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FRAMHALD AV VERDAS DAG, SOM ALDRI SAAG DAGENS LJOS

FINST DET FØREMONER MED

H

– Føremoner med austerdansk, spør de? Ja, det heitte
jo bokmål inntil nyleg, då, seier Bergskråsen. Han fortel at
ordet «bokmål» var såpass villeiande at språkbrukarane
sjølve tok grep, og at ved sida
av det mest nytta omgrepet
«austerdansk»,
driv
nemningane «eksildansk»,
«det jævne bondemaal» og
«veikdansk» og vinn terreng.
– Eg vann eit terrengløp
ei gong, seier Bergskråsen, tydeleg engasjert. – Det var i skogen
i Oppland. Me sprang skikkeleg
fort. Trur det var i –56. Eller
kanskje –57? Det året var det

Nederland som vann Grand
prix [Eurovision Song Contest red. mrk.]. Det hugsar eg
godt. Åja, då hadde me nett
fått oss fjernsyn, hugsar han.
Dagverd kjenner her for å
minna professoren på at fjernsynet ikkje kom til Noreg før
året etter, men Bergskråsen er
sikker i si sak.
– Visst hadde me fjernsyn
i 1957. Me hadde vaskemaskin
òg, sånn med lok oppå. Den
gongen gjekk det ikkje ann å
lagra masse stæsj oppå
vaskemaskina nei, slik ein ofte
ser folk gjera no til dags!
Han fortel vidare at han
pleidde ha masse ting oppå
vaskemaskina si inntil ei hending no nokså nyleg.
– Trur de ikkje eg hadde
lagt frå meg mobilen oppå der,
og ein kaffikopp med kaffi

Intervju med Aasmund Bergkråasen

ar austerdansken
nokre førmoner?
Dagverd
stilte
spørsmålet til lingvistikkprofessor Aasmund
Bergs-kråsen ved UiB, over
ein kaffi på Brød og Vin. Ei
gjevande og oppklårande
samtale fulgde.

KJØPTE NYNORSKSYLTETY I BUTIKK

BOKMÅLING

AUSTERDANSKEN?

Bokmåling med lerumsyltety i handa!

Gode
lesar!

Avisa du no
held i hendene er
eit produkt av lang
tids hardt og
nøysamt arbeid,
berre avbrote av
hyppige kaffipausar.
Me i bladstyret
er godt nøgde med
resultatet, og vonar
at du er det same.
Målfolket har
gjerne ord på seg for
å vera trauste og
keisame. Me i
Dagverd vonar å
visa at slik er det slett
ikkje.
Mellom anna
kan du i denne
utgåvi av
Dagverd lesa

Bladstyrarteigen

om Terje
Instebø
Myrhola,
fysikkstudenten
som strauk på eksamen då han fekk ei
eksamensoppgåve
på nynorsk utan
skrivefeil.
Eit anna godt
døme,
diverre
framleis utan ei
lengre reportasje i
avisa, er underteikna si deltaking
på Noregsmeisterskapen i fristrikk
som går føre seg no
til helga – om ikkje
det er eit godt døme
på kor lite keisame
målfolk kan vera,
veit ikkje eg!

BERRE I KNAUSGAARD
DAGVERD MIN 6KAMP

Les alt på side 6

E

Dette er ei annonse
med snev av sanning

Er du

OVER GJENNOMSNITTET KÅT?
Då treng du gode sjekkereplikkar på eit sexy språk.
Dette og meir til får du om
du melder deg inn i NORSK
MÅLUNGDOM.

Olav Nedregaard (23) var vitne til ei høgst uvanleg
og ikkje minst overraskande hending på ein Botnprisbutikk i Bergen sentrum.

g visste ikkje
kvar eg skulle
gjera av meg!
Kvar forsvann alt hatet?, seier Olav
Nedregaard (23), ein jølstergut
som helst ynskjer å vera anonym.
Studenten som tek samfunnsFramhald s. 2
vitskap på UiB kan grunna snar
tenking og kjapp reaksjon, prova
lle som bryr seg om nynorsk, er ueigna til å driva målsaka. [...] Når den underlege episoda.
– Då sjokket slepte taket
viktige offentlege nynorskbrukarar som meg sjølv skriv bokmål fordi
det er mest naturleg, meiner alle nynorskforkjemparar at eg manglar klarte eg å dra opp iPhonen min og
sjølvkjensle. Målfolket nærer nemleg eit unisont hat mot sideformer. tok eit bilete med Hipstamatic, seiDerimot elskar dei høgnorsk, heile hurven. Nynorskforkjemparane har er Nedregaard.
organisert eit stort inntog utan like på Twitter. [...]
Han spekulerer i om den
ukjende bokmålingen i 30-åra ikkje
visste kvaslagsyltetybokshan tok,
Janne Sniken er paa han igjen! mykje innsikt på s.7

FEM KRONER

men konkluderer til slutt med at
det var «ganske fantastisk
umogleg å unngå å sjå at det var
Lerum».
– Det er jo ikkje slik at det er
normalt med nynorsketikettar i
butikkane, held han fram.
Lite nynorskvarer

Nedregaard meiner det er eit
velkjend problem at nynorsk-ingar ofte må kjøpa bokmåls-varar.
– Det er berre Lerum som
leverer syltety til dei store

Ja, eg vil flaksa blant
kaksar og smålaksar, og er heit
på å betala 70kr/året til NMU.
Adr. Norsk Målungdom,
Postboks 285 Sentrum, 0103
OSLO
Namn: ...................................
Adresse: ................................
Poststad: .............................. .
Født: ......................................
Telefon: ............................... .

