
2 og kan hende saman med andre band.
I band 1 og 2 er det eit alfabetisert ordregister til slutt. Det tek opp ord frå samlingar
som Aasen ikkje hadde alfabetisert. I innleiingane til desse banda er det gjort greie for
korleis registra er laga i høve til manuskripta, og korleis dei verkar. Der utgjevarane har
funne det tenleg, har dei gjeve att faksimilar av manuskripta. I band 6 er det sju og i band
9 ikkje mindre enn 18 faksimilar; dei fleste gjev att manuskript, men to-tre er av tekster,
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og med eit par-tre unntak er dei heilsides. Av skriftprøvene får den som les, også eit synsinntrykk av handskrifta til Aasen og av korleis manuskripta etter han er vorne. Frå og
med band 2 er det sist i kvart band rettingar av feil i tidlegare band. I band 9 er alle rettingane frå tidlegare band tekne med.
Lengda på innleiingane ymsar noko alt etter det grunnlaget kvar av dei skal gjera
greie for, og vel også noko etter kven som har slege på tastaturet. Når ein held seg til
sidetala, er det 12 sider innleiing til band 1, 27 til 2, 28 til kvar av 3–5, 36 til 6, 37 til 7,
48 til 8, 38 til 9 og 18 til 10. Tala for lengd er noko omtrentlege. Disposisjonen er den
same for alle innleiingane, og det nynorske målet er hjå alle innleiarane så tradisjonelt
Aasen-mål som ein finn i dag, og som Norsk Bokreidingslag visst er glad for å prente
(endå det er brukt -a og ikkje -i i bunden form eintal av sterkt hokjønn og tilsvarande
kategoriar). Som innleiarar bruker såleis alle infinitiv på -a, endå Nes og Aarset har -e
som talemålsgrunnlag (slik som også Aasen hadde) og bruker -e når dei skriv for seg
aleine, og dei bruker me (og ikkje vi) som fleirtalspronomen. Dei skriv sjølvsagt alle
både av natur og av oppseding godt nynorsk mål. Dersom ein fingranska emne- og ordvalet og framstellingsmåten, ville ein sikkert finne skilnader som kunne seia noko om
visse særhåttar hjå kvar av dei tre, men det ville ikkje vera noko meiningsfylt arbeid. Innleiingane er støypte over same form, og dei har kan hende òg vorte meir einslaga fordi
kvar av innleiarane har lese og kommentert det dei andre har levert til samvinna.
Attgjevingar i bøkene av fotografi, målarstykke og teikningar gjev tidskoloritt og forvitneleg kunnskap om landet, slik Aasen kjende det. Det opnar i band 1 med eit foto frå
kring 1870 av garden Solnør i Skodje, der Aasen arbeidde med grammatikkane om sunnmørsmålet, og går vidare i band 2 med foto av ein annan viktig sunnmørsgard, Nedre
Ekset i Volda, og i band 3 med attgjeving av eit prospekt av Sogndal, ei teikning frå
Eivindvik og eit målarstykke frå Litlebergen. I band 4 er det attgjeve teikningar frå
Jæren, Valle, Seljord, Nes og Slidre, i band 5 målarstykke frå Vefsn og Trondheim, i band
6 eit foto frå Tromsø og teikningar frå Hustadvika, Lærdalsøyri og Idd, i band 7 ei teikning frå Tynset og eit foto frå Hjelmelandsvågen, i band 8 foto av gate og båt i og utanfor Egersund og foto frå Elverum og Stavanger. I band 9 er det ein fin illustrasjon av
Dens leonis frå Simon Paulli: Flora Danica eller Dansk Urtebog. København 1648.
Grunnlaget for dei andre illustrasjonane er som for den siste avtrykk etter bøker og blad
og utlån frå museum og samlingar. Handskriftsamlinga ved Universitetsbiblioteket (no
Nasjonalbiblioteket) i Oslo er nemnd for dette i føreordet til band 4.

