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ULRIKKE SÆGROV (f.   1987)

Frå Stavanger, og forvilla seg til

Oslo i nynorsken si teneste.

Kronisk sarkastisk, gløymsk og

merksnodig. Jobbar i eit

serviceyrke ho liker å klaga over,

men eigentleg er ganske glad i.

TOR OBRESTAD (f. 1938)

Har gitt ut ei rekkje dikt, noveller,

gjendiktingar og romanar og har

skrive biografiar om Arne

Garborg, Hulda Garborg og

Alexander Kielland.

KRISTINA LEGANGER IVERSEN

(f. 1989)

Har gjeve ut diktboka Hjarte-

mekanikk og studerer litteratur-

vitskap ved Universitetet i Oslo.

ARNFINN MURUVIK VONEN

(f.   1960)

Arnfinn er direktør i Språkrådet.

Han kan 15 språk, derimellom

teiknspråk.

ÅSNE BRUVIK LIE (f. 1986)

Kjem frå Aurland i Sogn og

Fjordane. Åsne har ein

mastergrad i litteraturvitskap frå

Universitetet i Bergen. Ho jobbar

på Norli i Bergen.

LULLEN FANITULLEN

Ho bur i Oslo og er stadig på jakt

etter nye opplevingar.

JENS MORTEN NILSEN (f. 1983)

Han er sivilingeniør og målmann

og arbeider ved ein kontorpult i

oljebransjen.

ASSAD NASIR (f. 1985)

Han er norsk- og samfunnsfag-

lærar på Mailand vidaregåande

skule. Assad ynskjer seg framleis

fleire brevvener.
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Det er desember, og desember er ikkje kva månad som helst.

Eg tør påstå at det er prokrastineringsmånaden nummer ein.

Omtrent alle elevar har tentamenar dei bør lesa til, alle student-

ar har eksamenar dei bør lesa til, og dei fleste andre har noko

som burde gjerast. Eg har sjølv masse eg burde ha gjort, men

finn på alt mogleg for å prokrastinera, utsetja. Julereingjeringa

kanskje? Gåveinnkjøp? Lesa alt som står på pensumlista i god

tid før eksamen?

Mitt nyaste våpen i kampen mot å gjera det ein burde, er

den nye telefonen min. Eller, telefonen er ikkje ny, men han

er ny for meg, og av typen smart. Eg likar det ikkje eigentleg,

men den gode gamle låg for dauden, og når eg fekk den nye

gratis, kan eg jo ikkje seia nei då. Trass i at han har trykkskjerm

og vil fortelja heile verda kor eg er heile tida. Nei, for i tillegg

til dette, so kan du spela spel på denne telefonen. Masse spel.

Avhengigheitsskapande og totalt unyttige spel, som er veldig

kjekke når ein vil unngå julevasken.

Mål og makt kan òg hjelpa til i prokrastineringa, sjølv om

det er lesnad ein burde få med seg uansett om ein har noko å

utsetje eller ikkje. Jens Morten Nilsen har skrive om Ivar Aasen

i oljå, Lullen gjev oss eit nytt innblikk i kor vanskeleg kjær-

leiken kan vera og Tor Obrestad skriv om Garborg som

foredragshaldar. Kristina Leganger skriv om kjærleik i gospel-

songar, medan Åsne Bruvik Lie skriv om den nynorske skriftkul-

turen i masterspalta. I tillegg har me pusta nytt liv i ein god

gammal favoritt. Om ikkje det er noko det er verdt å ta seg

ein pause frå kvardagen for, so veit ikkje eg.

Finn deg ein kopp med noko godt å drikka, og set deg i sofaen

og prokrastiner!

God lesnad!

God prokrastinering!

LEIAR

av ULRIKKE SÆGROV
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ARNE GARBORG SOM
I alle dei åra eg arbeidde med biografien om Arne

Garborg var det eit mysterium i livet hans som eg ikkje

fann eit skikkeleg svar på.
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Kvifor reiste Arne Garborg stadig rundt i landet og heldt foredrag?