Framhald s. 2

ME VIL NYTTA DENNE LEDIGE PLASSEN TIL Å SEGJA

TAKK, I VAR AASEN!

Les om Terje Instebø Myrhola
si feilfrie eksamensoppgåve, s 6

MØT BLADSTYRET –

på neste side – – –
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Vyrde Dagverd

g tykkjer bladet dykkar
er særs godt, nesten for
godt til å vera sant. Ein
kjenningfortaldemegat
bladet er så bra av di de
berrefinnpåalleartiklanedykkar.
Dette kan eg ikkje tru! Vil de vera
venleg å koma med eit svar på
denne ufjelge påstanden?
Vensamt
I. Granebakken, lektor
Slutt å bry dykk,
Gode lektor Granebakken!
Kjekt at du tykkjer bladet er godt!
Til svar på kritikken frå
kjenningen din, vil me sitera orda
hjå Diktaren den 21. januar 1933:
lle som bryr seg om
«Kor vêret er fint i dag! Eg gjekk
nynorsk, er totalt
ei tid etter vegen, og møtte han
ueigna til å driva målAnders. Medrøsaeitbel, so foreg
saka.
Klaskesheimatt.»
vampens journalist Heinrich
Venleg helsing
Westerfyhn-Mylnestraumen
Redaksjonen
skriv det alle tenker: «Målfolk
ere aldeles ubrugelige til at drive
målsagen fremover. Slige beskjeftigelser burde snarest overlades oss nyanserte og
individorienterte bogmålsbrugere. Vi som i det minste vet
at sette pris på den nynorske
lyrikk.»
Sjølv er eg ein velbalansert,
sakleg kvinneleg bloggar og
journalist, som skriv vanleg nynorsk når det høver seg. Når
Hei
viktige offentlege nynoreg har store problemer i skbrukarar som meg sjølv skriv
forhold til språket dere bokmål fordi det er mest naturbruker, forstår ingen leg, meiner alle nynorskforkjemting. Kan dere ikke parar at eg manglar sjølvkjensle.
skrive på bokmål i Når eg skriv sideformer, meiner
steden for?
dei eg sviktar røtene mine.
Hilsen
Målfolket nærer nemleg eit uniØstlending
sont hat mot sideformer.
Vyrde austlending!
Derimot elskar dei
Takk for brevet ditt. Me kan nok høgnorsk, heile hurven. Nynorikkje byta språk her i avisa berre skforkjemparane har inntatt
av di du tykkjer det er litt Twitter, og der fortel dei alle
vanskeleg. For som Aust- som skriv vanleg nynorsk eller
landsdiktaren ei gong skreiv: «Ak sideformer at dei like gjerne kan
givemigdaendeligetstykkebrød, skrive bokmål. Slik plagar
saa jeg kan mate endene i medens målfolket alle som skriv nynorsk
jeg læseret stykke høiværdig liter- utan å bry seg, både journalistar
atur.» God lesnad!
og forfattarar og andre viktige
Venleg helsing
personar som har tid til å sløve
Bladstyret
bortarbeidsdaganesinepåTwitter.
Grunnentilatdeterslik,kan
eg avsløre: målfolka har ein felles
strategi, somgårutpååplagealle
som skriv nynorsk utan å ha det
som einaste syssel. Eg kan nesten
sjå dei for meg, nynorsktilhengarane, der dei samlast i
lyssky mållagskjellarar og trekk i
trådane på den velorganiserte
mobbinga av meinig nynorskmann. Der sit dei og slår seg på
låretmedandei skrivsytebrevog
Til Dagverd-redaksjonen
en artikkelen om aus- forfattaranonymepersonåtakpå
terdansken sine føre- motebloggane til tolv år gamle
moner heng ikkje på jenter frå nynorskområde.
greip i det heile! Kva er
Alle som bryr seg om nynordette for skit? Og dette venter de sken lagar altså eit uuthaldeleg
psykososialt miljø for oss som
eg skal betala for?
berre skriv nynorsk. Me som
Helsing
ikkje trur på fablane om at nynSigrid, irritert husmor
Hei du irriterte husmor!
orsken kan brukast på andre omTakk for at du kjøpte bladet vårt! rådeennilokalaviser, personlege
Me kan vera samde med noko av tekstar og sjølvsagt heile ekskritikken din, men seier som det istensgrunnlaget til nynorsken:
heiter i verset «Det som ikkje på dikt.
Nynorsktilhengjarar: Slutt
greipen heng, fer fram som ei
kongla, og gnur under seng.»
medsytinga, sluttåkjeftepånynVonar du er litt mindre ir- orskbrukarar og andre som faktisk bruker nynorsk i det
ritert no.
offentlege rom! Det er på tide at
Venleg helsing
målfolket sluttar å gjere det til ei
Redaksjonen
belastningåskrive nynorskavog

