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HELENE URDLAND KARLSEN

(f. 1986)

Kjem frå Voss. Ho er tilsett i Norsk

Ordbok 2014, og har ei mastergrad
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Bur i Oslo og er språkforskar ved

Institutt for lingvistiske og nordiske

studiar ved Universitetet i Oslo. Ho

er hovudredaktør for Norsk Ordbok

2014.

INGEBJØRG RIVEDAL (f. 1962)

Bur i Gol. Ingebjørg var med i blad-

styret på 80-talet. I tillegg til å vera

redaktør og bidragsytar, laga ho il-

lustrasjonar til bladet.

DAG H. NESTEGARD (f. 1968)

Han er frå Svelgen i Sogn og Fjord-

ane, og bur no på Ås i Akershus. Er

forfattar, journalist, filmprodusent

og redaktør.

STEINULF TUNGESVIK (f. 1965)

Kjem frå Skånevik i Hordaland og

er jurist og politikar. Han har vore

statssekretær i Samferdsle-

departementet (SP) og var leiar i

Noregs Mållag i 2005.

MARIT AAKRE TENNØ (f. 1977)

Sunnmøring busett i Jostedalen og

leiar i Noregs Mållag. Ho er

filmvitar, og har tidlegare vore

dagleg leiar i Kringkastingsringen

og norskfagskonsulent i Noregs
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ODIN HØRTHE OMDAL (f. 1986)

Kjem frå Stavanger, bur i Oslo.
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LULLEN FANITULLEN

Ho bur i Oslo og er stadig på jakt

etter nye opplevingar.
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Å sjå nynorsken på prent har vore – og er framleis – ein viktig føresetnad for
målarbeidet. Opp gjennom åra har det vakse fram ei mengd blad på nynorsk,
men nesten like mange er nedlagde. Mål og makt er eit av dei få blada som
verkeleg har stått vinden, og eit av dei få verkelege målblada me har att. Bladet
er ikkje berre på nynorsk, det handlar stort sett òg om nynorsken. Med åra
har ein rett nok vore meir varsam med navlegranskinga, og bladet har opna
for tema og innhald utan direkte kopling til det nynorske. Men med det har
lesarkrinsen også vakse og bladet vorte eit for den nynorske ålmugen meir
enn dei spesielt interesserte. Bladet er framleis eit kamporgan for nynorsken,
men føringa av denne kampen er annleis.

Utgåva du har i handa no, er ei av dei meir navleskodande. I dette nummeret
vil me syne fram litt av bladsoga vår. Ei soge med røter attende til 1900 og det
handskrivne bladet Heidrun og blomstring på 70-talet, då bladet utvikla seg til
det me i dag kjenner som Mål og makt: eit kritisk og opplysande tidsskrift om
ulike målpolitiske og målvitskaplege saker. Me ser attende på produksjonen
og lèt tidlegare redaktørar kome til orde att. Me har bede eit utval bladmenn
og bladkvinner fortelje litt om si tid i bladstyret, om toppsaker på tapetet,
refleksjonar dei har gjort seg i ettertid, og gode minne. Tekstane greinar seg
ut over dei siste tiåra, frå 1970 og fram til i dag.

Me vonar at artiklane me har i dette nummeret, vil glede og inspirere nye
og trufaste lesarar, og ikkje minst kveikje den nynorske lese- og skrivelysta,
ikkje berre på tampen av Språkåret, men òg for åra frametter.

Det er 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Det må feirast, og det gjer me best
med å feire oss sjølve!

Temaet i dette bladet kravde at me brukte noko meir tid enn vanleg. Av same
grunn såg me oss nøydde til å lage eit dobbeltnummer denne gongen.

Målblad er måltiltak
av HELENE URDLAND KARLSEN

LEIAR
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av TURID KLEIVA1970-

Mål og makt er eit produkt av den aukande politiske interessa i student-
miljøa frå slutten av 1960-talet og inn i 70-talet. Forteljinga om Mål og
makt er forteljinga om skiftande politisk og målpolitisk orientering blant
målungdommen. Då bladet starta i 1971, var namnet «Sentrum og periferi».
Det er dekkjande for tankane bak: «Studentmållaget (…) vil stø dei som
aktivt arbeider mot konsentrasjon av busetting, ressursar og avgjerder,
og for ei styrking av utkant-Noreg og den politiske og kulturelle sjølvråder-
etten i lokalsamfunna», siterer redaksjonen frå programmet til Student-
mållaget i Oslo (SmiO) i det fyrste nummeret. Den neste utgåva handlar
om «EEC, målrørsla og bygdesamfunnet». Sjølvsagt!

Tanken om å styrkje utkantane var sentral i heile Noregs student- og
elevmållag (NSEM), og det var naturleg at dei vart med i kampen mot
EEC. Denne politiske ramma varte så lenge leiinga av ungdomsmålrørsla
låg i Oslo. I den fyrste redaksjonen i M&M sat leiaren i NSEM, Åse
Hjørnevik, Steinar Lægreid (frå same året leiar i Noregs Mållag), Oddvar
Natvik og John Osnes.

Samstundes voks den revolusjonære marxistisk-leninistiske rørsla fram
i studentmiljøa og fekk fotfeste også blant målungdommen. Særleg i
Studentmållaget i Bergen (SmiB) slutta mange leiande medlemmer seg
etter kvart til denne rørsla 1. Etter dei overveldande vellukka lærebok-
aksjonane hausten 19712 tykte mange i Bergen at det var på tide å ta over
leiinga frå det dei såg på som eit noko utdatert styre frå Oslo. I 1972 fekk
ungdomsmålrørsla sentralstyre i Bergen og namnet Norsk Målungdom
(NMU) utan nokon dramatikk.

KLASSEKAMP OG NASJONAL REISING

Tidsskriftet til Studentmållaget i Oslo fekk ny redaksjon i 1972 og namnet
Mål og makt, etter eit radikalt skrift Studentmållaget hadde gitt ut i 1934-
35. «Dette skriftet såg språket i nær samanheng med samfunnet og sam-
funnskreftene», skriv redaksjonen, og meiner at det gamle M&M med
skribentar som Koht, Indrebø og Ola Raknes er interessant for mål-
studentane også på 70-talet. Som prov er alle tekstane i dette heftet

Sentrum og Periferi blei starta i bråhast utan særleg planlegging
på førehand. Mykje har derfor gått på halv åtte i dei to åra
skriftet har kome ut. […] Sentrum og Periferi kom ut fordi det
var naudsynt at det kom akkurat då. Det kom ut fordi det var
noko i gjære i målrørsla som trong eit flogskrift. (Leiar i Mål og
makt 3-4.72)

Mål og makt i 70-åra –
70-åra i Mål og makt
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opptrykk frå gamle M&M. Neste nummer trykkjer innlei-
ingane frå landsmøtet i Noregs Mållag 1972, altså frå rett
før røystinga om EEC, og set «Målsaka i historisk saman-
heng» (foredrag av Kjell Haugland). 1973-årgangen opnar
med «Målstrid og klassekamp» av Hans Vogt, utgitt på Mot
Dag-forlaget Fram i 1932, «Målstrid. Nasjonalreising.
Arbeidarreising.» står det på framsida av neste nummeret.
No blir kampen for nynorsken ikkje sett i samanheng med
bygder og utkantar lenger, heller med klassekamp og/eller
nasjonal reising. Og med tanken om sosial reising kjem
ideane om at målfolket må arbeide meir for dialektane, det
språket som folk flest brukar.

Ei kort tid er Oslo-studentane samla i interessa for dialektane
på Austlandet og den låge statusen dei har, ikkje minst i
Oslo, byen dei faktisk bur i. Mål og makt er med. I 1974 gir
dei ut eit hefte om mål og målstrid på Austlandet og eitt om
målet i Oslo og Bærum. Ikkje nok med det: I 1974 gir M&M
også ut eit ekstranummer med tittelen «Målføre. Normalmål.
Folkemål», og innhaldet er redigerte artiklar frå to viktige
seminar våren 1973. Her finn vi ein lang artikkel av Thore
Roksvold (SmiO), som då var den fremste talsmannen for å
fremje austlandsmåla, og artikkelen til Anders M. Ander-
sen (SmiB) som lanserer tanken om dialektaksjonar: «Opp-
gåva for målrørsla må no vera å setja i gong ein aksjon for
folkeleg talemål, for dialektane i bygd og by.» Alt i nr. 3.74
går Asgeir Olden vidare med tanken og skriv om kva grunnlag
og mål ei dialektrørsle bør ha, og korleis ho kan organiserast.

STRID INNANFOR

Så er det slutt på den relative semja i NMU. På eit seminar
på Ål i mars 1975 viser det seg at m-l-rørsla har konsolidert
seg på eit nasjonalt språksyn, med grunnlag i ein artikkel

av Stalin! Etter dette kom den ideologiske debatten meir og
meir til å dreie seg om ein skulle sjå målrørsla som ei sosial
eller som ei nasjonal reising. I popularisert form snakka vi
i ungdomsmålrørsla om dette som striden mellom «dei nas-
jonale» og «dei sosiale». Dei «nasjonale» la stor vekt på at
kampen for nynorsk var kampen for eit eige nasjonalspråk,
og dei omtala gjerne bokmålet som dansk, eventuelt norsk-
dansk. Her stod dei på linje med mange eldre målfolk. «Dei
sosiale» framheva at det å få skrive nynorsk var eit sosialt
frigjeringsprosjekt, for mange var det også ein del av
klassekampen. Dei var opptekne av at skriftspråket skulle
liggje nær talemålet, og respekt for dialektane var grunn-
leggjande. Desse motsetnadene vart dregne inn i diskusjon-
en om prinsipprogrammet til Noregs Mållag (vedtatt 1976)
og fekk verknader også for utviklinga av dialektaksjonane.

Særleg i ungdomsmålrørsla vart debatten polarisert fordi
den ideologiske striden vart ein del av kampen mellom m-
l-rørsla og dei andre om kontrollen over organisasjonen.
Dette førte til veldig mobilisering, og NMU har vel aldri
vore større enn på denne tida. Dessverre førte det også til
personstrid: Kven skulle sitje i styre og stell? I 1976 tok
SmiO sentralstyret tilbake frå Bergen med knappast mogleg
margin og etter beinhard kamp. Tonen mellom dei to hovud-
fløyane var uforsonleg.

Innleiingane frå Ål-seminaret gjekk straks inn i M&M.
«Nasjonalspråk eller klassespråk?» er tittelen på nr. 1 i 1975.
Neste nummer held fram med innlegg om prinsipprogram-
met til Noregs Mållag. Men eit kvartalsskrift er ikkje eigna
for dagsdebatten. Nokre nedslag finn vi likevel i debatt-
spaltene til M&M, kalla Holmgang. «Dei sosiale» hadde for
det meste kontroll over SmiO og dermed over M&M, og
kunne redigere det ut frå sine interesser. Emna er også no

Mål og makt i 70-åra –
70-åra i Mål og makt
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varierte: nordnorsk målreising, fagspråk, Ivar Aasen, skulemål.
Men vi ser at redaksjonen i lang tid brukar to forfattarar
med ulikt syn til å skrive om emne som kan vere kontro-
versielle, til dømes bokmål (1.77) eller normeringsprinsipp
(4.77). I nr. 1, 1976 finn redaksjonen det naudsynt å seie frå
at «ikkje alle i skriftnemnda er samde i alt som står her».
Ein tok meiningane sine alvorleg, den tida!

EI SPRÅKSOSIOLOGISK VENDING

Frå 1975 var det årlege dialektaksjonar i målrørsla. Frå ein
sped start vart dei stadig meir omfattande, trass i tidsøydande
diskusjonar på sentralt hald om kva grunnlaget skulle vere.
I M&M kjem dialektemnet attende med ny vinkling, som
språksosiologi. Det blir tatt opp fyrste gongen i nr. 2.76.
Samtidig blir dialekt knytt til endå eit nytt interessefelt,
norskopplæringa, fyrste gongen i nr. 4.76 under tittelen
«Styrk dialektane i skulen!».

Hausten 1977 kom eg inn i redaksjonen i Mål og makt og
sat der i to år. Eg var då nesten ferdig med norsk hovudfag
og godt vaksen. Det galdt fleire i redaksjonen. Dei åtte hefta
eg var med og laga, har desse emna:
3.77: Læremiddelaksjonane
4.77: Språkplanlegging
1.78: Noregs Mållag og Landslaget for Språkleg Samling, to
sider av same sak?
2.78: Kjønn og språk
3.78: Målstrid og marxisme
4.78: Nyare språksosiologiske granskingar
1.79: Norskopplæring. Målbruk i arbeidslivet
2.79: Tospråklegheit

Fleire av desse emna er nært knytte til utviklinga på norsk
hovudfag i Oslo, der språksosiologi/sosiolingvistikk var eit
veksande emnefelt. På to år laga vi hefte om kjønn og språk,
nyare språksosiologiske granskingar og tospråklegheit.
Kanskje kan vi kalle dette den språksosiologiske vendinga
i Mål og makt?