Særskilt om band 9
I føreordet til band 10 frå år 2000 er det nemnt at Dansk-norsk Ordbog var det siste store
verket Aasen arbeidde med, og det var vel ein grunn til at bandet skulle merkjast ut med
tal som det siste i skriftserien. Det same føreordet fortel vidare at utgjevarane då førebudde “to band målsamlingar frå åra 1855 til 1883” – dei vi no kjenner som band 7 og
8 – “og ei samling om namn”. I og med at band 9, samlinga om namn, kom ut i 2006
som det siste i tid, er verket og skriftserien fullført. Dette bandet har ikkje vore omtala
før, og det skal difor få nokre ord for seg i denne meldinga om heile serien. Eit heilskapleg oversyn over innhaldet i bandet har utgjevarane gjeve på den siste omslagssida:
Namnesamlingar av Ivar Aasen inneheld tekster som vart skrivne so å seia gjennom
heile Aasens arbeidsbolk, frå 1838 til 1883. Dei fleste tekstene er leksikalsk tilfang
som gjeld namn og nemningar som fell inn under personnamn, stadnamn, plantenamn og dyrenamn. Dei er vitnemål om den ihugen Aasen synte andsynes onomas-
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tikken og det som på hans tid vart kalla naturhistorie. Gjennom sume av tekstene, serleg dei som gjeld personnamn, kjem Aasens interesse for ein nasjonal renessanse i
namnebruken fram. Attåt tekstene om namn inneheld boka “Søndmørske Ordsprog”,
som er eit tidleg arbeid av Aasen, og manuskriptet “Sexualia”.
Same staden er det sagt noko om tekstmengda i heile verket: “Til saman er kring 80
større og mindre tekststykke (i alt 2163 sider) prenta i denne serien.” Når ein av faksimilane ser prøver på kva dei hadde å arbeide med, skjøner ein noko på veg kva for ein
kraftprestasjon dette arbeidet står for.
Innleiinga og innhaldet er ordna i åtte punkt, eitt for kvart av seks innhaldsmoment,
eitt for utgjevingsprinsipp og eitt for litterære kjelder. Det er ein liten motsetnad mellom
innhaldslista på s. V–VI og skipnaden i boka, med di det på dei tilviste sidene i boka
sjølv ikkje er slike samletitlar sette av utgjevarane som innhaldslista har. I boka har kvar
av dei lengste tekstene fått ei eiga oddetalsside til den tittelen som Aasen hadde sett.
Under kvart av kapitla “Personnamn” og “Stadnamn” har utgjevarane i hakeparentesar
sett samletitlar på eigne oddetalssider for fleire stutte tekster av Aasen; den fyrste er
“[Om personnamn]” på s. 61, den andre “[Om stadnamn]” på s. 95. Éin liknande tilsett
undertittel har skrivemåte etter Aasen: “[Navnet Solnør eller Solnaar]” på s. 92.
Nokre merknader til innleiinga: Samlinga av ordtøke er frå 1841, er skipa i 20 bolkar og har 319 nummer. Utgjevarane tykkjer at mange av ordtøka er “reine perler” og
gjev tre døme, fyrst “Einn skall late Auine gaa, men Hændine staa”, eit påbod eller ei
oppmoding som dei jamfører med “Bare se, men ikke røre” (s. XI og s. 4). Ein stad
mellom ordtøka finst 33 gåter (s. 15–16), som får stå utan svar. Den fyrste er “Rundt som
ett Egg, aa længer elde Kirkjevegg”. Dei meiner at dette er ei av dei fyrste oppskriftene
av gåter i Noreg. Vi blir minte om at Aasen følgde etter P.A. Munch som ein pioner i studiet av personnamn. Dei peiker på at Aasen med å skrive mange sunnmørske stadnamn
i ubunden form visst ikkje følgde si eiga rettesnor om å skrive dei “efter sin Udtale i
Almuesproget”. Reint stilistisk slår dei her til med eit bokstavrim mellom to ord med
motsett tyding: “vår identifikasjon er meir visshøv enn våhøv” (s. XXIII); det siste ordet
– med tydinga “usikker, som lettelig slaar feil, f. Eks. om Fiskerie” – har Aasen heimfest berre til Sunnmøre. Venskapen med den eine utgjevaren av bladet Budstikken, naturvitskapsmannen Fr. Chr. Schübeler, kan ha verka med til at Aasen på nytt fekk nørt dei
botaniske interessene sine og kom til å skrive ut og prente oversynet over plantenamn.