Han måtte ha visst kor elendig han var på talarstolen. Likevel dreiv

han på, heile livet till endes. Var det plikt, for «saka» si skuld?

Han var van med talarstolar heilt frå ungdommen av og hadde

gått på skule i Studentersamfundet i Christiania i 1870-åra, der han

var sentral på stolen. Kvifor dreiv han stadig på?

FRIDTJOF ØVREBØ

Så fann eg brått fram til ein hundre år gammal artikkel av Fridtjof

Øvrebø som løyste gåta og forklarte mysteriet.

Fridtjof Øvrebø, 1871–1927, var ein bonde, lokalhistorikar, journ-

alist og forfattar som budde heile livet i Torvastad, og skreiv mykje

i pressa, først og fremst i Haugesund Avis. Det han skreiv, og brev

han mottok, er oppbevarte i arkivet i Haugesund bibliotek.

Hausten 1909 høyrde Øvrebø for første gong Garborg snakka, og

skildrar opplevinga i ein artikkel 25.9. som han sende til Garborg.

Han skriv (trykt etter gjenopptrykking av artikkelen 26.1 . 1921) og

kallar det «Forsøk på en karakteristik».

ARNE GARBORG SOM FOREDRAGSHALDAR

«Han taler rolig, næsten koldt. Stemmen er svak, litt hæs, uten fylde,

uten omfang, uten klang, uten pral. Den vækker ikke opmerksom-

het. Ordene er almindelige, hverdagslige, sætningsbygningen likeså,

uten sensation, uten sproglige krydderier. Sproget i det hele tørt,

sobert, en smule spotsk i undertonen, likesom merket av skuldertræk.

Dersom tilhørerne befinder sig litt borte fra talerstolen så har de

vanskelig for at høre, dersom det videre er av den sort tilhørere,

hvis øren ikke er øvede til skarpt at opfatte hvad en mand sier,

tilhørere som ikke har begrep om ords valør, bare vante til at op-

fange et grovt, tåket indtrykt av talestrømmen, et omtrentlig ind-

ARNE GARBORG SOM
av TOR OBRESTAD

FOREDRAGSHALDAR
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ryk av hvad der er sagt, præparerte til at kildres av store

ords sus og et smukt organ – dersom tilhørerne er av denne

art, vil de under en forelæsning av Garborg snart få nok.

Dette er dog ingenting, synes de. Stemmen er så veik, ordene

så almindelige, der er ingen sterke uttryk, ingen under-

stregede slagord. Disse tilhørere har jo intet klart begrep

om hvad foredragsholderen sier, men de synes dog at det

er ganske almindelige ting. Så roligt, så fordringsløst taler

Arne Garborg».

«OMHYGGELIG GJENNEMTÆNKTE»

Under arbeidet mitt med biografien om han, snakka eg med

fleire som hadde høyrt Garborg tala. Dei fortalde alle saman

det som Øvrebø skildrar så presist. Men han stoggar ikkje

med denne registgreringa, for han heldt fram med analysen sin:

«Men den tilhører, hvis ånd og sanser er våkne og skarpe,

den tilhører, som vet hvad værd og valør ord har, den tilhører

som har «øren til at høre med» – han vil fængsles helt fra

første stund, når Garborg er på talerstolen.

La ikke den rolige, fordringsløse stemme og de hverdags-

lige, litet opsigtsvækkende ord narre dig. Bak denne ytre

dragt, der med flid er gjort så litet avstikkende, dølger sig

tanker og synsmåter, som ofte revolutionerer vore begreper,

omstyrter vore tilvante forestillinger, omjusterer vore his-

toriske «sandheter».