Det fyrste nummeret om språksosiologi frå 1976 har preg
av å vere ein presentasjon av feltet, og byggjer mest på en-
gelske og amerikanske kjelder. Når dei nye hefta no kjem,
kan forfattarane stø seg meir på norske kjelder. Det speg-
lar ei svært rask utvikling av fagfeltet. Den store interessa
for språksosiologi høvde med det fokuset «dei sosiale»
hadde hatt på klasser, kjønn og individ.

Læremiddel (3.77) og norskopplæring (1.79) er saker
målrørsla prioriterte høgt på denne tida. Begge desse emna
var det stor og samla oppslutning om. Læremiddelsaka var
NMU sin fyrsteprioritet frå dei uventa kraftige aksjonane i

1971 til saka var i alle fall delvis løyst. Norskopplæring som
arbeidsfelt vart aktualisert av fleire forhold: Norsk vart gjort
til valfritt fag i lærarskulen, det vart gjort forsøk med lese-
og skriveopplæring på dialekt og målfolket begynte å in-
teressere seg for sidemålsundervisninga. Noregs Mållag en-
gasjerte seg sterkt for å få tilbake obligatorisk norsk i
lærarskulen. Det fokuset vi greidde å få på saka, var med
på å få faget gjeninnført i 1979.

REDAKSJONEN

70-talet var tida då den nye kvinnerørsla voks fram med
styrke og intensitet. Det gav seg utslag i at fleire jenter vart
med i styre og stell i ungdomsmålrørsla, og i at vi tok på
oss meir ansvar enn før3. I M&M stod vi sterkt, og heftet
om kjønn og språk var ei fjør i hatten. Mål og makt hadde
aldri hatt nokon redaktør. Då postvesenet forlangte namn
på ein ansvarleg redaktør i bladet, bestemte vi oss for å
omgå påbodet. Vi sette berre opp eit namn som redaktør i
kvart nr., i alfabetisk orden. Denne ordninga var ein vari-
ant av den «flate» strukturen feministane brukte – og ser
ut til å vere i bruk i Mål og makt framleis.

Mål og makt i 70-åra ville vere aktuelle og eit tidsskrift
på fagleg høgt nivå. Stoffet skulle vere relevant for målsaka.
Utsjånaden tok ein ikkje så nøye. Vi var vane med å lese
side opp og side ned utan illustrasjonar eller muntre innslag!
I dag har Mål og makt eit lettare tilgjengeleg opplegg, med
større format, større skrift, meir luft og meir varierte stoff-
typar. Og bilde! Det var berre nummeret om kjønn og språk
som hadde noko slikt i mi tid. Vi jentene ville ha samsvar
mellom liv og lære. Når vi i tekstane kritiserte vanskeleg
maktspråk, måtte vi vise at vi kunne lage noko som var meir
imøtekomande. Altså: illustrasjonar og meir lett stoff.

Eg abonnerer framleis på Mål og makt, les litt no og då.
Det har variert stoff, ikkje nødvendigvis om målsaker, det
er ofte velskrive og har mykje humor, som eg set pris på.
Men det er lite målpolitikk og endå mindre av ideologiske
artiklar. Kanskje kunne også dagens målstudentar tole litt
lengre artiklar og noko meir usemje enn det Mål og makt viser no?

NOTAR

1 Eg var aktiv i SMiB til 1972, i Volda 72-75 og så nokre år i Oslo. Eg

deltok svært aktivt blant «dei sosiale».

2 I M&M om læremiddelaksjonane fortel A. Helleve om rolla til AU Vest

i den fyrste aksjonen.

3 Sjå Turid Kleiva: «Då målrørsla møtte kvinnerørsla», Syn og Segn 2.06.
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Sommaren 1971 kom eg attende til
Noreg etter seks år i utlondo. Noko
av det første som skjedde, var at ein
av brørne mine drog meg med på møte
i Studentmållaget, der Edvard Hoem
var formann det semesteret. I ei slik
aktivisttid vara det ikkje lenge før ein
vart rekruttert til ombod. Etter det eg
kan sjå, var eg med i redaksjonen for
Mål og makt frå andre nummer 1972,
som må ha kome på hausten, etter
landsmøtet i Noregs Mållag, for det
er dei viktigaste foredraga derifrå som
kjem på prent i dette nummeret.

Mål og makt-redaksjonen hadde
som mål å bidra til den generelle
skuleringa av målfolk på eit litt
grundigare plan enn det som var
mogleg i aviser og flogskrift. Sam-
stundes var det viktig at tidsskriftet
vart lese, også av folk som var forbi
studentlivet. Og det var viktig å auka
vyrdnaden for nynorsken - bladet
skulle sjå pent ut, artiklane skulle
vera interessante og ha noko nytt i
seg, målføringa skulle vera god, og
det skulle ikkje vera feil å finna.

Så kan ein spørja seg kva det er som
får unge menneske til å bruka fritida
på å sjå etter småfeil i ein tekststreng.
Kvifor er forma på språket viktig? Kva
er det forma uttrykkjer, utover
tydingsinnhaldet? Når ein først kan
det latinske alfabetet, kan ein jo skriva
som ein vil. Likevel har det vore eit
mål for det eine språksamfunnet et-
ter det andre å koma fram til ein

skriftleg standard. Så kva uttrykkjer
standardspråket?

Moderne standardspråk i allmenn
utbreiing gjev framfor alt eit signal
til omverda om at dette språksamfun-
net rår over ein høg grad av samfunns-
organisering. Eit samfunn som
gjennomfører bruk av standardspråk,
har eit apparat attom standardspråket
som syter for normering, opplæring
og kontroll - og alt dette i stor skala.
Det vitnar om at samfunnet har ein
ganske fasttømra organisasjon, med
sams forståing av eit omfattande
omgrepsregister.

Er dette noko eit språksamfunn går
i gang med for å tilfredsstilla individu-
elle uttrykksbehov? Neppe. Det er eit
poeng at standardspråket gjer det
enklare for kvar av oss å nå kvarandre
med ord og tankar over avstand -
berre tenk på amerikabreva! Men
Shakespeare skreiv greitt utan stand-
ardisert rettskriving. A. O. Vinje gjorde
også det. Standardspråka er for dyre
og krevjande å drifta til å vera reint
personlege gode. Standardspråk er
ein uunnverleg del av samfunns-
bygnaden, som legg til rette for at alle
felles arbeidstiltak, frå dugnad i buretts-
laget til bygging av flyplassar og drift-
ing av universitetssjukehus, går raskt
og greitt unna. Med eit framandord
heiter dette infrastruktur.

I språksamfunn som ikkje har godt
utbygde standardspråk, kjenner folk
på denne mangelen kvar dag. Kor

av ODDRUN GRØNVIK

Frå Mål og makt
til makt over mål1970-
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mange brev og artiklar er ikkje skrivne
på bokmål av di skrivaren har kjent
seg utrygg på korleis innhaldet skulle
formidlast korrekt på nynorsk? For å
skriva korrekt, må ein ha ein standard
å måla mot. Det er ikkje nødvendig for
nynorskbrukarar lenger å vraka mål-
et sitt, for målfolket har slite seg fram
til dei posisjonane ein må halda om
språket skal bli utvikla. Men det finst
nok av andre språksamfunn som kjem-
par med dette. Kor mange samisktalande
har til dømes fått fagutdanninga si på
samisk?

I 1991 kom eg med i eit stort ordboks-
prosjekt i Zimbabwe, som sidan har
arbeidd med å laga språkverktøy for
dei afrikanske språka der og i landa
rundt. Vi har fått sjå kva språkleg
standardisering kan føra til. I 1996 kom
den første morsmålsordboka på shona,
med all terminologi - nemne for ord-
klassar og slikt - på heimemålet. I 2007
kom ordboka for litterære og lingv-
istiske termar på shona. Ho vart straks
teken i bruk på lærarskulane. Dermed
vart det mogleg å bruka shona som un-
dervisningsspråk i skulefaget shona.
Til då måtte morsmålsundervisninga
gå på eit framandspråk, engelsk, som
ligg like langt frå shona som finsk gjer
frå norsk. I andre fag er det framleis
engelsk som gjeld, med elendige
eksamensresultat som naturleg følgje.

I dømet frå Zimbabwe ligg ei prakt-
isk framvising av kva Ivar Aasen gjorde:
Med ordbøkene og grammatikkane

gjorde han det mogleg å gjera lands-
målet til undervisningsfag i skulen.
Bøkene hans hadde ikkje vore der lenge
før dei fekk ein posisjon som standard
og målestokk. Takk vere desse verka
vart landsmålet meir enn eit skriftmål:
Det var ein standard for å utforska nor-
ske talemål. Alt i 1882 sette riksmåls-
mannen professor Johan Storm opp ein
mal for dette. Dei orda han brukte som
målepunkt, fann han ordboka frå 1873
ved hjelp av grammatikken frå 1864.
Prosjektet Målføresynopsisen gjekk
ved Universitetet i Oslo fram til slutt-
en av 70-åra og er i dag ein unik,
systematisk dokumentasjon av norske
målføre i første halvdel av 1900-talet.

Men - premissane for standardspråket
har alt å seia. Eit standardspråk som
byggjer på talemålet, omgrepsverda og
konvensjonane til eit privilegert mindre-
tal, kan lett bli, ja beint fram vera meint
som, eit bolverk mot folkemålet, og eit
verktøy som skal halda «dei andre» på
fråstand og under kontroll.

Ivar Aasens premissar, og det ny-
norske skriftmålet sine føresetnader,
er annleis. For nynorsken gjeld det at
ei ordform som finst i talemålet, også
må kunna ha eit skriftleg uttrykk i
standardspråket. Derfor er normering
av ordtilfang frå målføra ei dagleg
arbeidsoppgåve for staben i Norsk Ord-
bok 2014. Dette fører også til at ord
som har opphav i nedertysk, dansk
eller bokmål, men som er i dagleg bruk
mellom nynorskfolk, også må kunna

ha ei nynorsk form. Så får det vera ei
stilvurdering som kvart skrivande
menneske gjer seg, kva for ord ein skal
bruka sjølv.

Frå 1987 ha eg vore knytt til «Norsk
Ordbok - ordbok over det norske
folkemålet og det nynorske skriftmålet»
som redaktør, dei siste sju åra som ein
av fire hovudredaktørar. Målet for
arbeidet i dette eineståande kollektiv-
et er å gje ein systematisk dokumentas-
jon av norsk ordtilfang slik det ovrar
seg i skrift og i tale frå heile landet. Ein
kultur er ikkje dokumentert før om-
grepsregisteret er skildra i eit stort
ordboksverk, og vi kan sjå fram til
mykje godt stoff om nordmanns vis
når vi kan søkja på tvers i heile verket!

Eit språk er heller ikkje ferdig normert
før hovuddelen av ordtilfanget har fått
ordbokshandsaming. Når Norsk Ord-
bok gjev ut band 12 om drygt 15 mån-
ader, er papirutgåva fullført og to
tredelar av ordboka tilgjengeleg på nett.
Vonleg vil dei første fire banda bli revid-
erte og følgja etter. Om de som er unge
no, er nøgde med verket, kan «Norsk
Ordbok 2014» bli ein like sjølvsagt
standard og bruksgjenstand i Noreg i
åra som kjem, som Ivar Aasens ordbok
var i si tid.

Og den innebygde korrekturlesaren?
Han er oppe og går. Men han får berre
ytra seg med ein rimeleg grad av takt
og finkjensle.
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1980-

Det som står klarast i minnet frå tida i Studentmållaget i Oslo og Norsk
Målungdom på 1980-talet, er at det vart brukt altfor mykje tid og krefter
på lite produktive interne stridar. Men eg hugsar også inspirerande sam-
lingar med studentmållagsmedlemer frå Bergen og Oslo, og interessant
arbeid med Mål og makt.

DEI NASJONALE OG DEI SOSIALE

Studentmållaget i Oslo og Norsk Målungdom (NMU) var sterkt prega av
to målpolitiske grupperingar som stod mot kvarandre. Dette var usemje
med røter heilt tilbake til Ivar Aasens tid og som mellom anna handla om
tilhøvet mellom talemål og skriftmål: Skal ein fyrst og fremst ta vare på
det tradisjonelle skriftspråket, eller skal ein tilpasse nynorsken til dagens
talemål? Skal ein i så fall tilpasse nynorsken også til bokmålsnære bymål?
Til desse spørsmåla er det knytt mange argument og verdival som Hanto1

gjer greie for.
Dei to hovudretningane vart på 1980-talet kalla «dei nasjonale» og «dei

sosiale» (det var delvis andre nemningar tidlegare). Etter det eg kan hugse,
kunne gruppene karakteriserast slik på 1980-talet:

Dei nasjonale hadde som fremste parole at nynorsk skulle bli «einaste
riksmål i landet». Også byfolk med bokmålsnære talemål skulle over-
tydast til å skrive nynorsk. Mange i denne flokken la stor vekt på å ta vare
på dei tradisjonelle skriftformene i nynorsken.