Det er visst ikkje sagt noko i innleiinga eller andre stader om kva som har avgjort
rekkjefølgja av innhaldsdelane, at kapitla i band 9 følgjer kvarandre i rekkja Ordtøke,
Personnamn, Stadnamn, Plantenamn, Dyrenamn, Sexualia. Det er mogeleg at dette er ei
tankerett – logisk – ordning. Ein skulle elles tru at det låg nær å lata skipnaden byggje
på anten tid eller mengd. Noko som tala for ei rekkjefølgje etter tid, var at den ordningsfaktoren mogeleg kunne seia noko om ei tidbunden utvikling hjå Aasen. Somt i ordninga
dei har brukt, høver med det. Ordtøka er tidfeste til 1841, og dei kjem fyrst. Den nest
siste teksta, “Sammenstilling av Dyrs Navne”, er tidfest til 1883. Den siste teksta,
“Sexualia”, har ikkje fått noka underskriven tidfesting på tittelbladet, og det ein har å
halde seg til, er visst berre at Aasen nemner henne i dagboka for 29.11.81: “Optegn. af
Sexualia”. Som merknad til det skreiv utgjevaren Djupedal at teksta ikkje såg ut til å liggje i papira etter Aasen då (kring 1960). Men i 1993 var ho med mellom manuskript etter
Aasen som hadde vore hjå Djupedal, og som folket hans gav frå seg då. Det er ikkje godt
å seia når manuskriptet var ferdig, men det var iallfall frå eit seint steg, endå Aasen
hadde hatt emnet for seg då han arbeidde med ordbøkene og med Norsk Maalbunad.
Om ein ser på tidfølgja for tekstene i dei mellomliggjande fire kapitla, har “Personnamn” (s. 19–72) tekster frå 1854 til 1883, “Stadnamn” (s. 73–112) tekster frå 1840 til
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1880–81, “Plantenamn” (s. 113–78) to tekster frå 1838–39 og 1860, og “Dyrenamn” (s.
180–97) tekster frå 1865, 1867 og 1883. Dette syner at tidfølgja for skriving eller publisering av tekstene ikkje gav utgjevarane noko eintydig grunnlag for å avgjera kva tekstslag og kapittel som skulle setjast føre eller etter noko av dei andre. Om vi vil jamføre
etter mengda av prenta sider, er eit omtrentleg sidetal for kvart kapittel 53 for “Personnamn”, 39 for “Stadnamn”, 65 for “Plantenamn” og 17 for “Dyrenamn”.
Nokre av tekstene i boka har vore prenta før. I så måte skil band 9 seg frå dei fleste
i serien, men høver saman med band 1, der Søndmørsk Grammatik frå 1851 som nemnt
vart prenta for tredje gong, og med band 5, noko som skal nemnast nedanfor. Dei lengste tekstene i “Personnamn” vart fyrst prenta i Folkevennen i 1854 og 1855, den lengste
i “Plantenamn” stod i Budstikken 1860, og teksta der vart same året gjeven ut som særprent saman med eit “Alphabetisk Register”. I kapitlet “Stadnamn” står eit stykke som
fyrst vart prenta i Dølen 1866: “Um namnet Oslo”; i boka er det også ein faksimile av
den sida i Dølen der stykket tek til. Det seier seg sjølv at desse tekstene måtte takast med
i denne serien jamvel om dei fanst som prentstykke frå før.