Det er ganske merkelig: Ordene er dagligdagse, og dog

er talemåter, vanesnak banlyst. Sætninger, påstande, beviser

er forfatterens egen eiendom, omhyggelig gjennemtænkte,

ofte fyldte av originalitet eller farvet av skepsis. Ubønhør-

lig men stilfærdig kan han gjøre det av med hævdvundne,

tomme talemåter, autoriserte, stemplede urørlige «sandheter».

Og så rolig som han gjør det! Uten stridbare fagter, uten

skrik, uten spetakkel. Kun et mindretal skjønner hvad det

gjælder. Det høres så fredelig. Stemmen, ordene vækker en

følelse av selvfølgelighet.

Men derfor er også Arne Garborg en farlig mand – for

den humbug og svulst som kan findes her og der i vor

historieskrivning, vor tænkning, vort sprog, og som præger,

mange av vore foredragsholderes frembringelser».

ANTIRETORISK

Slik beskriv Øvrebø Garborgs metode, og argumenterer

for at den grunnar seg på bevisste val.

Kvifor vel han ein antiretorisk metode som sin strategi?

Fordi han har noko å seia, han vil noko med det han pre-

dikar, men han veit også at han har korkje røyst eller framton-

ing til ein tradisjonell talar. Han ser sine veikskapar, men

han snur veikskapane til sin styrke. Korleis?

«Garborg har altså ein egen metode som forelæser. Sjølv

når han taler over et «brændende spøsmål», målsaken for

eksempel, så agiterer han ikke. Han sprækker ikkje av dy-

dig selvgodhet og krænkethet. Hans fremstilling har ingen

patos ingen iver, ingen grepethet, ingen fanatisme.

Jeg vil ikke hermed ha sagt at patos, iver, grepethet er at

foragte. Aldeles ikke. Men foredragsholderen Garborg har

ikke disse egenskaper.

Selv når han fremfører de vigtigste sætninger understreker

han ikke. Nei da er han kanske allermest nøgtern i sprog

og stemme.

Han hater ikke sin motstander, hvad enten motstander-

en er en person, et begrep, eller et system. Han forstår og

forklarer. Hans forelæsning er videnskap, klar undersøkelse,

kold analyse. Og hans stilfærdige måte, hans litt tørre ord,

selv hans svake stemme synes her at være et fortrin, det
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samme fortrin som en enkel beskeden ramme om et kunst-

verk besitter: Den trækker ikke opmerksomheten bort fra

billedet men lar dette virke med sin fulde kraft. Hos Gar-

borg fængsles man bare av tankernes dybde».

ORD SOM VITSKAP

Øvrebø peikar her på det sentrale. Garborg avstår frå mu-

sikk, framtoning, rytme eller lydstyrke/veikskap i fram-

stillinga for at orda skal stå der nakne; ordsom vitskap. Det

er hans kontrakt med publikum.

Det fans nok av vakne menneske den gongen som heldt

kontrakten ved like, heilt til det siste. Fans dei ikkje der,

gjekk han frå scenen. Han tala til gymnasiastar på Riis, våga

seg endåtil opp på vestkanten av Christiania for å snakka

med ungdommen.

Dei lo av han, og han oppfatta låtten. Midt under fore-

draget samla han lappane sine saman, og gjekk. Han fortel

om det i dagboka, han var rysta. Men han hadde altså noko

å seia for slike som ville høyra, og han var medviten om

det. Øvrebø polemiserer til slutt i artikkelen mot dei som

ikkje forsto han:

«Arne Garborgs metode passer ikke for vore med læg-

predikanter og «folketalere» tilvante tilhørerskarer. Han

bliver ikke populær - endnu. Dertil er vore øren for litet

kultiverte, for meget vante til snak, svulst og ageren.

De udmerkede ting, Garborg har at si, går derfor forbi de

mange der ikke blir opmerksomme uten at hvert postulat

er understreket med rødt, hver sætning utstyrt med svov-

lete frynser. Dog, en utvikling av høre- og opfattelsesevnen,

av smaken, av den kritiske sans hos vort tilhørerpublikum

må komme, dersom vi ikke skal overskylles av talemåter og

tomt snak. Og en sådan utvikling vil forelæsninger som

Arne Garborgs fremme. Deri ligge ikke deres mindste fortjen-

este».