målfolk!
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ette er plassen der me
fær utbrodera um
arbeidet med avisi, og
korleis det heile kom i
hop. Her kann me òg baksnakka
andre trykksaker eller parti eller
organiasjonar eller kva me enn
vil. Ellerso kann me fyllautheile
greia med fylltekst.
So, korleis starta Dagverd?
Nei, deterei langsoge. Kortsagt
so hadde me lyst. Oddleifhadde
idéen for eit år sidan og arbeidet
startasovidtihaust. Kirstiskreiv
fort ein liten haug tekstar, og
Hildegunn fylgde snart etter
med eit par andre tekstar.
Oddleif, meir interessert i
skrivemaskiner og trykkpresser,
skreiv ein kort tekst, men var
kjapt i gang med å pønska på
bladbunaden og kva som var
mogleg å få til. Han vonar avisi
fær den moderne, høgteknologiske stilen me ville køyra. Deter
ganske normalt med fargar i
desse nymoderne trykksakane,
diverre måtte me kutta det for å
spara litt pengar grunna kaffikonsumet til Bergljot (sjå bilete). Same kva, fargetapet er
ikkje so gale, berre tenk deg alt
saman i fargar. Bra greier.
Som bot og betring hev me
iallfall kutta korrekturlesarane,
som hev vorte so populært i det
siste. Ingen avis med respekt for
seg sjølv hev korrekturlesarar i
dag. Det handlar vel um å taka
upp konkurransa med bloggane.
I dag kann du ikkje berre gje folk
noko å lesa veit du, du må utfordra språksenteret til den krevjande lesaren i dag. Difor hev
me, utanom alle skrivefeili våre,
ein heil del språktekstar på side 4
og 5. Her kann du høyra um
skrivefeili på Studentsenteret og
gjerne læra eit par triks frå Kirsti
der ho fortel deg korleis du kann
omsetja frå dansk til norsk.
No er snart denne teksten
lang nok til å nå ned der me skal.
Dette er altso fylltekst. Reknar
med at berre eit par gidd lesa all
teksten i denne avisi likevel, so
det viktugaste er at det ser ut
som um det er masse tekst. Nett
kva det står er jo ikkje alltid like
viktugt. Og der var me med målet. Som Bergljot sa på framsida:
god lesnad! OddleifKavabotn

til,forperidagerdetfryktelegslitsamt. Vi vil ha nynorsk i Norge
om hundre år også, vil vi ikkje?
Ok, vi er einige. Då må de endre
strategi; frå no av må de slutte å
bry dykk om nynorsk, skrive bokmål der det er naturleg og heller
vere litt meir som oss. Og det må
skje no, ikkje om ti år.
Og slutt no for helvete å
skjere alle over ein kam. Det er
faktiskikkjeslikatalleviktigenynorskpersonar som skriv bokmål
eller bruker sideformer manglar
språkleg sjølvtillit. Vi som berre
brukernynorskernemlegikkjeein
homogen masse, må de skjønne.
Av Janne Sniken,
viktig og offentleg person

BLAD

Bladstyret i hektisk arbeid. Frå vinstre, Brynjulf, Hildegunn, Bergljot, Kirsti og Oddleif.

Må du på do?

Flaks at Bergen
Offentlege Toalett
har klosett for alle!
Dobbeltflaks for deg,
du må berre ut med 5kr.

Vår visjon: å vera internasjonalt
leiande på offentlege toalett
i Bergen by!

Dette er ei annonse
med snev av sanning

Har
du
strikketrøya?
Då vantar du ein venekrins

som klèr deg, og veit å setja
strikk likt med status og
vyrdnad. Denne krinsen er
NORSK MÅLUNGDOM

Ikkje noko tull, eg vil ha
vener kledd i ull! Eg melder
meg difor inn i NMU til
prisen for to garnnyste.
Adr. Norsk Målungdom,
Postboks 285 Sentrum, 0103
OSLO
Namn: ...........................
Adresse: ........................
Poststad: ........................
Arbeidsplass/skule: .......

STYRET
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kjende ordspråk, som ho slengjer
vidt kringom. Eller, i ordelag frå
den kanten;
«og skjori radt gjennom kvisthol i
veggjen og skvattra or seg»

Bergljot Gaardstun, 22 år i frå
Bømlo. Bergljot er bladstyrar i
Dagverd og nyttar fritida si på å
delegera arbeid vidare. Bergljot er
litt over gjennomsnittet glad i
strikking, og arbeider med fleire
opp-til-dage strikkemønster. Ho
er overtydd om at desse vil revolusjonera haldningane til nynorsken i stor mon. Bergljot
studererpsykologi,ogforåfåmest
ut av faga og redaksjonen i det
generelle er ho ikkje framand for
det å ta i bruk besuddlande teori
frå det umedvetne. Dette fungerer mest dårleg.

Legg merke til at Bergljot fær meir kaffi i koppen sin og at Brynjulf les Med andre ord, veit han ikkje at korrekturlesing er nei-nei?

daglegvare-kjedene, og alt for ofte tek ikkje butikkane det inn. Det
er ikkje særleg mykje valfridom
for oss nynorskingar.
Bokmålingane på si side, er
oversvømde av syltetyalternativ:
samtlege billegsyltety er å finna i
bokmålsk innpakning, so kvifor i
alle dagar kjøpte denne mannen
eit glas med nynorsk embalasje,
seier Nedregaard.

Uforståelege og dobbeltmoralistiske bokmålingar

Line Mjukskvetten (19), nynorskbrukar og kassadame på den aktuelle Botnpris-butikken, har
ingen forklaring på den bokmålske inkonsekvensen.
– Eg vert forvirra av denne
snuomvendinga. Fyrst kallar dei
det grautmål på internett, og so i
neste stund stør dei ei nynorskverksemdmedeignepengar? Eg
vert sanneleg ikkje klok på desse
bokmålingane, seier Mjukskvetten.