Det siste i band 9 er som alt nemnt eit oppsamlingsheat av rettingar til dei førre
banda. Frå arbeidet mitt med dette bandet har eg gleda av å melde at eg har lite å leggje
til for neste utgåve av boka: Eg nemner “Nav[n]ene” på s. 28, men når det to gonger på
s. 76 står “foem” er visst ikkje det feiltrykk for “fem[ininum]”, men ei avstytting av den
gammalvorne skrivemåten “Fømininum” som er omtala i band 1, s. XII. På s. 144 er eit
latinsk plantenamn skrive “Isoëtes lacustris”, der tødlane over e-en ikkje finst i faksimilen på s. 120. Dette er ei retting, men det er visst ikkje utgjevarane som har retta i strid
med arbeidsmåten dei gjer greie for. Motsetnaden må byggje på at faksimilen er av Budstikken sjølv, men teksta i boka etter særprentet, slik det er sagt på s. XXX. Aasen gjev
etter H. Strøm frå Heddal det norske namnet “Svanegras” for planta det gjeld; i dag er
namnet etter AGL “stivt brasmegras”. Frå kjelda Hornemann (1835–37) har Aasen “Brasengras” og “Tang”.

Attersyn og oversyn
Aasen-tekstene som med dette utgjevingsarbeidet har vorte lett tilgjengelege for målgranskarar, historikarar og alle som elles måtte vera interesserte, femner om mest heile
tidsrommet Aasen verka. Dei tek til med “Det søndmørske Almuesprogs grammatikalske Indretning <1838>” og går altså til august 1883, då Aasen gjorde den siste innsamlingsferda si, til Stavanger og Kristiansand. Det var ikkje allment ordfang han var ute
etter på den ferda, for ordboka der han kunne og skulle leggje fram ordfanget, var som
vi veit ferdig i 1873. På den vest- og sørnorske ferda i 1883 var Aasen særleg oppteken
av å samle nemningar frå dyre- og planteriket. Med det kan ein seia at han på ein måte
vende attende til det som saman med grammatikken var den fyrste kjærleiken hans. Som
vi hugsar, samla han planter og skreiv grammatikk med han var huslærar på Solnør i åra
1835–1842. Når vi nemner sluttåret 1883, er det også året då Aasen hadde fått manuskriptet “Til en dansk-norsk Ordbog“ i den forma som no, under tittelen Dansk-norsk
Ordbog, er band 10 i tekstserien.
Mykje av tilfanget i den nye serien er slikt Aasen skreiv opp og arbeidde med på den
fireårs langferda (1842–46). Stoffet i band 5 går til og med året 1846. Slik som med
Søndmørsk Grammatik frå 1851 i band 1 og – som vi nett såg – med nokre tekster i band
9 er det i band 5 prenta opp att ei tekst som har vore prenta før. Det er ei avhandling
Aasen skreiv i Trondheim sist på året 1845 og fekk prenta tidleg året etter: “Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik”. Det er ei viktig
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Aasen-tekst og eit viktig språkhistorisk dokument, og ho har før funnest berre i noko
som er så lite lett tilgjengeleg som band IV av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i det 19de Aarhundrede, så det var tenleg å få med teksta her. Dei tre banda
etter band V som gjev att kronologisk ordna tekster, dekkjer tidsromma 1851–1854 (6),
1855–1861 (7), 1862–1883 (8). Band 9 har tekster frå 1838–1883.
I tilfanget frå tida 1855–1883 er det teke med mykje meir enn det Aasen sjølv skreiv
opp på ferder han gjorde; det er fleire meir eller mindre tilrettelagde samlingar, som
Aasen fekk tilsendt eller overlevert av andre oppskrivarar. Særleg i band 8 er det stoff
etter mange slike hjelpesfolk. Skulle ein nemne døme på dette, kunne det vera at det om
ordsamlinga for året 1867 står at “Den største Deel af Indholdet er fra Hallingdal (H) og
meddeelt af Hr S. Raaen”. Heime i Hol heitte denne hjelpesmannen Sander Røo. Aasen
hadde vore hjå han i 1866 og sett på ord han hadde samla, og i februar 1867 var Sander
i Kristiania med ei stor samling (BD II 51, 54, 66, III 260). Aasen var også støtt om seg
for å få opplysningar om heimemålet åt folk som hadde flytt til byen frå nokonstad i
Noreg, eller som budde i hovudstaden for ei tid.