Dei sosiale meinte det var lite realistisk at nynorsk skulle bli einaste
riksmål i nær framtid. Ein fekk prøve å styrke nynorsken og dialektane i
ein tospråkssituasjon. Mange i denne flokken la vekt på at nynorsken må
utvikle seg i takt med endringar i talemålet.

Desse to syna utelukka ikkje kvarandre fullstendig, det var til dels snakk

Målarbeidet på
1980-talet vart
svekt av intern
stridav INGEBJØRG RIVEDAL
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om kva moment som skulle tilleggjast mest vekt. Dette er
ikkje ein utfyllande omtale av dei nasjonale og dei sosiale,
for fleire detaljar tilrår eg å lesa Hanto1 og Almenning, Hoel,
Pilskog og Tangen2.

Frontane mellom desse historiske skiljelinene var blitt
mykje hardare på 1970-talet. Det var generelt stort politisk
engasjement etter studentopprøra i 1968 og folkerøystinga
mot EEC (EU) i 1972. Motsetnadene i målrørsla vart for-
sterka av at mange av dei nasjonale høyrde til i Arbeidaranes
Kommunistparti (marxist-lenininstane) på ytste venstre fløy,
medan dei sosiale høyrde til i Sosialistisk Venstreparti og
lenger mot sentrum og høgresida i partipolitikken. Dessutan
vart nok motsetnadene tilspissa av av personlege antipatiar.

I studentmållaga i Oslo og Bergen var dei sosiale i fleirtal
i mi tid på 1980-talet, i Norsk Målungdom var dei nasjonale
i fleirtal. Det var mykje kiving mellom grupperingane, spesielt
på landsmøta.

MI TID SOM STUDENTMÅLLAGSMEDLEM

Eg kom til byen med hallingdialekt, nynorsk skriftspråk og
ballast frå mållagsaktive foreldre, men utan nokon mål-
politisk ideologi. Då eg vart med i studentmållaget hausten
1983 eller våren 1984, kom dei ideologiske skiljelinene brått
på. Det var tiltalande argument i begge flokkane. Men dei
nasjonale verka fanatiske, så det var uaktuelt å slutte seg til
den flokken. Eg oppfatta dei sosiale som meir reflekterte og
realistiske og slo lag med dei, men vart aldri nokon djupt-
pløyande ideolog. Men eg vil ikkje med dette fråskrive meg
min del av ansvaret for somt av det som hende midt på 1980-talet!

Om ein skulle vera med i studentmållaget, var det vanskeleg
å ikkje tilhøyre ei av gruppene. Olaf Almenning skreiv tref-
fande om nye medlemers møte med NMU i Mål og makt:

Slike tilstivna frontliner førte så i sin tur til at nye folk
som kom med i NMU med det same vart kasta inn i in-
terne stridar som skapte uro og skygde for sjølve mål-
saka. Ihuge for saka laut vika for kva slags "flokk" ein
skulle gå inn i3.

Eg hugsar også mykje positivt: Det var kjekt å treffe andre
målungdomar i studentmållaga i Oslo og Bergen. Det vart
utveksla mange tankar om språk, politikk og kultur generelt,
og det var mange inspirerande diskusjonar. Mellom anna
var me opptekne av nynorskens stilling i media og på uni-
versiteta. Ikkje minst var det godt å ikkje kjenne seg som
den einaste som simultanomsette førelesingane til nynorske notat.

Flagget gjekk til topps i målrørsla då den fyrste
nynorske pengesetelen kom: Aasmund O. Vinje
på 50-lappen. Teikna av Ingebjørg Rivedal, på
trykk i nr 4/1988.
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FAGLEG BAKGRUNNSSTOFF I MÅL OG MAKT

Eg var med i skriftstyret for Mål og makt-årgangane 1987,
-88 og -89. Slik eg hugsar det, ville me fylle tidsskriftet med
språkfagleg stoff og analysar. Me ynskte å gå djupt inn i dei
sakene som vart diskuterte i målrørsla, og me ville spele
inn nye tema som me meinte burde diskuterast. Skribentane
var gjerne vitskapleg tilsette ved universiteta, andre fag-
folk, studentar og andre målfolk. Nokre døme på titlar og
tema frå mi tid er:
– Kjell Venås, professor i nordisk språkvitskap, skreiv artik-
lane «Dialekt og talemålsnormering i skulen» (nr 4/1987)
og «Om "nynorsk" og "norsk"» (nr 4/1988)
– innstillinga frå Bynemnda åt Noregs Mållag, om målarbeid
i byane (nr 2–3/1987)
– temanummera Nynorsk på scenen (nr 3/1988) og Teater
og dialekt (nr 4/1988)
– temanummer om Noreg og Europa, med innleiingar frå
eit Europaseminar som var skipa til av Studentmållaget i
Bergen og Vestlandske Målungdom, og andre artiklar om
Noregs kulturelle tilhøve til Europa (nr 1/1989)
– temanummer om fantastisk litteratur (nr 2/1989).

Den gongen syntest eg det smalaste og særaste me trykte,
var temanummeret om fantastisk litteratur, nr 2/1989.
Nummeret vart til etter ynske frå ein annan av redaks-
jonsmedlemene som var svært interessert i sjangeren. På
den tida var det få som las fantastisk litteratur. Og dei som
las, las på engelsk, for det fanst lite på norsk.

Ettertida har vist at fantastisk litteratur er blitt ein stor
sjanger i Noreg (nemninga «fantasy» blir også brukt). Til
og med eg har lese mange slike bøker. I hyllene på det lokale
biblioteket fann eg ein tilfeldig dag nynorske fantastiske
bøker for barn og ungdom av Asbjørn Rydland, Sylvelin
Vatle og Lars Mæhle, og bøker for vaksne av Kristine Tofte
og Ørjan Drange. Minst like kjende er nok omsetjingane av
utanlandsk fantastisk litteratur til nynorsk: Øystein Rosse
har omsett rundt ti bøker av Lene Kaaberbøl (Skammar-
serien og andre seriar), og Eilev Groven Myhren har om-

sett J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings og The Hobbit.
Myhren fekk mykje merksemd om omsetjinga Ringdrotten
på grunn av at han lét ulike vesen i boka bruke ulike nynorsk-
normalar og dialektar. Til dømes lét han alvane tale Aasens
landsmålnormal frå 1864, og hobbitane dialekt frå øvre
Hallingdal.

Når eg no ser tilbake til 1989, må eg seie at det har hendt
mykje positivt, både for dei som likar fantastisk litteratur,
og for nynorsken. Temanummeret var ikkje så sært, men
framsynt!

FARVEL TIL NORSK MÅLUNGDOM

Mot slutten av 1980-talet syntest eg meir og meir at dei
ideologiske stridane tok for stor plass. Sjølvsagt treng me
å tenkje over korleis språkstoda er, kvifor det er blitt slik,
korleis me gjerne vil ha det, og korleis me kan få det slik
me vil. Men slike diskusjonar må ikkje ta overhand så ein
ikkje får arbeidd praktisk. Eg fekk nok av målrørsla og melde
meg ut av studentmållaget og NMU då eg var ferdig med å
studere. Eg melde meg ikkje inn i noko vaksenmållag, for
mange av aktivistane i NMU var også med i Noregs Mål-
lag, og det var «fraksjonering» der også. Eg fekk slik avs-
mak på organisert målarbeid at det tok om lag tjue år før
eg melde meg inn i Noregs Mållag. No er det kjekt å vera
med; eg har ikkje treft på nokon som kastar bort tid på in-
terne stridar, men mange som arbeider praktisk og målretta
for nynorsk og dialekt!

Fram
sida

nr.3/1989.Sceneteppetpå
H

ovudscenen,D
etN

orske
Teatret.Laga

av
Jan

G
roth.

NOTAR

1 Kristian Ihle Hanto: Ideologiar i norsk målreising, Novus forlag, Oslo 1986

2 Olaf Almenningen, Oddmund Løkensgard Hoel, Geir Martin Pilskog

og Håvard Tangen: Studentar i målstrid, Studentmållaget i Oslo 1900–2000,

utgjeven av Studentmållaget i Oslo i kommisjon hjå Det Norske Samlaget,

Oslo 2003

3 Olaf Almenningen: «Målarbeid mellom ungdomen – gjennom 20 år»,

Mål og makt 1/1987, side 21.
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Framsideillustrasjon nr. 2/1989: Otto Falch Hurtigtrykk AS
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Faksimile frå Mål og makt 2/1988. Åshild Eliassen skriv om oppsetjinga av Faust,
gjendikta av Halldis Moren Vesaas.
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På den tida eg var aktiv styremedlem i Norsk Målungdom
og leverandør av tekst til Mål og makt, var vel målrørsla
minst like fargerik som i dag. I andre halvdel av 1980-talet
var målungdomen engasjert i så mange retningar. Nokon
meinte IRA gjorde ein god jobb i Nord-Irland. Andre
meinte Josef Stalin var ein bra mann. Det var framleis
kald krig i verda, og Stalin var trass alt mannen som gav
millionar på millionar av menneske i det gamle Sovjet
elektrisitet, og dermed lys og varme i ei vanskeleg tid. Å
vere nasjonalist blei også vurdert som noko fint og flott
av mange, og med den tilhøyrande merknaden at den
norske nasjonalismen alltid har hatt eit vakkert andlet.

KNUT WIGERT OG RASMUS LØLAND

Opp frå dette virvaret av fargerike resonnement blanda
med ein god porsjon akademisk forvirring, steig så det
reine og ranke slagordet om «nynorsk som einaste riks-
mål». Ordsmedane bak dette skinande målet såg her føre
seg det reine og ranke landsmålet banka fritt for slag og
klokkardansk, eit mål så reint at ein formeleg kunne kjenne
angen av den norske høgmellomalderen og salige Håkon
Håkonsson om ein berre kom nær nok. Resonnement som
handla om at riksmål er riket sitt mål, og at det like gjerne
kunne vere nynorsk, eller at Volda riksmålslag i si tid vart
skipa for å fremje landsmålet, eller at importmålet bok-
mål aldri kunne bli eit skikkeleg riksmål, så lenge dette
var importert frå Danmark, fungerte vel meir som ord-

SLAGORDET: NYNORSK
SOM EINASTE RIKSMÅL

av DAG H. NESTEGARD1985-
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kløyveri enn som overtydande argument.
Kva med det vi i dag forstår som riksmål, då,

spør du kanskje? Bjørnstjerne Bjørnson også
vidare. Vel, det «sproget» var det ingen som bry-
dde seg om i Norsk Målungdom på slutten av
1980-talet. Knut Wigert og kona Helene Sofie
blei oppfatta som romanfigurar i ei karikert for-
teljing der også Esther-Marie Wiig frå Øvre Sing-
saker i Trondhjem hadde ei sentral rolle. Nei,
det viktige var heller målet om at nynorsken
skulle dominere totalt. Denne storarta visjonen
som til forveksling kan minne om det gym-
naslærar Pedersen sysla med, slik Dag Solstad
ser han, hadde mange konsekvensar, mellom
anna lange seminar om kva som skulle skje med
bokmålet den dagen nynorsk vart einaste riks-
mål i nettopp vårt eige rike, Det Norske. Nokon
meinte at på sigerens dag burde ein forby bok-
mål, medan andre som var meir demokratisk
orienterte, agiterte for at ein liten bokmåls-
minoritet burde ein trass alt kunne lære seg å
leve med. «Framandspråket» var trass alt ein
del av vår eiga nære historie. Og når vi kunne
leve med ein samisk minoritet, sa tilhengarane,
kunne vi vel også leve med ein bokmålsminoritet.

MONTY PYTHON

I retrospekt tar ein seg i å lure på om det er ein
episode av den britiske TV-serien Monty Python
ein har vore med i. Eller eit stykke av Beckett.
Men der må eg skunde meg å legge til at det blei
folk av dei unge frå alle desse leirane, mange av
oss med til dels høg akademisk ballast å vise til.
Og vi blei godt kjende med heltane frå den norske
målrørsla. Kva ville Rasmus Løland sagt til dette
slagordet? Eller Rasmus Steinsvik? Eller sjølvaste
Arne Garborg, som ikkje hadde noko til overs
for Kristiania-bohemen, som han meinte var ein
gjeng slubbertar. Garborg trudde på anarkismen
som idé, men ville han trudd på slagordet om
«nynorsk som einaste riksmål»? Om dette krangla
dei lærde, og dei unge, og dei som ikkje hadde
anna å dra vekslar på, enn at dei var sterke i
trua. Ingen visste, men diskusjonen gjekk høgt,
og i dag er det morosamt å tenkje på at slik var det.

MODERAT ELLER REVOLUSJONÆR?