–Tenkomsyltetyshandlaren
på biletet er allergisk!?, spør
Nedregaard.
– Bokmålsfolk fortel jo støtt
og stadig om at dei ikkje forstår
nynorsk, korleis i alle dagar skal
han då kunna vita kva som er i
boksen?
Dobbelmagisk magi

Ei om mogleg enno meir suspekt
sak er korleis denne ukjende bokmålingen i det heile teke fekk tak
i syltetyet i og med at Botnpris
ikkje har Lerum-syltety i sortimentet sitt.
– Sjølv eg handlar på Lerøy
grunna mangelen i min eigen
butikk! Det denne bokmålingen
har klart; å framkalla mat med
nynorske etikettar der det manglar, er ei bragd sjølv den tøffaste
av dei tøffe nynorskingane ikkje
klarar. Eg vert reint mållaus,
avsluttar Mjukskvetten bak kassaapparatet på Botnpris.
OddleifKavabotn

Brynjulf Ulfleiksson, 24 år i frå
strilelandet. Han er leiar i HordalandMållag, nestleiari SmiB og ei
stor inspirasjonskjelde for dei som
skriv meir i bladet enn han sjølv
gjer. Brynjulf er mest oppteki av
målsogearbeid, då han studerer
historie, ogmestmisnøgdmedden
byråkratiske og apolitiske
arbeidsstilen som pregar målungdommen.

FINST DET
FØREMONER MED
AUSTERDANSKEN? Oddleif Kavabotn, 24 år ifrå

FRAMHALD FRÅFRAMSIDA

FRAMHALD AV «BOKMÅLING
KJØPTE NYNORSK-SYLTETY PÅ
BUTIKK» FRÅ FRAMSIDA

Kirsti Graabeinabjør, 24 år or
Voss. Ho er skrivar i laget, og ei
særskilt aktiv bladkvinne i
Dagverd. Kirsti skal verta
lærarinne, og er difor mest
oppteki av skulemålsarbeid, kor
ho driv mykje med mild og positiv nynorskpåverknad av opne og
umedvitne barnesinn. Hennar
ess i trøya er ei ovmengd lite

Hildegunn Ferdafusdottir, 24 år i
frå Voss. Ho skriv rett som det er
lange tekstar for Dagverd og er
samanmedKirstieinuovertruffen
tekstprodusent.
Hildegunn er mest oppteki av
normering og mest misnøgd med
normering. Ho studerer nordisk i
Bergen, og skriv hovudfagsoppgåve om Aadne Eivindsson Garborg. Hildegunn er stor i kjeften
og snakkar mest heile tidi om nynorsken. Ho får soleis spreidd han
godt.
Ein kjapp kommentar til
avisa? – No mao 'kje du vandivla
meg i arbeidet!

oppi beint attmed. Også
sentrifugering – nei, det
var tilstand! No har eg ein
streng regel på slikt, det er
greittåleggjabladogaviser
og kanskje ein handduk oppå vaskemaskina, ikkje
noko anna.
Professoren greier så
ut om kva for lektyre han
likar å ha lett tilgjengeleg
på badet.
– Ja, til dømes noko litt
oppbyggjande, som Syn og
Segn, også Morgenbladet
då. Må gjera litt inntrykk
òg, seier han. – Ikkje Bergens Tidende, er så
uhorveleg med papir som
følgjer med den avisa.
Bergskråsen skuldar denne
papirmengda for ryggplagane sine.
– Papirdunken veg sikkert dobbelt så mykje som

eg, og eg veg ein del for å seia det
slik, og denne dunken må eg bera
ned ei trapp kvar fjortande dag.
Ein må jo byrja å trena for å kunna
hanskast med slikt. Professoren
fortel at han faktisk har byrja å
trena no.
– Ja, eg kjøpte treningskort
hjå SiB i går, og sumde litt då.
Utruleg irriterande med alle dei
som berre står inne på grunna og
heng, forresten! Litt omfangsrike
personar, ja, slike som eg, treng jo
litt rom for å snu, fortel han.
– Og etterpå var eg komen
nesten heilt bortatt til HF-bygget
før eg såg at eg framleis hadde på
meg slike blå plastposar på føtene.
Nei, det var tilstand, ler professoren, og seier at han forresten
burde koma seg oppatt dit no.
Dagverd takkar for praten.
Kirsti Graabeinabjør

Stavanger. Sit som leiar i Studentmållaget i Bergen (SmiB). På
folkemunne er han student, men
det er ikkje reint sjeldan me ser
han pussa trykkpressa eller slost
med skrivemaskina på SmiBkontoret på dagtid.
Oddleif har vore aktiv i
Norsk Målungdom (NMU) i ei
årrekke. Han sat i sentralstyret då
det var på topp nokre år sidan.
Oddleif er vår typograf og
trykkmaskinandsvarleg
for
Dagverd.
Han er mest positiv til alt og
alle,menlikarikkjebokmålogbokmålsbrukarar.
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SPRÅKVASKEN
Ei spalte med føremål å gjera omverda litt reinare, språkleg sett.

MED AND

KRASJKURS I OMSETJING

Slit du med å fylgja med i passiverte, umogelege og
ovlange danske formuleringar? Kursa nedanføre
gjev deg kortfatta innføringar i å setja slike
konstruksjonar om til velljodande og klår norsk.