MEDVITEN OG GJENNOMTENKT

Arne Garborg svarar rørt og stolt Fridjof Øvrebø i brev

7.10.09. Det er eit oppsiktsvekkande brev. Ikkje bare gir han

Øvstebø heilt rett i analysen av metoden; den er medviten,

og gjennomtenkt. Stemmens veiskap blir orda sin styrke.

Men han seier også at eit bimotiv for ikkje å farga den

munnlege framstillinga er angsten for å bli rørt, og på den

måten øydelegga for orda. Ein kløkt Garborg ville distra-

hera, derfor vekk med alt som kan tangere det «rørende».

Frå brevet:

«Med ikke mindre interesse har jeg – selvfølgelig- læst

artikelen om undertegnede. Og på Deres ledetanker om Gar-

borg som foredragsholder har jeg sikkert intet at udsætte;

hvad der er af kritik er altfor berettiget, og Deres resultat

– må jeg ialfald ønske var vigtigt.

En af grundene til det altfor knappe og tørre ved min

mundtlige fremstillingsmåde er ellers af en sådan natur at

jeg er glad, sålænge den ikke «opdages»; jeg er ræd at jeg

– med al min respekt for det «høitidelige» foredrag – kom

til at «prædike» en del jeg også, hvis ikke en tosket nervøs

svaghed ikke ligefrem tvang mig til at vogte mig for alt som

kan tangere det «rørende».

Min uheldbredelige mangel på stemme – jeg har hængt

for længe over skrivepulten – kommer ellers snart til at

sætte en stopper for min oratoriske virksomhed; imidlertid

faar jeg tilstå at jeg er glad over, at der lader sig sige så me-

get godt om min methode som De har gjort. Tak!»

Garborg avstår frå musikk, framton-
ing, rytme eller lydstyrke/veikskap i
framsti l l inga for at orda skal stå der

nakne; som vitskap.
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I det siste har eg byrja å høyre på gos-

pel igjen. Og eg har tenkt på det, kvi-

for eg, som ikkje lengre korkje går i

kyrkja eller ber, er så glad i gospel. Eg

trur trua er like viktig i all kjærleik som

ho er i religion, og når eg har tenkt

over det, har eg kome fram til at mykje

av mi forståing av kjærleik kjem nett

frå gospel. Kanskje er eg ikkje den einaste?

Kjærleiken har erstatta den kristne

tru, som religion i det sekulære sam-

funn. Når den engelske filosofen Si-

mon May skulle skrive kjærleikens

historie, i boka Love: A history (2011),

var nett det hans grunnleggande tese.

«Love is overrated», seier han, og ar-

gumenterer for at den kjærleiken dei

religiøse forventa av Gud, no er blitt

den kjærleiken vi alle forventar av

kvarandre. Der dei kristne var opptekne

av Guds kjærleik, er vi opptekne av

den same kjærleiken, berre utan Gud.

Like evig som utan ende, og utan for-

venting om å få noko attende, skal vi

elske kvarandre fullt, heilt og gud-

dommeleg. Men sidan mennesket ikkje

er Gud, har vi fått for store forventingar

til kjærleiken, argumenterer May. I

vona om den vilkårslause kjærleiken,

set vi opp eit ideal som er umogleg å

nå. For kjærleik kjem aldri utan vilkår,

meiner May, men det tyder ikkje at han

er ubetydeleg likevel.

At kjærleiken har blitt hovudreligionen

vår, og har teke over for kristendom-

en, kan kanskje høyrest underleg ut.