Sjølv tilhøyrde eg den moderate leiren, men ikkje
meir moderat enn at eg alltid har vore ein varm
tilhengar av den delen av politikken som høyrer
heime i fagrørsla. Slik var det då, og slik er det
framleis for meg. Som eit barn av arbeidarklassen

SLAGORDET: NYNORSK
SOM EINASTE RIKSMÅL
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på Vestlandet reagerte eg på den militante og til
dels arrogante haldninga tilhengarane av slag-
ordet la for dagen. I ettertid har eg ofte tenkt at
dei som stod på denne «riksmålslinja», hadde
det til felles at dei var barn av den akademiske
klassen i sentrale strok. Dei levde i ein draume-
liknande tilstand der motstandarane blei slått i
hartkorn med svak tru. Om nokon i dag vil sjå
på dette med religionssosiologiske auge, finn ein
sikkert trekk ved rørsla som seier noko både om
klasse og om landet vi levde i. Dette var i kjøl-
vatnet av høgrebølgja, og på den tida då dei fleste
nordmenn framleis var relativt skeptiske til Kåre
Willoch (H) som politikar og statsmann. Ikkje
slik i dag.

AKPS SISTE BASTION?

Men det var også på den tida Noregs Mållag blei
skulda for å vere AKPs siste bastion i dette landet,
prega av dogmatisme og ein totalitær arv frå det
raude 1970-talet. Heilt usann var denne skuldinga
neppe, om ein såg kor mange av kadrane som
hadde partipolitisk medlemskap langt til ven-
stre i det politiske landskapet. I dag er dette som
blåst vekk. Dei siste åra har til og med høgre-
folk vore på toppen av Noregs Mållag. Ja, tenk
på det. På det blå 80-talet trur eg den tanken
hadde vore like framand for dei som ville ha
«nynorsk som einaste riksmål», som det slag-
ordet alltid har vore for meg.

ABSURD HUMOR

Kva skal ein så seie til alt dette? At mange av
oss som er glade i dette fantastiske skriftspråket
som heiter nynorsk, som noko vi brukar kvar
einaste dag, som ein del av oss sjølve, ville kanskje
Jon Fosse sagt, at mange av oss oppfattar
tilhengarane av det tidlegare slagordet som til
dels fanatiske. Det er lett å tenkje på presten
Brand i skodespelet til Ibsen, den fanatiske presten
som ikkje vik ein tomme, før han mistar alt og
til slutt blir levande gravlagd av naturen sjølv.
Slik ser i alle fall eg desse forkjemparane med
dagens auge. Som fanatiske. Trur ein derimot på
parlamentarismen, kor ufullkomen denne styre-
forma enn er, må ein ta høgde for ein viss prag-
matisme. Lat meg ta eit praktisk døme på politisk
arbeid frå tidleg 90-tal. Korleis trur du dåverande
samferdselsminister Kjell Opseth (Ap) klarte å
lande flyplass-saka på Gardermoen etter 30 år
med krangling? Var det ved å halde fram eit livs-
fjernt slagord motstandarane kunne more seg
med i ymse lag og på festlege tilstellingar? Eller
klarte han å lande flyplassen fordi han var ein
dyktig pragmatikar som kunne «lese Stortin-
get», og på den måten heile tida visste kva som
var realistisk og ikkje? Sjølv har eg møtt Kjell
Opseth ved fleire høve. Han er sjølv målmann.
Hadde han høyrt dette slagordet om «nynorsk
som einaste riksmål» framført i fullt alvor, hadde
det kalla på låtten hos den gamle heidersmannen.
For det er nettopp dét dette slagordet er mest av
alt, absurd og komisk.
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Ivar Aasen såg dette, og skreiv derfor ikkje berre grammatikkane og ord-
bøkene. Han publiserte tekstar i dei fleste sjangrar; skodespel, forteljingar,
leksikon, fagbøker innanfor ulike emne, avisinnlegg under eige namn og
psevdonym, dikt og songar. Mål og makt er ein arena for nynorskbruk, som
også har gjort spørsmålet til tema med ujamne mellomrom.

Massemedia og offentleg sektor er særleg viktige arbeidsteigar, og litt
annleis enn det arbeidet målrørsla brukar aller mest tid på: skulemålet. Som
alt anna målarbeid har det preg av sisyfosarbeid, men motstand skjerpar oss.
Dei same ordskifta må reformulerast igjen og igjen.

NYNORSK I MASSEMEDIA

NRK (og TV2) har utanom regionale og lokale medieorgan levert på nynorsk
som mediespråk, i tillegg til spede unntak mellom Oslo-avisene representert
ved dei såkalla «meiningsberande» Nationen, Klassekampen og Vårt Land.
For dei andre – som yndar å kalla seg «riksaviser» – har det offisielt vore
eit ikkje-tema, og reelt aktiv knebling. Målrørsla har gjennomført kartlegg-
ingar og invitert til debattmøte årvisst, også då eg sat i skriftstyret på tidleg
1990-tal. Problemstillinga vart avvist av redaktørane, overberande, men høfleg.

Gjennom «Slepp nynorsken til»-kampanjen i 2005 klarte mållaget å flytta
debatten høgare opp på bana, og vende problemstillinga frå målrørsla sitt
sære krav og til redaktørane og aviseigarane sitt (yrkes)forbod. Dette er
viktig, og må brukast vidare. Alle dei store avisene tok hol på forboda, og
publiserte einskilde nynorske tekstar. Men ei svale gjer ingen sommar, og
det er tid for å reformulera kravet ein gong til.

Forfattaren Kjartan Fløgstad reiste hausten 2013 nytt ordskifte. I eit seminar-
innlegg i Språkåret retta han søkelyset på journalistane, som er dei som
konkret vert utsette for yrkesforbodet. Arrangøren hadde innhenta syn-
spunkt frå leiinga i NJ (Norsk Journalistlag), som ikkje ville stilla på semin-

av STEINULF TUNGESVIK1990-

Meirmedial og
statleg nynorsk

Kjernen i målstriden er å få folk til å velja nynorsk.
For å få til det, må det vera tydeleg for dei same folka
at nynorsken har eit rom på flest mogleg offentlege
arenaer. Den kampen er like gamal som målrørsla, og
den held fram.
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ar og uttalte at «NJ har ikke noen holdning til språkbruk i
vårt program eller vedtekter» og «NJ respekterer redak-
tørens rett til å redigere sitt medium».

Arrangøren offentleggjorde sjølvsagt det oppsiktsvekkjande
svaret, og NJ vart snurt for det. Ordskiftet gjekk i avisene,
og målrørsla var på offensiven. Journalistane sine
grunngjevingar, og ikkje berre redaktørane sine, kom no i
fokus. Vidare framgang for nynorsken handlar om å gjera
det lettare å ta i bruk nynorsk og å ansvarleggjera språk-
brukarane.

NYNORSK I STATEN

Staten har eit stort ansvar for målbruken, både som normgjevar
for heile samfunnet og som ein dominerande språkbrukar.
Målrørsla har alltid arbeidd politisk for sterkast moglege
språkrettar. Arbeidet med meir nynorskbruk i offentleg sek-
tor var lenge organisert hovudsakleg som klageskriving frå
mållaget si side. Slik var det fram til 1990-talet.

Seinare har Kulturdepartementet og Språkrådet fått eit
tydelegare ansvar for å følgja opp dei einskilde etatane, og
målrørsla arbeider meir med regelverket, med oppfølging
av statistikkar og kva for metode statsorgana brukar for å
sikra nynorskbruken. Men framleis er det viktig at nynorsk-
brukarar reagerer når språklege rettar vert krenkte.

Fundamentet for krav om offentleg målbruk er målbruks-
lova frå 1980. Den avløyste den tidlegare lova frå 1930 og
styrkte rettane. Utviklinga etter at lovgjevinga kom, har
vore ei stadig større utbreiing av verkeområdet og av den

faktiske nynorskbruken. For første gong er det no grunn til
å ottast tilbakesteg for denne utviklinga.

Veljarane valde i jubileumsåret for røysterett for kvinner
(hausten 2013) meir konservativt enn nokon gong sidan all-
menn røysterett vart innført. Dette fekk også verknader for
språkpolitikken. Frp har tradisjonelt neglisjert målspørsmål
og peikt på at økonomiske argument overstyrer. Høgre har
gjennom ei verdikonservativ line tradisjonelt vore positiv
til nynorsken, men landsmøtet i 2013 flytta nokre merkesteinar.

I regjeringsplattforma til dei to blåe partia seier dei at dei vil:

Støtte opp under begge målformene som hovedmål. Er-
statte dagens rett til å få svar på egen målform med en
rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til
å bruke sin egen målform.

Det nye regjerings-Høgre synest litt rådville der dei står
mellom sitt gamle eg, saman med KrF og Venstre, som dei
treng for fleirtal, og sitt nye eg, langt inni famnen til Frp.
Målrørsla må gripa ordet og initiativet på heile det språk-
politiske feltet. H/Frp-regjeringa ser ut til å vilja respektera
kommunen sitt målval der den har bestemt seg for anten
nynorsk eller bokmål. Kva dei vil seia om statsorgana si
plikt til å veksla mellom målformene for dokument dei sjølve
skriv utan å svara andre, er ikkje sagt. Men i direkte dialog
med staten (og språknøytral kommune) skal borgaren ikkje
lenger ha nokon rett, det er det byråkraten som får. Kva i
alle dagar er det for noko frå parti som seier dei set indi-



Nei til språkundertrykking på arbeidsplassane!
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videt sine rettar i høve til staten høgt? Er det innsnevra til
det statstilsette individet?

Situasjonen kan minna om reservasjonsretten for fast-
lækjarar som er imot sjølvbestemt abort – sjølv om mål-
fritaket er krassare fordi regjeringsplattforma ikkje ein gong
lovar at ein kan bli vidaresend til ein annan byråkrat som
ikkje hatar nynorsk. Den saka er ein KrF-kjepphest som
dukka opp i 2011, då Ap i Helsedepartementet avklara ein
uavklara praksis. Høgre har i avtale med KrF godteke å gjen-
nomføra denne retten for tenestemannen i offentleg om-
bod, til ulempe for pasienten/borgaren. Høgresidas
ideologiprodusentar, som leiar- og kommentarskribentane
i Bergens Tidende, støttar opp og legitimerer retten som liberal.

Minst like liberalt må det etter denne logikken vera å
sleppa den nynorskhatande byråkraten fri frå målbruks-
lova. Men slik kan det ikkje vera! Liberalismens idé er det
motsette: å sikra borgaren sine rettar mot statens allmakt.
Og først når dei er sikra, er det rom for byråkraten sine
eventuelle preferansar om korleis. Elles blir det vanskeleg
å trekkja grensa for tenestemannen si individuelle makt. Er
det opp til henne ut frå eigne preferansar å velja om ho vil
tillata husbygging i strandsona, fellingsløyve for ulv eller
skjenkeløyve til strippebar? Det er ikkje vanskeleg å stilla
opp etiske eller personlege dimensjonar ved alle desse. Men
kva for eit samfunn får me dersom forvalting av offentleg
makt og mynde vert redusert til eit spørsmål om kva som

er praktisk, politisk korrekt eller etisk for den enkelte
byråkrat? I alle fall får me eit embetsverk som må bytast ut
i sin heilskap ved politisk skifte.

Framlegget er absurd og lite gjennomtenkt. Det viser at
standpunktet om valfri sidemålsundervisning har konsek-
vensar. Målrørsla må mobilisera kring spørsmålet, fordi det
handlar om statusen og framtida til nynorsk.

AVSLUTNING

Nynorsken må altså takast i bruk. Det er ikkje nytt at
målrørsla har store utfordringar med nynorsk i media og i
det offentlege.

Mediasituasjonen er i sterk endring, meir og meir kjem
digitalt og er flyktig. Samstundes kan mediet individrettast
i ei heilt anna grad, og gje moglegheit for å «presisjons-
bomba» bodskapen på nynorsk til alle som vil, i større grad.
Samstundes produserer me alle meir av «media» sjølve –
gjennom twitter, facebook, google+ og så bortetter. Målrørsla
må som vanleg vera i front og ta nye utviklingar offensivt.

Statens målbruk er utfordra aktivt frå bokmålssida for
første gong gjennom den mørkeblåe regjeringserklæringa.
Men resonnementa og regelendringa dei skal føreslå, er så
pass grunt uttenkt at det er von for verksam mobilisering
frå alle nynorskvener. Skulle prestisjen vinna fram, bør det
kunna reverserast seinare.
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Eg kom inn i skriftstyret til Mål og
makt då eg flytta til Oslo heilt i
byrjinga av 2000-talet. Eg var ny i
Oslo, eg kjende litt målfolk frå før,
men skriftstyret var sett saman av
fleire eg ikkje kjende. Ruth Lille-
graven var skriftstyrar og leidde
tidsskriftet på ein veldig god måte.
For meg var det ein fin måte å kome
inn i ein del av studentmiljøet i Oslo
på, sjølv om ikkje alle var studentar.
Når eg tenkjer attende, likar eg å ten-
kje at Håkon Kolmannskog sin artikkel
«Kva kan målrørsla lære av Pierre
Bourdieu» definerer kva Mål og makt
dreiv med i mi tid. Nærlesing av dei
nummera eg var med på å lage, gjev
nok eit litt anna inntrykk. Men det
var likevel der me ville vere. Og der
me (eg) trudde me var. Me ville vere
det studentmållaget i Oslo vert
karakterisert som i «Studentar i mål-
strid»: Den intellektuelle spjotspissen
i målrørsla. Me ville knyte dei store
intellektuelle ordskifta til målsaka,
sjå nynorsken gjennom nye auge og
trekkje han inn i dei akademiske
debattane som gjekk i universitets-

miljøa. Men var det dét me eigent-
leg dreiv med?