D

Kurs I: Korting og klårgjering
Steg 1

Det var då eg stod i kø til trening
på studentsenteret for tre år sidan
eg fyrst merka meg det: Dugleik i
språkvegen er ikkje eit krav for å
verta tilsett på studenttreninga.
Tilsettavla utanføre gruppesalen
talar for seg sjølv.
Å, hjelpes! Det kan sjå ut til
at det var fleire som skulka norsktimendåsamansetteordstodpå
dagsordenen. No tenkjer du sikkert: Kva so? Kva so om dei
tilsette, lat oss seie Linn B og Eirin, ikkjekanskriva, detertrenadei
skal gjera! Vel, sant nok. Etter ei
god økt på sykkel (skal ikkje seia
noko på treninga) tok eg meg ein
rundeilokala,nyfikenogspentom
eg ville finna meir slik styggedom.
Å, hjelpes! tenkte eg då, for andre
gong.
Eg valte då å teie om det eg
hadde sett. Som sagt skal dei jo i
all hovudsak trena oss, dinest sjå
bra ut slik at me som trener har
noko å sikta mot. Setja dårleg ry
på eit nett nyopna studentsenter
høyrdes heller ikkje bra ut, i alle
fall ikkje etter sprekkane-imurverket-kaoset. Språkslurvet
fekk stå.
Då desse feila i ettertid ikkje
er retta på, og fleire har kome til,
erdetmestumogelegåteiaom det
lenger. Det får då vere grenser!
Nokon må seie i frå. Eg tenkte
fyrst å reisa opp dit sjølv. Gå bort
til ho i skranken og spørja om ho
erklaroverkvasomstårijentegarderoben? Krevja å få snakka med
han/ho som står ansvarleg. –
Men, tru om det er skrankedama!
Tru om dei lagar plakatane sine
sjølve, og nesten alle har språkvanskar! Tankane tok overhand,
og stoda syntest brått uhandgripeleg. Det er jo ikkje meininga
mi å hengja ut nokon heller, og
enno mindre, la det verta personleg!
Sakavertdiforhandsamaher,
i nøytral og allmenn form. Med
andre ord i ein faktaboks.
Hildegunn Ferdafusdottir
Korleis handsama samansette
ord?

Eit norsk ord (eller uttrykk) som
er sett saman av fleire ledd skal
alltid skrivast som eitt ord:
Student + senter =
Studentsenter
Spinning+instruktør =
Spinninginstruktør
Tykker du dette er vanskeleg
kan du smaka litt på orda. Er det
snakk om ein student og eit
senter, eller eit studentsenter?

en opprinnelege setningen vil alltid ha ein del
fleire ord enn strengt
naudsynt. Jamfør biletet, kor ein ser at dansk facebook
nyttar heile tre ord – «synes godt
om» – for å seia «liker», på tala
dansk «ka' li'».

PERSONLEG RÅKA

Den skrale rettskrivinga ved studenttreninga er for
mange berre eitmindre irritasjonsmomenti kvardagen.
Diverrefinstogsådeisomkjennersegpersonlegråkaav
dei mange språkfeila dei treffi kvardagen. Dagverd har
snakkamedKjerstiTorgersen, somhardetekstratungt
i symjegarderoben.

– Det er ikkje kjekt at eg vert
minna på situasjonen min kvar
gong eg er og sym, seier Torgersen, og syner oppslaget som
har gjeve henne mang ein dårleg
start på treninga. Oppslaget, som
heng i dusjen, oppmodar
brukarane til «grundig kroppsvak» før trening. Ein bagatell for
mange, men for Torgersen, som
faktisk er grundig kroppsvak, er
det vanskeleg å oversjå det som
mest truleg berre er ein slurvefeil.
– Dette, seier studina alvorleg, –
syner kor viktig rettskriving faktisk er. Denne skrivefeilen råkar
meg hardt og nært, ja, kvar gong
eg er her og trenar vert eg minna
på kor svak eg er.

ho deler med mange. Kroppssvake er ingen eigentleg sjukdom,
men ein meir eller mindre
kronisk tilstand for personar som
ikkje driv noko særleg med fysisk
fostring. Studina har no teke
grep, og byrja å trena hjå SiB for
å koma i betre form.
– Eg vil gjerne verta sterkare,
men det er ikkje berre lett å fara
på trening når ein vert møtt av
slike nedbrytande oppslag som
dette i symjegarderoben. Det
bryt meg ned psykisk, noko som
er demotiverande, og difor gjer
at eg får mindre utbyte av treninga enn eg kunne ha fått. Kropp
og sinn er jo delar av ein heilskap, og eine kan ikkje styrkast
utan hin, avsluttar ho.

Nedbrytande

Torgersen meiner ho har vore
kroppssvak heile livet, ein lagnad

Kirsti Graabeinabjør

Fyrste steg på vegen mot ei
betre setning vil såleis vera å ta
vekk desse unødige orda. Sjå kva
som skjer med dømet nedanføre
(opprinneleg setning frå Berlingske Tidende)
«Forligsparterne bag Femernforbindelsen var i dag indkaldt til
de afgørende forhandlinger, efter
transportminister Hans Christian
Schmidt (V) i sidste uge meldte

ud, at der skulle træffes en hurtig
beslutning om forbindelsen.»
31 ord, og generelt valdsamt
inntrykk.
Omsetjing utan unødige ord:
«Samlikspartnarane bak Femern-sambandet møttest i dag, etter ynske frå transportminister
Hans Christian Schmidt (V), for
å ta ei rask avgjerdsle om sambandet.»
22 ord, vesentleg klårare og
betre språk.
Steg 2

No sit du att med ei høvesvis grei
norsk omsetjing, men perfeksjonisten gjer seg ikkje her! I motsetnad til i dansk, er ikkje kravet om
minst tre ord i kvart setningsledd
gjeldande i norsk. Ta vekk dei du
ikkje treng. Utkome:
Dei drøfta det fordi han sa
det.
7 ord. Kort, klårt og greitt.
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DRE ORD sjaa til dansken!
Norskfødde Knut Berg laga stor røre då han under den årlege
språkmessa i Danmark, «Fokus: Language», uttala seg offentleg om
den framtidige språkutviklinga i Norden.