Vi skal vende attende til det mange gonger uttrykte føremålet som utgjevarane har
hatt med å laga denne monumentale serien av Aasen-tekster. Med det har dei nærast
nyskapt ein gammal kunnskap om norsk mål og om Aasen som målvitskapsmann. Målsamlingane vil vera eit infrastrukturelt grunnlag for vidare arbeid på dei to felta som dei
har peikt på i føreordet. Det nye i tekstene er gammalt fordi det har vore til stades heile
tida sidan Aasen fanga det opp i folkedjupet av det nittande hundreåret. Vi har grunn til
å vera glade og takksame for at Aasen tok så godt vare på tilfanget han samla inn, også
etter at han hadde nytta det ut i verka han publiserte sjølv. Om han hadde fått fleire
arbeidsdagar med same evne og kraft som han hadde i dei beste åra sine, ville han sikkert gjort meir med ymist tilfang. Elles er det klårt at han ikkje kunne nytte ut til siste
rest alt han hadde samla. Noko av det han ikkje hadde gjort ferdig, har vore utgjeve før;
i føreorda sine nemner Bondevik, Nes og Aarset føremennene Liestøl, Koht, Kolsrud og
Djupedal. Dei tre nye utgjevarane har teke for seg alt det som var att. Det har funnest før
òg, i oktavblad, (dobbel)blad, hefte, bøker, konvoluttar, kapslar. Alt som fanst der, er no
gjort omhugsamt og pedantisk greie for, med opplysningar om papirslag og sentimeter
av breidd og høgd på blad og hefte, om bruk av spalter og meir eller mindre presist om
tal på ord i kvar samling og gjerne med tilknytte tankar om korleis penneføraren brukte
handa si då han skreiv, om det er snøgt og laust nedrabla eller meir nøye, med finskrift
og grammatisk merking av orda eller ikkje. Det siste kan mogeleg seia noko om kva
Aasen tenkte om det han sette ned, kva vekt og verdi han meinte det hadde. Det er også
gjort greie for alle gøymde førearbeid til det som er prenta, noko som kan ha særleg
mykje å seia for dei som vil finne ut korleis Aasen arbeidde, og kva steg det var mellom
råmaterialet og det han ville gje frå seg som ferdig kunnskap.
Alle målføreorda Aasen skreiv ned på innsamlingsferdene sine, alle ordsamlingane
og tekstbitane, små eller store, er no plasserte i greie samanhengar med anna norsk mål
i tid og rom. Med dei noggranne og systematiske oversyna over korleis Aasen tok seg
fram på bygdene, kvar han var til kvar tid, og mest av alt kven han hadde som heimelsfolk, har vi også fått så mykje av bakgrunnen til orda som det er mogeleg å få. Elles har
vi sjølvsagt visst, og vi får atter vita det i innleiingane og tekstene her, såleis i føreordet
til band 8, at Aasen fekk mange opplysningar om talemålet utover i landet også med han
var i Kristiania. Det var fordi han etter kvart skaffa seg eit heilt nettverk av kjenningar
frå mange stader i landet som anten hadde slege seg ned i byen eller var der for ei tid. Vi
blir minte om leietråden han følgde om at tilfang som han hadde berre skriftleg og andrehands grunnlag for, skulle etterprøvast i marka av han sjølv. Det vart ein del av slike innkomne eller innhenta opplysningar etter kvart, og det å få kontrollert dei var ikkje sjel-
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dan grunnen til at han tok ut på ferd om somrane. Opplysningar om bakgrunnen for ferder og arbeid i marka høyrer naturleg saman med alt det andre som dei nye målsamlingane byr på.