Ei attlesing av gamle nummer syn-
er mange gode artiklar som det er
verdt å lese oppatt. Ikkje berre
Kolmannskog sin Bourdieu-artikkel.
Inger Johansen konkluderte med at
Roland Barthes er daud, og Tor A.
Åfarli meinte at Chomsky sine lingv-
istiske teoriar kan motverke språk-
sjåvinisme og dialektforakt. Mange
av artiklane er ekstra aktuelle i dag.
Tormod Strømme sin artikkel om
Jern-Erna i det ho gjekk på som
partileiar, er interessant lesnad no
som ho er vorten statsminister. Per-
Åke Lindblom sin artikkel om eit
svensk behov for ei språklov kan vere
verd å lese oppatt, no som Sverige
har fått si språklov, medan me fram-
leis ventar på vår. Lindblom, som
grunnla Språkförsvaret, meiner her
at gjennom å forsvare det svenske
språket si stilling i Sverige og Fin-
land, så forsvarar me indirekte alle
andre mindre brukte språk i verda.

Det eg hugsar best, er likevel eit
intervju eg og Ragnhild Bjørge gjorde

SPJOTSPISS

YNSKT
av MARIT AAKRE TENNØ

Bill. mrk.:2000-
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med Rune Gerhardsen. Dette var i 2005,
og han var gruppeleiar for Arbeidar-
partiet i Oslo bystyre. Oslo kommune
hadde søkt om forsøk med valfri
sidemålsundervisning, og Gerhardsen
hadde røysta for. Me hadde fått audi-
ens på kontoret i Oslo rådhus og vart
tekne vel imot. Han var svært taleviljug,
og det var ingen ting som tydde på at
han vog orda sine. Han avslutta inter-
vjuet med å seie at han aldri hadde fått
bruk for nynorsk anna enn i selskapsliv-
et. For meg vart dette intervjuet ein
augeopnar. Dei fleste ein talar med,
gjer seg flid med å halde seg til fakta
og snakke fint om nynorsken, men Ger-
hardsen snakka rett frå levra utan om-
syn til kven han snakka med. Mange
forskingsinstitusjonar hadde takka nei
til å evaluere forsøket i Oslo fordi det
ikkje var fagleg forsvarleg å forske på
det. Våre vektige argument mot for-
søket og kvifor det var vanskeleg å for-
ske på, avviste han kontant: Han meinte
det var viktig å berre skjere gjennom.
Og at det skulle forskast på, var berre
noko dei hadde teke med for å sukre
pilla internt i Arbeidarpartiet. Å møte
ein av Noregs fremste politikarar andlet
til andlet, og høyre han snakke slik,
fekk det til å gå opp for meg at manglande
forståing for den norske språksituasjonen
er jamt fordelt i samfunnet. Og at det
å ha vore aktiv i eit parti som har arbeidd
fram fleire av dei viktige nynorsktiltaka,
ikkje er nokon garanti for at ein skal
forstå stoda til nynorsken og kva ho

kviler på.
Sett i ettertid er det kanskje ikkje så

interessant om me var ein spjotspiss
eller ikkje. Men at me lærte og øvde på
å sjå ut og over grensene og følgde med
på dei akademiske debattane. Me ville
òg vere med! Denne diskusjonen var
overførbar på nynorskrørsla òg!

Når me no har teke steget opp i
vaksenmålrørsla, er det viktig at me
held fram med dette. At me ser over
landegrensene, og at me skodar bort
på andre mindre nytta språk innanfor
landegrensene. At me let oss inspirere
av demokratidebattar og andre debat-
tar til å sjå på nynorsken med nye auge.

Idear frå Finland og minoritetsspråks-
pakta kan hjelpe oss no som me mest
sannsynleg står overfor ei stor kommune-
reform som særleg i randsonene trugar
dei strukturane som er med og held
nynorsken oppe. Kan me alliere oss
med andre språkelege minoritetar i
Noreg om dei nye kommunegrensene
skulle bli teikna utan omsyn til språk?
Det samiske språket er beskytta under
minoritetsspråkpakta, og ho seier at
ein ikkje kan endre på administrative
grenser slik at ein rokkar ved språk-
stoda innanfor eit gitt område. Ei storstila
samanslåing i nord vil mest sannsyn-
leg råke særleg dei sterke samiske kom-
munane Kautokeino og Karasjok om
dei vert slegne saman med Porsanger,
Lebesby og Gamvik, dei to siste utan-
for det samiske forvaltingsområdet.

Ute i verda vert mindre brukte språk

tilkjent større og større rettar, medan
her er presset på nynorsken større enn
nokon gong.

Ikkje berre har Sverige fått si eiga
språklov den siste tida, frisarane fekk
si i sumar. Kva kan me lære av dei? Dei
samiske miljøa i Noreg ynskjer òg ei
språklov, kva perspektiv har dei som
me kan lære av?

Eg håper Mål og makt òg i framtida
vil halde fram med å servere gode poeng
til oss eldre målfolk. Men då må ein òg
spørje seg kva slags intellektuelt arbeid
målrørsla treng framover. Kva trugar
nynorsken i dag? Kvar hentar organisa-
sjonen i dag nye tankar og idear frå?
12.000 medlemer står klare til å for-
svare nynorsken i Noregs Mållag, men
kva er det eigentleg dei skal forsvare?

Kolmannskog skreiv i sin artikkel frå
2003: «Eit spørsmål for målrørsla bør
vera om retorikk og argumentasjons-
måtar, altså den måten vi formar den
symbolske reiskapen ‘nynorsk’ på, er
tilpassa den nye situasjonen. Kanskje
latar vi framleis som om målreising er
å samla bonde og arbeidar til felles
språkleg kamp mot overklassa? Nei,
truleg ikkje. Men alternativet til den
utdaterte argumentasjonen er knapt
synleg eller utmeisla enno.»

Det var 10 år sidan, og orda er like
aktuelle enno. I åra framover må me
meisle ut den nye argumentasjonen.
Gjerne med Mål og makt som spjot-
spissen.



Faksimile frå Mål og makt 3/2003. Utdrag frå teksten «Pierre Bourdieu: Nynorsk som mot-
dressur» av Håkon Kolmannskog.



Faksimile frå Mål og makt 1-2/2003. Utrdag frå teksten «Forfattaren lever – Roland Barthes er
daud!» av Inger Johanesen.
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Eg kom inn i Mål og makt etter at bladstyret
hadde lagt om heile bladbunaden. Dei hadde leigd
nokon inn til denne jobben, men resultatet var ikkje
bra. Bladstyret var ikkje heilt nøgde med arbeidet,
sjølv tykte eg det var grusamt. Dagane der me
målfolk får sutra fritt utan at det får fylgjer er ty-
delegvis over. Skulle det betra seg, so måtte eg trå
til og gjera noko med det sjølv, fekk eg høyra. Og
slik vart altso eg, utan noko særleg akademisk eller
målrørslepolitisk tyngd (eller ambisjonar), med i
bladstyret i Mål og makt.

Dette var vel attende i 2011, og det var mykje
omskifting i bladstyret på den tida. Dei som hadde
styrt bladet godt og vel i lang tid slutta omtrent på
same tida, og me var i hovudsak ein gjeng fer-
skingar som sat att. Eller, kven er det eg lurer, me
var vel alle saman ferskingar. Sjølv kjenner eg meg
framleis slik, og eg trur det heng saman med kva
Mål og makt har vore og stått for i åra før eg sjølv
vart med. Tankane mine om kva Mål og makt eigent-
leg er og skal vera heng att i den gamle målrørsla,
i ei tid me ikkje lenger er del av. Litt sinna, litt «oss
mot verda» (venstresideretorikk) og med ein
akademisk Blindern-eim. Litt meir høgkulturell enn
slik eg ser målrørsla i dag. Me har ikkje redefinert
kva Mål og makt skal vera for vår tid, ikkje funne

av ODIN HØRTHE OMDAL2010-

MEIR NYNORSK,
MEN IKKJE PÅ SAME MÅTEN

Tidene har endra seg, og det trur eg
bladet vårt må òg.
Tidene har endra seg, og det trur eg
bladet vårt må òg.
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det som er relevant for oss i dag. Dette har
gjort bladet litt retningslaust, meiner eg. I
dag inneheld bladet ei litt (for meg) uklår
samling av tekstar på, og som oftast om, ny-
norsk. Me bør bestemma oss for kva bladet
meir spesifikt skal innehalda, og eg trur ikkje
det kan vera nett det same som før.

FØR I TIDA

So kva er det Mål og makt har vore? Tekst-
en til Marit eit par sider tidlegare i dette bladet
kling godt med korleis eg sjølv har tenkt Mål
og makt som lesar opp gjennom åra. Eit stu-
denttidsskrift gjeve ut av Studentmållaget i
Oslo. Spjutspissen i målrørsla, tenkjetanken
der ny målpolitikk vert formulert ut av den
intellektuelle nynorske eliten. Det dei skreiv
om på Marit si tid er likevel langt frå 80-talets
alltid gravalvorlege tekstar om til dømes
målrørsla og marxismen og dialektreising
mot standardmål, folkemål mot maktspråk.
Innhaldet har vorte modernisert og endra.
Blada frå dei siste ti åra rommar nemleg òg
lettleste tekstar, i tillegg til dei meir klassiske
måltekstane. Eg må innrømma at det fyrste
eg las når eg fekk bladet i hand var Hellings

kåseri og seinare Lullen Fanitullen.
Når eg ser i veldig gamle utgåver av Mål

og makt, får eg ei kjensle av at folk hadde
mykje meir å seia før. Bladet inneheldt mange
saktekstar, om til dømes nynorsk og teater
eller dialektreising på austlandet. Det hadde
òg fleire tyngre tekstar med meir obskurt in-
nhald. Litt slik du kunne venta frå eit blad
laga av ihuga studentar på eit universitet.
Nokre av tekstane gjer seg godt den dag i
dag, men mykje har mest historisk interesse.

Somme av dei eldre tekstane er lest med
dagens augo nesten latterlege i sitt gravalvor.
Eit godt døme på dette er mange av dei fryk-
teleg lange tekstane om kva Stalin tenkjer og
trur om språk, fri for eitt einaste spor av ironi.
Andre tekstar er skrivne på eit språk eg
vanskeleg forstår. Nynorsken er heilt grei,
den forstår eg same kor samnorsk han stun-
dom har vore. Sjølvsagt les eg òg Aasen lett,
og ingen er meir konservative enn han. Med
språket meiner eg det akademiske språket.
Stundom kjem det i vegen, tankane verkar
frykteleg uklåre når forfattaren hiv på med
referansar her og der. Når det er sagt so er
det òg mykje bra bak i arkivet.
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NO FOR TIDA

Tekstane i bladet speglar dei som sit i blad-
styret og interessene deira. Me som sit i
bladstyret no har ein litt annan bakgrunn
enn dei før oss. Mange er heilt nye i
målrørsla, ulikt tradisjonelt der Mål og
makt har henta dei fleste redaktørane sine
frå Målungdomen. Dei få som kjem inn i
Mål og makt frå Målungdomen, som til
dømes meg sjølv, er ikkje aktivistar av
same type som i gamle dagar. Den sterke
venstrebrodden er nemleg utradert i Målun-
gdomen. Eg har ikkje dei same interessene
som mine forgjengarar. Interessert nok til
å kunna lesa dei gamle tekstane, men ab-
solutt ikkje interessert nok til å arbeida ut
i frå det same verdsbiletet.

Me spør i all hovudsak eksterne om å
skriva tekstar til oss. Då har me som oft-
ast òg ein idé om kva dei kan skriva om,
for å gjera det enklare å seia ja. Me skriv
ikkje mange tekstar sjølve. Tradisjonelt
ser bladstyret ut til å ha skrive meir sjølv.
Det er truleg òg ein vinnande strategi. Det
er nok lurt å stø seg på eit knippe meir
eller mindre faste bidragsytarar som kan
levera.

Med det gamle biletet av kva Mål og
makt er, so er det òg frykteleg vanskeleg
å skriva noko. Det er uklårt kva som pas-

sar og kva som ikkje passar i dag. Kan
henda det berre er meg, men eg tykkjer
det er vanskeleg å laga eit blad når eg er
usikker på kva det skal handla om. Spesielt
når eg ikkje sjølv kan skriva dei
akademiskluktande tekstane eg tenkjer
bladet krev. Eg er jo ikkje i den målgruppa
ein gong! Då er det enklare å tenkja ut eit
par nynorsk-elitistiske titlar, for so å spyrja
nokre eksterne med litt meir akademisk
schwung om å setja ord på papir. Utan den
sterke personlege interessa for det me til
slutt får ut i bladet, vert det fort litt ret-
ningslaust. Nett difor trur eg me treng ei
endring. Det vert vanskeleg å halda fram
på same måte som før. Me er alle saman
frykteleg interesserte i nynorsk, og det
bør vera bladet sin ryggrad. Oppgåva som
spjutspissen for målrørsla er eg meir am-
bivalent til. Det er jo kjekt å tenkja nytt
og gjera nybrottsarbeid, men då berre viss
det kjem frå ein indre motivasjon og det
kjenst interessant og gjevande. Til dømes
so er det å sjå målsaka på netet og vår pos-
isjon der ei meir tidsaktuell problemstilling
enn det by mot land er.