Kurs II: Rett framgangsmåte i
møte med meiningsmisbruk

Som nemnt tykkjer det danske
språket vel om å nytta mange ord
for å seia lite. Ei direkte fylgje av
dette, er den danske likesæla til
meiningsinnhaldet til ord. Hovudsaka er å nytta mange ord, tydinga
deira er det ikkje så fårleg med,
heller ikkje kva som eigentleg vert
sagt.Dennestodagjersjølvsagtomsetjingsarbeidet enno meir krevjande. Nedanføre ser du eit
representativtdøme. Sentraltisetninga er konstruksjonen «i forhold
til», som dei siste åra har teke til å
levasitteigelivpåsidaavsieigentlege tyding, med dei omsetjingsvanskane det fører med seg:
Opprinneleg setning frå Aftenposten:
Han sier Høyre foreløpig ikke
har konkludert i forhold til sjøkabelalternativet.

Steg 1

Omset til norsk, og byt ut «i
forhold til» med eit uttrykk for
samanlikning, dådeterdeneigentlegemeiningatilkonstruksjonen. I
denne setninga får me då fylgjande:
«Han seier at Høgre førebels
ikkje har konkludert samanlikna
med sjøkabelalternativet.»
Steg 2

ed utgangspunkti anal
ysar og prognosar av
dei nordiske språka, kunne Berg
med si hovudfagsoppgåve Danish super language in Norden, slega
fast at språket vårt i
framtidi kan verta
dansk – ikkje nødvendigvis engelsk, slik
tidlegare forsking har
synt. Sist veke gjekk
Berg, som den yngste i
dansk språkhistorie,
inn som ny leiar i det
danske språkrådet:
Danish Sprograad.
Då Berg sist fredag
heldt føredrag for Studentersamfundet i Bergen, var Dagverd so
heldige å få eit ord med
språkorakelet [alle
svarafråBergeromsett
til nynorsk då det vart
for dumt å trykkja
dansk, red.mrk.]
I hovudfagsoppgåvi di, Danish super
language in Norden,
tek du for deg den engelske språkdominansen, og trugsmålet
han representerer for
språkstoda i Norden.
Forstår eg deg rett,
meiner du at dei nordiske språka vil døy ut
om nokre tiår dersom dei ikkje allierer seg og vert til eit fellesspråk
med lik grunnkarakter som engelsken. Dette er jo ein språkteori som
står i sterk kontrast til den tradisjonelle. Språkforskarar flest vil jo
seia det motsette, at det er dei
språka som held på det særeigne,
somt.d. nynorskenogislandsk, som
vil halda seg best mot påverknaden

Gjer som bokmaalet

G FRÅ DANSK TIL NORSK.

Les over resultatet av omsetjinga.
Gjev det meining? Viss svaret er
«nei», har du vore vitne til meiningsmisbrukidendanskesetninga.
Det er styggedom, og må rydjast
ut. Det gjerdu medåtenkjaenkelt
– er det ikkje snakk om ei samanlikning, kan setninga få meininga
att om du nyttar ein enkel preposisjon. I dette dømet «om».
«Han seier at Høgre førebels
ikkje har konkludert om sjøkabelalternativet.»
I forhold til gjennomgangen
her, vil «i forhold til» verta
grundigvaskaivaskeninesteblad.
Fylg med!
Kirsti Graabeinabjør

M

frå engelsken.
– Haha, no heiter det vel eigentleg masteroppgåve. Vel, skal
eg vera heilt ærleg har eg aldri sett
meg heilt inn i denne teorien. Eg
skjønar ikkje logikken i han.
Ulikskap gagnar ikkje fellesskapen!
Skal me hevda oss mot engelsken,
må engelsken møta motstand i ein
likemann. Det seier seg sjølv at dei
meir særeigne språka ikkje har
sjansetilåhevdasegpåeitinternasjonalt nivå.
Men, det er slik at dansken kan
verta eit slikt «super language»?
– Ja, det er rett! No rører du
ved kjernen i masteravhandlinga
mi. Å verta eit «super language» er
litt som å verta president i USA,
du måoppfyllavisse kriterium. Det
er i hovudsak snakk om tri stykk:
eit språkinternt som går på struktur; språket må vera enkelt, og to
språkeksterne: omfang, altso spreiing, og popularitet!
Jaha, dette må du forklara nærare
Knut.
– Ja, det gjereg gjerne, men det
erdårettenkelt. Egmånettfåskyta
inn at eg helst vil verta kalla Knud.
Framtidierno, veitdu! Ja, fyrsthar
me det språkinterne kravet. Det vil
eg gjerne forklara med ein liten syllogisme eg plardrafram nåreg held
innleiing: «Engelsk er et Verdensspraag ti det er enkelt. Dansk er et
enkeltSprog. Ergomaaogsaadansk
blive et Verdensspraag.» Dansken
har dessutan ei særs positiv
innstilling til eit internasjonalt
tilhøyre. Dinest har dansken potensial til å verta eit stort språk. Sjå
berretilheimlandetditt. Slikutviklinga går i Noreg, er det berre eit
spørsmål om tid før det norske
språket òg er dansk. Bokmålet
dyrkar forenklinga, og søkjer med
det attende til sine røter i dansken.
Forenkling kjenneteiknar òg det
svenske språket i dag.
Men, kva med nynorsken i Noreg?

