
Per Egil Hegge født i 1940 i Trondhjem.  

Av utdannelse er Hegge cand. mag. i russisk, engelsk og 

statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.  

Til tross for sitt sterke engasjement for det norske språk, har 

han ingen formell utdannelse i faget. Han er kjent for å snakke 

10 språk flytende. 

Han er journalist og pressemann og har vært en av de mest 

markante medarbeider i Aftenposten siden 60-tallet. Kjent for sin skarpe penn og 

fotografiske hukommelse. Av mediemagnat Tinius Nagell-Erichsen omtalt som: 

«vårt eneste geni»!  Han har lagt seg ut med vel ansette, leger, historikere, 

siviløkonomer og sportsjournalister. Og, ikke minst, Johan Galtung!  

Per Egil Hegge har vært frittgående redaktør i Aftenposten, redaktør i A-

magasinet, og utenrikskorrespondent – i London, Washington og Moskva. P.g.a. 

sin nære kontakt med Alexander Sosjenitsyn da denne fikk Nobelprisen i -70, og 

med andre opposisjonelle, ble han utvist fra Sovjetunionen i 1971.  

 

Fra 2004 til 2018 hadde Hegge sin faste, daglige spalte i Aftenposten, «Språket 

vårt». Han har vært en profilert kritiker av Språkrådet, der han selv har vært 

medlem. Han er aktiv i riksmålsbevegelsen, og er medlem av Det Norske 

Akademi for Sprog og Litteratur. 

Per Egil Hegge har skrevet en rekke bøker, med tema fra språk og politikk, til 

kongebiografi og medisin. I boken «Og så må du ikke stille spørsmål» fra 2000, 

tar han et voldsomt oppgjør med norsk, medisinsk ekspertises manglende 

evne/vilje til å behandle symptomer på sykdommen hypothyreose (for lavt 

stoffskifte), når laboratoriesvarene ikke er utenfor normalverdiene.  

Da hans kone ble syk, reiste han til USA, og studerte seg frem til den riktige 

behandling. I møte med norske professorer på bakbeina, skapte Hegge et 

voldsomt spetakkel. Men vant gradvis frem, og bidro senere som foreleser om 

denne endokrine sykdommen. Fremdeles er det enkelte leger som kaller ham 

«morbus Hegge»! (Morbus er latin for sykdom). 

Kampen mot legeekspertisen er bare en liten del av Hegges virke. For 

allmenheten er nok hans innsats for språket vårt mest kjent. Han ble formelt sett 

pensjonist i 2005, men har levert sin faste spalte i 14 år – 5114 dager og ca. 

200.000 henvendelser, frem til i år!  

Per Egil Hegge har mottatt Narvesenprisen i -68, Gullpennen i -93, og ble i 2003 

utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. 

 

FOREDRAGETS TEMA:  

Norsk – et av verdens vanskeligste, mest nyanserte og mest presise 

språk. 

Klartekst og klare formuleringer har ofte vært tema. Et feilplassert komma eller 

en i, eller feil bruk av eiendomspronomenet sin/sitt/sine, kan gi svært uheldige 

utslag: Boktittelen: «Heng ham ikke vent til jeg kommer!» Hvor skal komma 

stå?! Uttrykket «å gå dukken» må ikke inneholde en «i»: «det gikk i dukken» 

bringer tanken i helt feil retning. «He loves his wife», har to nyanseringer på 

norsk: «han elsker sin kone» og «han elsker hans kone». Det er forskjell på det! 

At norsk er vanskelig, kan vi vel enes om? 