Noko eg meiner me godt kan halda på,
er formatet. Sjølv om det er hipt å vera
mot papir for tida. Det er rett nok dyrt og
frykteleg arbeidsamt å laga og distribuera

Utan den sterke personlege interessa
for det me til slutt får ut i bladet, vert
det fort litt retningslaust. Nett difor
treng me ei endring.
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eit blad, men det er noko særeige med
det. Mi oppfatning er at du les netartik-
lar enkeltvis, og då berre når nokon har
sendt deg dit dei er. Sjølv so les eg aldri
eit heilt blad på net. På net er det òg
vanskeleg å få med seg alt. Eit fysisk blad
kan du derimot lesa frå perm til perm.
Dessutan når me rundt 600 enkeltfolk
med postsending av blad. Kall meg evig
pessimist, men eg trur faktisk ikkje at me
hadde fått like mange lesarar like enkelt
på net. På den andre sida so burde me leg-
gja ut tekstar som har potensiale for å bli
delte på net. Det kan vera ein god strategi
for å få fleire lesarar og tingarar me elles
ikkje ville ha nådd.

LESARSKAREN

Diverre har eg ikkje hatt høve til å gå
gjennom tingarregisteret vårt for å sjå
kven som held Mål og makt nett no.
Utanom Studentmållaget i Oslo (SmiO),
der alle medlemane får bladet direkte, har
me rundt 400 tingarar. Eit raskt blikk i re-
gisteret syner, ikkje so overraskande, at
lesarane våre i all hovudsak er målfolk.
Gjerne òg solide målfolk med mange år
bak seg. Me har ikkje gjort mykje dei siste
åra for å auka tingartalet, so det er desse
trufaste lesarane våre bladet kviler på.

Utanom studentmållagslesarane sjølvsagt,
som er i overkant av 200 stykk.

Me vil kunna forbetra tingartalet med
å få dei andre studentmållaga med på den
same ordninga som SmiO. No har tradis-
jonelt Mål og makt vore eit blad sterkt
knytt til SmiO og Oslo-regionen. Dette
har endra seg. I dag har få i Mål og makt
bakgrunn frå SmiO. Til dømes er eg frå
Studentmållaget i Bergen. Det er altso in-
gen grunn til at dette bladet ikkje skal
kunna vera eit blad for alle studentmållaga.

Som eg kort var inne på tidlegare, so
kjennest det vanskeleg å skriva Mål og
makt-tekstar slik eg sjølv las dei då eg var
utanfor. Størsteparten av lesarskaren vår
er utan tvil gamle mållagsfolk, og mange
av dei har sikkert vore aktivistar i eit stu-
dentmållag. Men er det verkeleg dei me
skriv for i dag? Skal me ikkje heller skriva
for dagens student-
mållagsmedlemar? Eg
trur bladet ville vore
betre om me ikkje tok
omsyn til den eldre
generasjonen og deira
forventningar til
bladet. Eventuelt det
me trur er deira for-
ventningar til bladet.

Det er … ingen grunn til at
dette bladet ikkje skal kunna
vera eit blad for alle student-
mållaga.
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FRAMTIDA

Det har rett nok vore få tekstar om ny-
norsk og målsak i dei siste blada. Og eg
meiner ikkje at desse tekstane skal ut,
tvert om bør me ha mange fleire av dei.
Det er jo måltekstane som er nisjen vår.
Eg trur eg har ei mindretalsmeining i blad-

styret om kva me bør
skriva om i det heile teke.
Til dømes so har me hatt
veldig mange tekstar på
og ikkje om nynorsk i det
siste, og eg tykkjer det
har teke overhand. Fem-
inisme er vel og bra det,
men eg er usikker på om
Mål og makt er bladet å
ha dei tekstane i. Me bør

alltid ha ei eller annan kopling til nynorsk,
målsak eller dialekt utover kva språk tek-
sten tilfeldigvis er skriven på.

Desse «om nynorsk»-tekstane må kjen-
nast relevante og vera til for nynorskingar
anno 2013. Altso, me kan kutta ut alt det
akademiske og heller vera meir dagsak-
tuelle og populistiske om det er lettare
for oss i bladstyret. Det skal ikkje vera
vanskeleg å finna interessante emne. Øys-
tein Vangsnes har til dømes gjort mykje
bra for fleirspråksforskninga og då spesielt
med den herlege forskingspopulistiske
vinklinga «nynorsk er bra for deg!». In-
teressante er òg dei nye selskapa som tek
nynorsken i bruk for å promotera seg
sjølve. MacDonalds til dømes opnar no
ein restaurant på Stord med nynorsk som

Me bør alltid ha ei eller
annan kopling til nynorsk,
målsak eller dialekt utover

kva språk teksten
tilfeldigvis er skriven på.
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arbeidsmål. Det går òg bra for nynorsk-
en på Twitter. Ein haug nynorskingar gjer
at eg les meir nynorsk enn tidlegare. Des-
sutan har eg observert fleire som har bytt
språk den rette vegen. Det er utvilsamt
kult å skriva nynorsk. Rett nok fungerer
Twitter som ei boble. Dei eg fylgjer er nok
frykteleg langt frå representative for landet
(eller for Twitter). Men det treng dei jo
heller ikkje vera, det er herleg å ha ei slags
nynorsk offentlegheit, eller boble, om du
vil, på netet. Alt dette her er ting eg tykkjer
me gjerne kan skriva om. Og det trur eg
lesarane våre òg meiner.

Det er nok lurt om me legg frå oss
tankane om kva Mål og makt har vore,
og alle forsøk på å halda fram i same lei.
Me bør skriva om det me sjølv interesser-

er oss for. Det som kjem på trykk om ny-
norsk i dag er ofte innanfor eit snevert
emnefelt. Når nokon fyrst skriv noko er
det òg kort. Slike restriksjonar treng me
ikkje ta omsyn til i Mål og makt. Kva er
nynorsken i dag, kva er dagens målfolk
interesserte i? Dei store endringane som
har skjedd i Målungdomen dei siste åra,
kvar er alle tekstane om dette?

Eg trur me kan få til dette. Mål og makt
har jo alltid vore eit dagsaktuelt blad farga
av dei som sat i bladstyret. Me må eigent-
leg berre attende til røtene våre.
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Alle veit at det er eit herk å vera tretti og ugift. Spørsmål, rare blikk (innbilte eller
verkelege), dårleg økonomi og tikkande biologi. For dei fleste er likevel situas-
jonen til å leva med. Kjærleiksliv er ein draum, men ikkje ein dagdraum; ein
fantasi, men ikkje eit absolutt krav til eit vellukka tilvære. Mi veninne Nanna er unnataket.

Inntil ho fylte tjuefem, var menn korkje eit stort problem eller ei stor interesse.
Eg kjente henne ikkje på det tidspunktet, men veit at ho har vakse opp på ein
liten plass, i god pinse-tru, og at alkohol og festar kom relativt seint inn i livet
hennar. Som eit kvart bygdebarn utan odel eller små barn i sikte, men med ein
solid dose pågangsmot, flytta ho etter kvart til Oslo.

Ein dag bestemte Nanna seg for å reise til USA. For å studere, gjera noko nytt,
sjå verda. USA var landet ho hadde drøymt om, som mange nordmenn før henne.
Blant dei få gongene ho kan hugse å ha vore hoppande glad i livet, er dagen ho
fekk vite at ho hadde kome inn på universitetet der borte.

Dette var oppgangstider i Nanna sitt liv. Vekk frå sørpete gater, dårlege deltids-
jobbar og eit Blindern ho eigentleg aldri hadde skjønt kva ho gjorde på uansett.
Alt låg til rette for at noko vedunderleg skulle skje. Og det gjorde det. Da ho minst
venta det, kom ein spanjol inn i livet hennar. Han var også student, dei møttest
– i motsetning til kva mange av oss trur er muleg – på ein tilfeldig fest med rikeleg
med alkohol.

Eitt møte førte til fleire. I dagslys og under vakre stjernehimlar, i universitets-
kantina og på seige nattklubbar. Til å begynne med var ho ikkje så interessert.
Tenkte ikkje akkurat tanken. Han var kjekk, høgst sannsynleg også triveleg, men
ho var vel ikkje heilt der. Tenkte ikkje at ein kunne finne kjærast på eit utvek-
slingsår, eller kjærleiken med ein utlending.

Mannen, som heitte Eduardo, var av ei anna oppfatning. Han forelska seg hov-
udstups med ein gong, og var tidleg klar på at han at han hadde lyst å bli saman
med henne. Nanna meinte det var tøys, vegra seg, og sa klart ifrå om det. Eduardo
noterte beskjeden, og tok til verdas eldste mottrekk. Han byrja å gi andre damer
merksemd. Openlys flørting, alltid i nærleiken av Nanna.

Dette fall, nøyaktig etter planen, i dårleg jord hjå den kalde – men raudhåra –
jomfrua frå nord. No var berre spørsmålet kor dårleg jord. Og eigentleg var det
berre eit spørsmål om tid, for dei vart sjølvsagt eit par. Dei vart svært glade i
kvarandre, og var det opp til dei, hadde dei vore saman twenty four–seven heile
året. Rett nok var det episodar. Eduardo fekk så fletta passa ein gong dei på ein
ferietur mista eit fly. Det viste seg å vera temperament i Nanna. Men Eduardo var
van med sydlandske kvinner, og tenkte ikkje større over det.

Utvekslingsåret tok slutt, og dei måtte tilbake til respektive heimland i Europa.

NANNA av LULLEN FANITULLEN

Lullen Fanitullen er ei
forunderleg kvinne som ingen
forlèt utan å ha fått merke av
henne. Ho står i alt anna enn
sentrum av sine eigne forsøk
på å finne storslått romantikk i
verdas mest kostbare by, Oslo.

SAMKVEM OG STORBYLIV
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Heldigvis same verdsdel og korte flyturar unna kvarandre,
sjølv om det kjentest som hundrevis av mil – noko det også
var. Kjærleiken skulle koma på prøve. For det var vondt å
vera borte frå kvarandre, og kven visste eigentleg kva den
andre heldt på med der i eit totalt framand land. Men Eduardo
ga Nanna mykje merksemd, til og med gåver. Han sendte
ein CD med vakre bilete av dei to saman, høgst truleg mot
ein fortryllande solnedgang, der lydsporet i bakgrunnen var
Whitney Houston si udødelege utgåve av I will always love you.

Nanna syntest likevel ikkje dette var nok. Ho ville ha meir
stadfesting. Ho trong mykje og jamn stadfesting, viste det
seg. Eduardo la merke til dette, men visse ikkje akkurat kva
han skulle gjera. Kranglane kom oftare, og vart heftigare.
På eit tidspunkt måtte dei flytte saman og velja felles heim-
land, minna Nanna han om. Kunne Eduardo tenkje seg å
flytte til Noreg? Han hadde ikkje akkurat signalisert det.
Kvifor skulle da ho gi opp alt sitt i fedrelandet for noko
totalt ukjent?

Ein kveld gjorde ho det slutt med han. I ein e-post. I etter-
tid innrømmer ho det glatt, det var for å få merksemd. Men
konsekvensane vart meir alvorlege enn som så. Han ga raskt
etter, og vedgjekk at han såg det som ei god løysing. Dei
såra kvarandre for mykje, dette gjekk ikkje i lengda, meinte
han. Nanna forstod at han meinte alvor, og var sønderknust.
For ikkje å seia rasande.

Dette vart starten på ein lang nedtur. Alle venene hennar
fekk i tur og orden spørsmål om kva dei syntest om åtferda
hans. Enkelte var felles vener av dei to, men slapp ikkje
unna av den grunn, snarare tvert om. Ho sendte han meldingar
når ho var full. Og når ho var edru. I fylla truga ho med å
skyte seg sjølv, i edru tilstand han. CD-en returnerte ho
med klar påskrift laga med svart sprittusj: Liar!

Ho hadde sett i sving ein vond sirkel for seg sjølv, og nekta
å bryte ut av han. Ho forfølgde han i alle dei kanalane ho
kunne. Om Eduardo hadde vore kvinne, hadde han høgst
truleg meldt henne til politiet. Som mann fall det seg vel
mest naturleg å kutte henne ut. Frå Facebook, og sidan i det heile.

Så ein dag skulle ho på ferietur til Dublin med ei veninne,
Sissy. Dei skulle feste, kose seg, og elles kople av frå det
som stressa, plaga og sleit dei ut i kvardagen. I tillegg gjorde
dei som så mange andre på den tida når dei reiste på heisa-
tur til framande byar med lågare kostnadsnivå: gjekk til
tatovør. Dette skulle bli gøy. Nanna hadde bestemt seg for
ein inskripsjon på høgre underarm.