– Nei, der er det inga framtid
å henta, om ein då ikkje normerer,
slik dykk [sic, Knud insisterer på
dykk som subjektsform red.mrk]
òg har vore flinke med den siste
tida, skal eg tru dei norske avisene
rett. Dykk må gjera han meir lik
dansken!
No meiner du vel bokmålet?
– Ja, nett dèt vert jo eit feitt.
Åkjempafornynorskeneriminsto
med på å gjera vondt verre. Skal eg
seia det litt meir forenkla, handlar
det om å vera på det rette laget!
Denne lagbygginga skal du sjå er
grunnen til at òg det islandske
språketiframtidavilvertameirlikt
dansken. Om nokon treng å alliera
seg so er det vel nettopp Island!
Når det gjeld Grønland og Færøyane er jo dette landområde Danmark alt eig.
So, kva er Knud Berg sitt beste
råd til nynorsken og nynorskbrukarane i Noreg? – Orsak, du
seier Berg, eg har normert etternamnet mitt til Bjærg. Nett slik
at du har formalitetane i orden.
Det skal vera Bjærg no, altso?
– Hånei, dei særnordiske bokstavane har ikkje noko framtid:
Slike teikn verkar ekskluderande
og hindrar følgjeleg den spreiingi
som skal til for å verta eit «super
language». Nei, B-i-e-rg skal det
vera! Og so attende til spørsmålet
ditt om nynorsken; han bør gjera
som bokmålet og sjå til dansken.
Bokmålet dyrkar forenklingi, og
går dansken i møte. Bokmålsbrukarane har skjønt det, fortel
Bierg. Danskenerframtidsspråket!
Påtampen, trurdu atdanskeni det
endelege kan ta over engelsken sin
posisjon? Verta sjølve maktspråket på kloten?
– Vel, som egsadåegvari jobbintervju sist tysdag: Det ser eg
slett ikkje vekk i frå!
Hildegunn Ferdafusdottir

KNAUSGÅRD

Dagverd

– NEI, DU LES DET IKKJE ANDRE STADER ENN HER!
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I denne augneblinken ligg siste band, band 6, i den
omtala Min Kamp-serien i prent og press. Nordmann på nordmann står alt i kø utanfor Libris; i Jølster for å vera fyrst ute med å lesa boka. Dagverd,
eine og åleine, har allereie fått lese boka, då Knausgård sjølv tok kontakt med redaksjonen og bad om
innpass.
il dei som ikkje har lese
dei føregåande bøkene
i Min Kamp-serien,
finn redaksjonen det
naudsynt og på sin plass å seia at
deislettikkjeberrehandlaromtvilsam aktivitet. No har riktignok
frasa «Eg har lyst på litt Knøs»
vorte mykje ei landeplage her i
Noregdetsiste året, ogdeterikkje
tilåstikkeundereinstolatsex-skildringane er mange. Banda handlar
likevel om mykje meir. Min Kamp
skildrar ei vidstrakt reise med
stadig dragnad for og mot det ein
kankallalivsavgjerandebinæreopposisjonar. Det er snakk om ei
tevling; mellom mor og far, elskhug og hat, nynorsk og bokmål.
Føre alt er det ei bok om å finna
seg sjølv. I siste band vert denne
reisa fullenda, trådane vert samla
og Knausgård kan setje punktum.
Her ser han attende på det livet
han har levd, mimrar rundt høgdepunkta og tek oppgjer med dei
avgrensingane han i ung aldervart
påboden.
Vesleguten Karl Ove vaks
opp under hårde kår på Tromøya
utanfor Arendal. Sjølv om mor
hans skreiv nynorsk [ei naturleg
følgje av det å koma frå Jølster,
red.mrk.],kandetsjåslikutatKarl
Ove mest vart tvungen av far sin
til å skriva bokmål. Som den
klassiske norsklæraren han var,
hatahannynorskenoveralt,ogynskte å fri sin eigen son for «pesta»
som han sjølv bruka kalla nynorsken. At denne frigjeringa mest
vart ei tvangstrøye for ungfolen,
tykkjast ikkje far hans sjå. Her
fanst ikkje val, han måtte skriva på
bokmål. Ein kan berre tenkje seg
til kor sårt det må ha vore for han
i vekst- og mogningsåra.