I føreorda nemner utgjevarane at målsamlingane truleg vil ha mest å gje når det gjeld
ordgeografi, og det er nok rett. Skilnader i ordfang og vendingar er ved sida av avvik i
uttale noko av det folk flest hefter seg mest ved i talemålet, særleg kan hende korleis det
heimlege språktoet skil seg frå skriftmål og bymål, men kan hende ikkje mindre frå målføre i grannebygdene. Det har i dei siste tiåra kome ei mengd med nye tilskot av bygdebøker med samlingar av ord og vendingar, og det er sikkert enno mange lokale ordsamlarar her og der som arbeider med slikt eller tenkjer på å gjera det. For dei vil det vera
eit naturleg utgangspunkt å søkje etter det som måtte finnast frå tidlegare tider, og Ivar
Aasen var dei fleste stader, så det kan vera lurt å gå til han for å sjå kva han kan ha bokført frå den staden det gjeld i kvart høve. Særleg lett skulle det vera for hallingar, for
meir enn mange kan dei no dobbeltsjekke.
I ein stor del av band 8, Målsamlingar 1862–1883, er det tilfang frå Hallingdal,
mykje etter Sander Røo (eller Raaen). Men same året som band 8 kom ut, kom det eit
anna band med Aasen-tekster utanfor den serien som er emnet her (Aasen 2002). Det er
ei samling som gjev att alt det tilfanget i Aasen 1873 som er heimfest til Hallingdal og
Valdres, og ymist anna som gjeld Aasen i høve til dei to dalane: ferdaminna og dagboksnotata hans derifrå, opplysningane om målet i Buskerud og i Valdres som utskurder frå
Målsamlingar 4, målprøvene frå Hallingdal og Valdres i Prøver af Landsmaalet i Norge
(Aasen 1853) og endeleg brev til folk frå dei to dalane henta frå to band med brev og
dagbøker av han (Aasen 1957–1960). Men for alle som har bruk for å søkje etter eldre
tiders språktilfang frå nokonstad i Noreg vil det heretter vera lettare enn det har vore før,
å få tak i det som Ivar Aasen måtte ha gjeve, og det er vel det viktigaste og verdfullaste
ved den nye serien av Aasen-tekster.
Såleis er målsamlingane og anna i denne serien også nyskapte gamle tilskot til den
indre norske språkhistoria. Det vil heretter bli lettare enn før å feste historiske ordstudiar
til Aasen og 1800-talet. Det same kan gjelde andre sider av språket, for – som vi har vore
inne på – gjev desse målsamlingane etter han meir enn leksikalsk tilfang, endå det var
som ordboksmann han merkte seg særleg ut. I det fyrste bandet her møter vi han att som
grammatikar, og i det siste er han leksikograf på ein særskild måte, med ein standplass
mellom dansk og norsk. Han vart tidleg kalla til å laga ei dansk-norsk ordbok, og han
hadde kjent på den oppgåva gjennom heile det verksame granskarlivet sitt, somme
gonger så mykje at han hadde arbeidt vidare på grunnlaget han la med den lista han i
1843 hadde kalla “Danske Ord, oversatte med norske” (sjå s. IX i band 10). Han fekk
ikkje sjølv sett nokon sluttstein på det prosjektet, men no kan vi i alle fall sjå kor langt
han hadde kome. Sjølvsagt er det også mykje meir å finne enn det reint lingvistiske.
Språket gjev uttrykk for det sentralt menneskelege, og vi veit at Aasen alltid hadde augo
opne for menneska omkring seg og for det dei hadde i hugen; difor kan desse målsamlingane også gje verdfulle tilskot til eit studium av historisk folkekultur, med mange
mogelege innfallsvinklar.
For språkgranskarar, som truleg fester seg mest ved nett det lingvistiske, vil den
tibands serien med tekster etter Ivar Aasen som no er fullført, vera eit solid underlag for
fleire studiar om målgranskaren Ivar Aasen og om heimleg framvakse norsk talemål på
1800-talet. Dei tre utgjevarane av denne serien har i så måte lagt vilkåra vel til rette for
at den serien B som det førebels berre har kome eitt band av, kan leggje på seg og koma
med fleire nummer i komande år. Eg vil slutte denne omtala med å takke utgjevarane og
ynskje norsk målgransking til lukke med eit verdfullt verk.
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