Vi ler alle av menneske som tatoverer namnet på kjærast-
en inn i underhuda. Sjølve beviset på dumskap. Enkelte av
desse tåpane vrir seg unna med utsegner som: «Det illustrer-
er ein periode i livet mitt» eller: «Ho er framleis ei god ven-
inne». Likevel, vi ler, og det er faktisk for dumt. Vel å merke
når vi veit at forholdet har teke slutt. Så har vi enkelte som
tyr til tatoveringar, paradoksalt nok, for å illustrere at forhol-
det er over og at eg vann.

Da Nanna og Sissy kom tilbake frå Dublin, viste Nanna
meg nøgd og triumferande underarmen sin. If you love
me, you never leave me. Jøss. Eg smilte – skrekkslagen tenk-
te eg at ho for resten av livet skulle sjå ned på armen sin,
og bli minna på sine største sorger og tap. Og det med vilje.
Så langt har ikkje tatoveringa gitt henne lykkekjensla tilbake,
langt mindre nokon sigersrus. Ho leitar framleis, konstant,
etter ein ny mann, oppsett på at det er einaste vegen til
varig lukke.

Kvinner over tretti er utsette. Vi kan ikkje lenger seia:
«Jaja, kva er vel den episoden der å gråte over? Eg har liv-
et framfor meg. Menn kjem og menn går.» Vi må opp av
sofaen, jakte, og bruke metodar som kvinner på tjue aldri
ville nedlata seg til. Sukker, Møteplassen, Match og Tinder
er utprøvde for lenge sidan, og vi må til sjuande og sist berre
prise oss dei høge skilsmissetala, og håpe at det finst noko
der som kan brukast opp att. Det er ikkje lenger ein leik. I
ein slik situasjon må vi be om forståing for at det kan tippe
over for enkelte av oss.
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Året er 1873. Oppslått på eit bord i Kristiania sentrum ligg
Henrik Ibsens verdshistoriske drama Keiser og Galilæer. Ved
bordet sit ein 22 år gamal Arne Garborg og skriv. Han skriv
til siste punktum er sett. Føre seg har han eit dokument på
heile 69 sider, ei rettleiing til det han sjølv hevdar er «en
rigtig Opfatning og Forstaaelse af Ibsens nye og noget svære
Digtning».

Garborgs melding av Ibsen kom ut i bokform den 15.
november det året – berre nokre veker etter at Ibsens drama
vart publisert. Boka vekte raskt stor oppsikt, ikkje minst på
grunn av den kryptiske tittelen ho bar: Henrik Ibsens «Keiser
og Galilæer». En kritisk studie af G. Visst nok skal folk ha
gått rundt og spurt seg føre «hvem han var, denne myster-
iøse ’G’, denne Pokkers ’G’, som havde skrevet over Keiser
og Galilæer» – Ibsens hovudverk: historia om keisar Julian
og hans livslange kamp mot kristendomen og nødvendigheita.
Svaret fekk dei på nyåret då kritikken kom ut i nytt opplag,
no signert Arne Garborg.

Kritikken som ein gong skal ha engasjert «saaatsige hele
Kristiania Publikum», har i ettertid vorte gløymd og gøymd
bort i ei bokhylle. Det er i grunnen rart, ettersom han
representerer Arne Garborgs debut som kritikar og forfat-

tar av sakprosa. Det var nemleg med kritikken av Keiser og
Galilæer han fekk eit namn og omdøme i det offentlege.
Med denne boka vart Garborg også fast Ibsen-kritikar, og
skreiv kritikkar som utgjorde lange seriar i aviser som
Dagbladet, Aftenbladet og hans eiga vekeavis Fedraheimen.
Attåt desse skreiv han fleire artiklar i tidsskrift og stuttare
meldingar og kommentarar om Ibsen i brev og dagbok.

Det kan vere spanande å sjå nærmare på Garborg sin
kritikk og det som karakteriserer han. Kan hende kan ein
også stille spørsmål ved Garborgs prosjekt: det han nokså
kokett kallar ei rettleiande og rettvis forståing av Ibsens verk.

EIN TVITYDIG TEKST

Ei forklaring på den manglande interessa ettertida har synt
Garborgs debut, kan tenkjast å ligge i at kritikken av Keiser
og Galilæer er svært så heterogen. Dei som har lese kritikken,
karakteriserer han som tvitydig på eit nivå som grensar til
det kaotiske: «I det ene øyeblikk ser forfatteren ned på Ibsen
fra et suverent fugleperspektiv, i det neste følger han tek-
sten nært; i det ene øyeblikk dynges det på med superlat-
iver for så i det neste å markere klare forbehold.» Det er
vanskeleg å forstå kva Garborg meiner, så vanskeleg at ein

STANDPUNKT

av HELENE URDLAND KARLSEN

I 1873 debuterte Arne Garborg som kritikar. Under kniven låg
ingen ringare enn Henrik Ibsen – Garborgs ungdomsideal.
Kunne resultatet bli noko anna enn kaotisk?

–GARBORGS DEBUT SOM KRITIKAR

MELLOM
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kan undre seg på om Garborg sjølv veit kva han her mein-
er; kva han likar og ikkje likar hjå Ibsen, og med det litteratur-
en generelt i si samtid. I kritikken ovrar det seg nemleg
mange og tilsynelatande ulike meiningar og oppfatningar.

TO FORKLARINGAR

Oppfatninga av Garborgs kritikk som skiftande og tvitydig
samsvarar med tradisjonens karakteristikk av Garborgs
skriftverksemd per se, ikkje minst Garborgs resepsjon av
Ibsen slik han held fram. Garborg sine tekstar, utanfor dei
reint skjønnlitterære, er samansette, og Garborg rørleg, skriv
Geir Mork i avhandlinga Den reflekterte latteren. I staden
for å leite etter ei meining i teksten kan det difor vere meir
tenleg å feste merksemda ved det rørlege i korleis tekstane
konstituerer meining. Garborgs kritikk må lesast som tekst
i vid tyding, med så vel meiningsoppbyggande som meinings-
nedbrytande eigenskapar.

På bakgrunn av min eige studie vil eg syne to måtar å
forklare eller oppklare det tvitydige i kritikken på. Begge
forklaringane baserer seg på såkalla intertekstuell teori og
metode. Intertekstualitet kan definerast som alle tenkjelege
forbindelsar mellom tekstar. Tanken er at ein tekst alltid vil
stå i relasjon til andre tekstar; ein tekst blir ikkje til i eit
tomrom, men i eit tekstrom. Denne måten å lese ein tekst
på let seg ikkje ukritisk rive med av «røysta» i teksten, men
er vaken for det at røysta eller teiknet kan vere berar av an-

dre intensjonar.
Det tvitydige i Garborgs kritikk kan for det første tenkj-

ast å ha si forklaring i eit samansett forhold til det omtala:
Ibsen og hans verk. Ibsen var nemleg ikkje kven som helst
for den unge Garborg, men eit kjærleiksideal som tidleg
lokka han inn i det barndomsvenen Torkel Mauland kalla
«Ibsen-Ørska hans». Å kritisere Ibsen kan ikkje ha vore ei
lett oppgåve for Garborg. Like fullt må han ha sett ho som
naudsynleg. Ifølgje den amerikanske teoretikaren Harold
Bloom blir ein først poet når ein tek eit oppgjer med nettopp
førebiletet sitt: «den poetiske far». Bloom forstår tekst som
imitasjon av annan tekst, og følgjeleg er ei form for fader-
mord, det han sjølv kallar ei kreativ feillesing, naudsynleg
for ein som ønskjer å framstå som original. Ein må skrive
om på førebiletet sitt, og i dette arbeidet – kjenneteikna av
angst – forsvare seg mot denne handlinga. Angsten er like
mykje knytt til faren for å mislukkast som til det å skulle
bryte med førebiletet. Oppgåva er altså antitetisk; prega av
både nærleik og avstand. Poeten blir ståande i eit avhengigheits-
forhold til forgjengaren sin. Det kan vere som eit resultat
av eit slikt forhold Garborgs kritikk framstår som tvitydig.

Det tvitydige i kritikken kan også få si forklaring i tida.
Ein kan argumentere for at all tid er overgangstid. Midten
av det 19. hundreåret var i alle høve det i Norden: ei sær-
leg samansett og motsetnadsfull tid, der «det nye» kom
brått på. Ikkje utenkjeleg er det snakk om ein poetikk i dia-

I staden for å leite etter ei meining i teksten er
det meir tenleg å feste merksemda ved det

rørlege i korleis tekstane konstituerer meining.
Garborgs kritikk må lesast som tekst i vid

tyding, med så vel meiningsoppbyggande som
meiningsnedbrytande eigenskapar.
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log med den moderne tilstanden han vart til under. Ved
hjelp av teoretikaren M.M. Bakhtin og hans teori om dia-
log kan teksten også lesast som fleirrøysta eller polyfon.
Alt språk er dialogisk, hevda Bakhtin, for «The speaker is
not Adam». Ein slik teori opnar for ei forståing av det tvi-
tydige som uttrykk for tankar og idear i Garborg si eiga
samtid. Tolkar ein røysta som splitta, inneber det også ei
fråsteling av Garborgs absolutte autoritet. Forfattaren er
framleis der, men han fungerer ikkje som rettleiande instans.

HARD KRITIKK OG PERSONLEG FASCINASJON

I kritikken ser vi at det er ein problematikk i samband med
det å gje Ibsen ros og ris. Garborgs fascinasjon er så sterk
at det knapt finst grenser for positive ord: Ibsen har som
diktar ei «eiendommelig Stilling», «Hans Digtergenius» eig
ei «troldomsagtig Magt», Ibsen «er virkelig Digter, og Digter
helt ud». Det er tydeleg at Garborg framleis er å finne i ei
«Ibsen-Ørske». Les vi nøyare, ser vi likevel at det positive
knapt utan unnatak blir følgt av noko negativt: atterhald.
Resultatet blir ei blanding av personleg fascinasjon og hard
kritikk. Vendingane er mange, og vi skal ikkje ta for oss alle
her. Grovt sett kan dei plasserast i tre tematiske bolkar som
igjen svarar til tre typar kriterium: 1) Ibsen som menneske
og diktar (moralske kriterium), 2) Oppgåva til diktaren (ge-
netiske kriterium) og 3) Verket Keiser og Galilæer (estetiske
kriterium).

I første omgang er det tvitydige knytt til Ibsen som menn-
eske og diktar. Garborg opnar kritikken med å rose Ibsen
til skyene. Den rosande omtala syner seg likevel å vere
kortvarig, og den positive oppfatninga av Ibsen noko
problematisk. Ibsen er trass alt ikkje «populær», legg Gar-
borg raskt til. Forklaringa er å finne i livssynet hans. Det
er ikkje eit livssyn ein som lesar vil vedkjenne seg. Kritikken
går her til åtak på det subjektive og uforsonlege hjå Ibsen.
Den innleiande rosen blir snudd om til ris: Ibsen er og blir,
som «man» før har stempla han, «Negativ», konkluderer
Garborg. Med Bloom kan denne vendinga lesast som ei reak-
sjonsdanning; eit forsvar mot eit problematisk syn på Ibsen.
Garborgs naturlege respons er å rose Ibsen, men med det
kjem han ingen veg, skal han fri seg frå han. Som det før-
ste leddet i ei dialektisk forvandling av førelegget må Gar-
borg setje ei avgrensing. Garborg må gjere nærvære om til
eit fråvære. I kritikken gjer han dette ved å syne til gener-
elle meiningar om Ibsen og diktinga hans, meiningar vi kan
finne att hjå dei fremste Ibsen-kritikarane: idealistane M.J.
Monrad i Noreg og C. Petersen då han var i virke i Dan-
mark. Kritikken får med det ny bunad som ålmenn.

Med ny autoritet vender Garborg attende til Ibsen. Heller
ikkje no slepp Garborg unna sin eigen godvilje. Negativ i
omgrepet si fulle tyding kan Ibsen likevel ikkje seiast å vere,
presiserer han. Den negative er viljelaus; ein som ikkje har
nokon vilje, og såleis ikkje kan ta noko val. Ibsen er ein tvil-

Foto: N
asjonalbiblioteket
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ar. Tvilaren står likevel nær det negative, for «Tvivlen er i
seg selv det samme som Tomhed», skriv Garborg. Den livs-
synstanken han her skisserer, er ein tanke den danske filo-
sofen Rasmus Nielsen same år tok opp til diskusjon i
tidsskriftet For Ide og Virkelighed (1869–73). Tvilen blir her
sett synonymt med noko objektivt, ei liding «af aandelig
Hunger».