T

Som eit resultat av denne
tvangen, fortel Knausgårdi bind6
at han i ungdomsåra tenkte slutta
heilt med å skriva. Men denne
planen torde han ikkje bera fram.
Ettersom han frå barndomen av
ikkje makta å uttala bokstaven r,
villeei slikskrive-nekteingongfor
alle setja stempel på han som analfabet. Hanmerkadessutanatorda
var hans og at han, når han fyrst
hoppa uti bokmålet, var ein heller
skarp penneførar. Han bestemte
seg difor for å verta forfattar. Det
stod han jamvel usikkert kva slags
type forfattar han eigentleg ville
vera: bokmålsforfattar eller nynorskforfattar. Sant er det at det
var mor hans vene ord som vogga
hani svevn, dåhanletaugo attom
kveldinga.
Då han endeleg fekk reisa
heimefrå og til Bergen for å
studera kan ein ane eit omslag i
språkvegen. Noko verkeleg målbyte vart det derimot ikkje med
det fyrste. Det er jamt til at far
hans tunge ord har stogga han.
Det vart til at han melde seg anonymtinniStudentmållagetiBergen, fortel han, og skreiv, som lest
i band 1, intervju på nynorsk for
det då eksisterande tidsskriftet
TAL. Møtet med mellom andre
Fløgstad, Moe og Hauge må ha
vore av avgjerande tyding for
utviklinga hjå den enno unge
skribenten. Visst er det at intervjua er skrive med stor respekt.
Det er mest som om ein kan ane ei
vag skjelving i tastaturet, der ein
kan lese om intervjuet han og bror
hans gjor av Hauge. At han i vekståra heldt på denne respekten er
klårt. Det kan heller ikkje vera
tilfeldig å rekna at det er nynorskbrukarar han i studietida vart

Dagverd

MIN KAMP 6
vener med. Då han omtalar dei
som vestlandsmafiaen, er det med
ærefrykt,ogeihandfullsvartsjuke:
«[De] befant ... seg allerede midt i
sentrum». At det var
Skrivekunstakademiet han valte å
studera ved, har
truleg ogso meir enn
éi forklaring. Denne
skulen kunne gjera
han til forfattar, men
det var fyrst og
fremst ogso ein skule
der nynorsken var
høgt representert,
hjå studentane sovel
som hjå dei tilsette.
Han mest saug ut
kunnskap dagleg frå
lærarane sine. Jon Fosse vart førebiletet og Ragnar Hovland helten
hans. Dei to skaldane vert skildra
mest som kjærleiksobjekt! Mot
slutten av band 5 reiser Karl Ove
på den medieomtala «festen». Det
verkar å stå klart for han allereie
her kvar vegen skal gå. Fleirtalet
på festen er nemleg nynor-

skbrukarar: «Ragnar Hovland
skulle også komme, gikk det rykter
om, som det endelige stempelet,
dette er stedet man skal være på,
dette er menneskene man skal
kjenne». I band 6 gjev Knausgård

KVEN ER KARL
OVE? Åhh, åhh.
etter for lagnaden. Han har teikna
livetsitt, ogserfyrstno, etter8000
ord på bokmål, at noko skurrar:
«Jeg såg ned på det jeg hadde
skrevet. Jeg kjente meg ikke lenger
igjen. Er det jeg som har skrevet
dette? –Faen, deterikkemineord.
Hvem er Karl Ove? KVEN ER
KARL OVE? Åhh, åhh. Det

føltes som et lyn plutselig hadde
slått ned i meg, samtidig som jeg
allerede visste det – hadde visst
det lenge. – Kven er eg eigentleg?
Eg er Karl Ove Knausgård».
Knausgård avsluttar siste
band med å fortelje at
han tenkjer flytte frå
Sverige og «heim» til
Jølster. Han skriv at
«morsheimen» mest
har vore som ein
fristad
under
arbeidet. At det
nettopp var her han
skulle stille opp til intervju etter femte
band, var ikkje
tilfeldig, skriv han.
Det ér heller ikkje tilfeldig at det
berre er her du kan få kjøpt det
siste bandet i serien. I telefonen
fortelKnausgårdathannoskaleta
eple og sjå på fjorden, rett og slett
samla krefter til ei ny bok. Ho skal
sjølvsagt vera på nynorsk!
Hildegunn Ferdafusdottir

2 EKSKLUSIVT

7

Dagverd

Bakstrikken
Du treng:

# To nøste Safir superwash
ullgarn med hovudfarge (H)
# Eitt nøste Safir superwash
ullgarn med mønsterfarge
(M)
#Ein 40 centimeter lang
rundpinne med storleik 4
mm (eller like tjukke
strømpepinnar)
# Ei synål
Legg opp 97 masker med
hovudfarge H på rundpinne.
Strikk 7 omgongar
glattstrikk.
Strikk vrangt 1 omgong.
Strikk 2 omgongar
glattstrikk.
Skift til mønsterfarge M og
strikk 1 omgong.
Skift attende til hovudfarge
og strikk 1 omgong.
Følg mønsteret dei neste 13
omgongane (i røynda vil det
då verte 2 omgongar med H
mellom M-omgongen og
undersida/oversida
av
bokstavane). For å få
mønsteret til å vera plassert i
midten av pannebandet kan
du strikka 18 masker med H
før du startar på mønsteret
på første mønsteromgong.
Fullfør med 1 omgong H, 1
omgong M, skift til H og
strikk 2 omgongar
glattstrikk, 1 omgong
vrangstrikk og 14 omgongar
glattstrikk.
Fell av og sy saman.

Tips: dersom du vil ha eit
større panneband kan du
strikka med større pinnar
eller leggja til masker. Hugs
at du då må auka like mange
masker på kvar side av
mønsteret for at mønsteret
skal halda seg på midten av
pannebandet!
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Klypt
og limt
fraa sett og saksa

Spalta der me klypper og limer
det beste frå Dag og Tid sin
«Sett og saksa».