Ibsen har ein gong sagt at også «Tvivlens Gave» kan gjere
ein til diktar, fortel Garborg, men det meiner han er feil.
Tvilen er inga gåve, tvilen er eit val: «et Standpunkt», eller
meir presist «et Overgangsstandpunkt». Med det finst det
også von for Ibsen dersom han vel eit anna livssyn; vik frå
(overgangs)standpunktet sitt. Finurleg nok er ikkje dette eit
– i tråd med Nielsen – kierkegaardsk standpunkt, eit estet-
isk standpunkt, men eit heidensk standpunkt i tråd med den
gamle idealismen slik M.J. Monrad forkynte han i Noreg:
«Modsætningen er [...] mellem den ‘hedenske’ (d.e. den rent
menneskelige) Livsanskuelse [...] – og den kristelige», for-
klarar Garborg. Det som feilar Ibsen og hans dikting, er
mangelen på «Forsoning og Harmoni». Garborg vona Ibsen
ville nå lenger enn hit, til denne relative stillinga. Han godtek
likevel det ein kan forstå som ein øydelagd totalitet. Denne
innlemminga er vel å merke av ein annan karakter. Det er
ikkje lenger ein sentimental Garborg ein møter, men ein
kritisk, raus og åtvarande Garborg som «vel» å godta Ibsen
trass i manglane hans.

Kritikken, slik han held fram, er prega av det tvitydige og
utilfredsstillande i denne fullbyrdinga. Det teiknar seg mot-
setnadar i han som knuser heilskapen og svekkjer Garborg
si oppgåve. I kritikken stiller Garborg fleire spørsmål som
gjer det naudsynt for han å avgrense seg på ny: Er tvilaren
eit dårleg eller nettopp godt uttrykk for si tid; skal litteratur-
en nytast eller heller vere til nytte; er det å dikte eit arbeid
eller berre ein leik; er det røynda som skal skildrast eller
idealet; det objektive eller det subjektive; det levande eller
det abstrakte? Her blir det også tydeleg at Garborg står eit
stykke frå den tradisjonen han synest vere del av: den monradske.

Garborg krev til dømes at diktaren og diktinga skal tene
eit framsteg. Vi er her inne på eit såkalla genetisk kriteri-
um. Det gjer ikkje Ibsen si dikting. Ibsen har nemleg «In-
tet at give». I lys av den litterære samtida kan dette kravet
lesast som ein peikepinn om noko nytt. Også Monrad meinte
at litteraturen skulle ha eit formål, vere til nytte, men for
Monrad var poesien til nytte «naar den ikke er for Nyttens
men for – Skjønhedens Skyld». At diktinga skal ha ein nytte-
verdi, tyder òg at ho er å forstå som eit arbeid og ikkje ein
leik. Oppgåva til diktaren er ikkje «at skaffe Peer og Paal

‘Hviletimer’», skriv Garborg:

Nei, naar Poesien har Ret til at existere, saa er det fordi
den ogsaa har et Ord at sige med i vort aandelige Livs
Udvikling, fordi den selv hörer ind i og har en Del af det
store Arbeide, og fordi Digteren som enhver Anden paa
sin Maade er en Arbeider for Tidernes Tanker og
Stræben.

I det heile merkast stor påverknad frå Georg Brandes og
hans førelesingar. Det er svært sannsynleg at Garborg har
lese Emigrantlitteraturen og late seg påverke av denne boka
og kravet der om ein reaksjonær litteratur. Kor sterkt læra
sit, kan diskuterast. Det framsteget Garborg tek til orde for,
tykkjest vere meir i tråd med dei etiske kritikarane i tida,
dei som forstod estetikken først og fremst som forsonande,
der imellom C. Petersen. Litteraturen skal tene folket ved
å opplyse det, men ikkje i brandiansk tyding gjennom ei
problematisering. Når Petersen såg negativt på Ibsen si dikt-
ing, var det fordi ho ikkje var opplysande. At Garborg var
påverka av Petersen, blir klart i diskusjonen av keisar Juli-
ans død. Til liks med Petersen og på tvers av Monrad krev
Garborg ei forsoning også utanfor det estetiske. På lik måte
blir det å arbeide seinare knytt til noko anna, nemleg det
«at ‘idealisere’».

Garborg går likevel imot tradisjonen når han forviser all
form for leik frå diktinga. Oppfatninga av diktinga som leik
høyrde nemleg til den nøytrale og objektive estetikken. I
kritikken stiller Garborg også spørsmål ved han, den harm-
lause tradisjonen eller diktinga som – sagt med Brandes –
«kom til Roret i ‘den geniale Lediggjængers’, Alladdin-
Oehlenschlägers Dage». Med det opnar Garborg paradok-
salt nok opp for det subjektive i diktinga som han tidlegare
gjekk til åtak på, og stiller seg positiv andsynes Ibsen og
hans «psychologiserende» dikting.

Garborgs dom over det reint estetiske er ikkje mindre tvi-
tydig. Først ser han på sjangeren og verket som heilskap;
forholdet mellom form og innhald. Her gjev Garborg tilsyne-
latande opp sin godhug for Ibsen ved å forskyve han over
på gamle læresetningar. Ibsen svarar nemleg på sjangerkrava;
stykket oppfyller fordringane eit verdsdrama stiller. Gar-
borg sin hug til Ibsen kan med det sublimerast og Garborg
«sjølv-reinskast».

Vidare identifiserer Garborg seg i stor grad med det omtala:
ikkje berre Ibsens idé, men òg karakterteikningane, særleg
Julian. Denne identifikasjonen kjem Garborg til gode som
kritikar. Gjennom internaliseringa gjer Garborg seg til tals-
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mann for den læra Ibsen vil forkynne, og til ekspert på Ju-
lian. Med det hevar han seg over Ibsen. I kritikken får Ibsen
ros for sjølv å ha forstått Julian. Julian er med rette ingen
hyklar i Ibsens drama. Han har «ikke det guddommelige
Krav ‘i sig’, men altid udenfor». Difor har ikkje kristendom-
en noko «virkeligt Tag i hans indre Personlighed», forklarar
Garborg mest sjølvrøynt. I skjul byggjer han seg ein eigen
autoritet som gjev han ei stemme i kritikken. Frå å vere fas-
cinert og skeptisk er Garborg no betrevitande.

Kritikken er ved utgangen kjenneteikna av stor sjølvsik-
kerheit. Det kjem særleg til uttrykk i det at Garborg no ty-
deleg vel å distansere seg frå tradisjonen, og presenterer
meiningar som tilsynelatande er hans eigne. På tvers av
tradisjonen og til liks med dei nye tankane om litteratur
rosar Garborg ikkje berre Ibsen si typeteikning, men òg at
han vel å bruke prosaforma: «Vi spares derved for den
Meningslöshed at se Folk gaa om og snakke paa Vers». Det
er nemleg «virkelige Mennesker» Ibsen skildrar. Kritikken
er både nytenkjande og eksperimentell.

Garborg avsluttar kritikken i Ibsens favør. Han meiner
rett nok at stykket har sine svake sider, men at dei «grunder
sig væsentligst paa Omstændigheder, der ligger udenfor det
Æsthetiske». Det han her tenkjer på, er «hvad det – med
Hensyn til Livsanskuelse – mangler». Garborg si melding
sluttar med det slik ho byrja. Forholdet mellom det seine
og det tidlege kan med Bloom lesast som ein avsluttande
metalepse: ein freistnad på å gjere den tidlege posisjonen

til den seine. Som kritikar framstår Garborg med det som
konstant og fadermordet som raffinert. Prosessen bak
kritikken blir halden i det skjulte.

Kor raffinert fadermordet eigentleg er, kan ein setje
spørsmålsteikn ved. Det tvitydige i kritikken syner at kjær-
leiken sit. Ibsen var likevel ikkje berre eit kjærleiksobjekt.
Han representerte også, for å bruke Garborg sine eigne ord,
ein «Tuktemeister», og det på fleire måtar. Freistnaden på
å kritisere Ibsen kan truleg også lesast som ein freistnad på
sjølvkritikk, nødvendig skulle Garborg bli eigen «byggmeister».

I DIALOG MED SAMTIDA

Bakhtins teori om dialog byggjer på ei forståing av språket
som framandt. Det er aldri heilt vårt eige. Ei ytring vil aldri
stå isolert. På fleire område er 1870-åra kjenneteikna av å
vere ei hektisk tid. Både heime og i Europa var dette ei tid
då sosiale, politiske, filosofiske og religiøse motsetnadar
greip inn i kvarandre som følgje av ei pågåande modern-
isering. Nye verdiar opponerte mot gamle. Til den nye ånda
høyrde darwinisme i vitskapen, positivisme i kulturen og
radikalisme i politikken. I religionen var det djup åndskamp.
Dei nye impulsane kom frå Europa, og særleg via Danmark
der G. Brandes fungerte som den sentrale formidlaren. Med
hans førelesingar i København vart den frie tanken forkynt
og knytt opp om litteraturen. Med det vart også den gamle
forståinga av kunsten og det estetiske utfordra. Brandes'
litterære bidrag Emigrantlitteraturen vart lese med ærefrykt:

Freistnaden på å kritisere Ibsen kan truleg også
lesast som ein freistnad på sjølvkritikk,

nødvendig skulle Garborg bli eigen
«byggmeister».
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«Farligere bog kunde aldrig falde i en frugtsommelig digters
hænder. Den er en af de bøger, som sætter et svælgende dyb
mellem igår og i dag.»

Sjølv om det nye kom brått på, var det ikkje utan kontinu-
itet. Tvert om. Det brandianske programmet hadde front
mot tradisjonen, men vidareførte samstundes omgrepa frå
det fordømte. Medan det ålmenne fekk eit nytt innhald, var
dei ålmenne figurane konstante. Den moderne tilstanden,
slik han var å finne rundt byrjinga av 1870-åra, var fram-
føre alt kjenneteikna av eit både-og, noko gamalt og noko nytt.

I Garborgs kritikk finn vi fleire synspunkt som kan knytast
meir eller mindre direkte til ulike aktørar i Garborg si sam-
tid. Mellom desse er filosofen M.J. Monrad, etikaren C.
Petersen (og R. Nielsen) og nytenkjaren G. Brandes. Felles
for desse røystene er at dei representerer ulike verdiar i den
litterære samtida. Samtidig er dette verdiar som har forma
seg på bakgrunn av den same læra; den hegelske. Når Gar-
borg sin poetikk kan seiast å gå i dialog med den moderne
tilstanden, er det fordi han presenterer eit både-og.

At det trass i ein viss kontinuitet og likskap røystene imel-
lom også er stor ulikskap her, er likevel ikkje til å kome ifrå.
Monrad polemiserte mot Petersen, og Petersen hadde ikkje
noko til overs for Monrad. Brandes og Petersen var kvarandres
fiendar, ei motsetning som betydde eit generasjonsskifte i
dansk kulturliv. Brandes og Monrad hamna på same vis på
kvar si side i striden om den nye litteraturen. I kritikken er
det ulikskapen desse røystene imellom som synleggjer det
ein med Bakhtin kan kalle ein dialog. Ulikskapen synest
også å gje dei ulike røystene sin eigen autoritet i teksten.
Garborg si stemme blir med det éi i ein polyfoni av fleire. I
tråd med Bakhtins lære mistar Garborg her si rolle som for-
midlar i kritikken. Han forsvinn i dialogen med den følgja
at ordet sin status vert forandra.

MELLOM STANDPUNKT

I kritikken teiknar det seg eit mønster mellom noko gamalt
og noko nytt. Dette mønsteret er å finne, både på eit indi-
viduelt nivå og på eit kollektivt nivå i teksten. Det individu-
elle nivået er tilknytt Garborg som nykomar, medan det
kollektive nivået er knytt til det normverket han i teksten
går i dialog med.

Til liks med Ibsens verdshistoriske drama Keiser og Ga-
lilæer kan Garborg sin kritikk lesast som ein freistnad på å
byggje ein syntese mellom gamalt og nytt. Spørsmålet er
om Garborg maktar det? Samtidig som han vil seie seg samd
med dei siste talarane og det eksperimentelle hjå Ibsen, står
han fanga i dei omgrepa og den tradisjonen han då må fri

seg frå. At Garborg kan stå med ein fot i det gamle og ein
fot i det nye, får si forklaring i det kontinuerlege i tida. Når
han kan ta til orde for dei krava han set, er det fordi tida
har opna for denne valfridomen og moglegheita. Det tyder
likevel ikkje at resultatet av den grunn blir bra, og at kritikken
«går opp». Hjå Garborg teiknar det seg klare motsetnadar
som vanskeleg lèt seg einast. Garborg blir difor ståande i
krysspress mellom tradisjon og nytenking. Han maktar ikkje
å ro seg i land med syntesen sin, og svik med det intensjon-
en om ei rettleiande og god lesing.

Garborgs kritikk går ikkje berre i dialog med den mod-
erne tilstanden, han skildrar også problemet i den moderne
tilstanden gjennom ulike og motstridande synspunkt. Det
var eit problem som til sist skulle bli hans eige: «Ja ja. Eg
var ein Mann fraa eit Millombrøyte. So vert ein eit Millom-
brøyte sjølv. Uheil; brotin; usamanhengjande. [...] So vert
ein ingenting heilt. Millombrøyte».Med hang til å gje alle
partar rett vaklar han og blir ståande i ørska.
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