Men om du tenkjer deg litt om, og ten-

kjer over alle dei filmane, songane og

bøkene der historier om kjærleik vert

forklart, og der kjærleiken vert freista

å bli forstått, der søkinga etter kjær-

leiken er hovudpoenget for aktørane,

så kan det verke som om May har eit

poeng. Men for å finne ut om det kan

vere noko i dette, kan eit lite, kompara-

tivt studium vere tingen. I kor stor grad

har den kristne kjærleiksbodskapen

snike seg inn i den samtidige pop-

ulærkulturen vår?

KJÆRLEIK, EKSTASE, GOSPEL

Men om forventingane til, og forståinga

vår av kjærleik kjem frå kristendom-

en, nett kva er det vi forventar av kjær-

leiken då? Korleis forstår vi kjærleik, i

lys av kristendomen? Eg kunne jo gå

til bibelen, for å undersøkje kva slags

kjærleik som vert presentert der. May

gjer nett det. Han undersøkjer litterære

og filosofiske tekstar, mellom dei Bibelen,

for å forstå vår samtidige kjærleiks-

forståing. Men kva med popmusikken?

Og om ein verkeleg skal sjekke kor nær

den sekulære kjærleiksoppfattinga er

den kristne, så er vel kanskje gospel,

med sin undersjanger, urban gospel, ein

god plass å starte?

Skal ein undersøkje forholdet mel-

lom geistleg og sekulær kjærleiks-

forståing i samtida, så er

kanskje gospel den musikk-

sjangeren som best re-

presenterer det moderne

Amerika, med den blandinga av

kulturarvar som han er. For gospel

har, som dei fleste andre av oss, minst

to foreldre, og enno fleire forfedre.

Etnomusikologisk slektar han for det

første attende til salmane og hymnane

i dei protestantiske og reformere kyrkjene

som dei religiøse flytningane tok med

seg då dei flykta frå forfølgjing i Europa.

For det andre må ein sjå attende til den

afrikanske rytmiske vokalmusikken

som slavane tok med seg frå vestkysten

av Afrika og vidareutvikla under slave-

tida, som arbeidssongar og rop-og-svar

songar. Ettersom dei afroamerikanske

slavane blei kristna, blei songen ein av

hovudmåtane å uttrykke religion på. I

ei tid der det gjerne var forbode å lære

slavar å lese, var songen ein måte å

både dele, uttrykke og lære om religion på.

Då slavane blei frie, laga dei sine

eigne kyrkjer (det som framleis i dag

kallast Black Churches), der deira kul-

LOV(E)SONG
av KRISTINA LEGANGER IVERSEN
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turelt distinkte form for kristendom

fekk blomstre: Ein kristendom som er

blanda med afrikansk-kreolske element,

der ekstasen kjem til uttrykk på eit

heilt anna vis enn i dei kvite kyrkjene.

Og det er nett i møtet mellom songen

og denne ekstasen, at den mektige

svarte gospelen veks fram. Det er kanskje

fordi gospelmusikken uttrykker denne

ekstasen, at han eignar seg til å fork-

lare ikkje berre geistleg, men òg sekulær

kjærleik.

MED SVARTE OG KVITE RØTER.

Den moderne, svarte gospelen, ofte

kalla Urban Gospel, er musikk som har

lete seg påverke av alle dei afroamerikan-

ske musikksjangrane, men som sam-

stundes har teke vare på røtene frå både

den kvite og svarte kyrkja. Samstundes

er sjangeren prega av å vere ein lovsong-

sjanger, meir enn ein salme eller hymne-

sjanger. Lovsongen handlar om å

uttrykke sin kjærleik gjennom å synge

sin pris. I gospelsongar er det gjerne

både kjærleiken til Gud, men sam-

stundes òg kjensla av kjærleik sjølv,

som vert prisa: Gud vert kjend gjen-

nom dei kjenslene han skaper hos dei

som følgjer han.

Eit godt døme kan vere eit heimleg

eit: I 2002 samarbeida Oslo Gospel Choir

med den afro-amerikanske songaren

og korleiaren Calvin Bridges om eit

live-album. Albumet er ganske utyp-

isk for resten av diskografien til koret,

som heller enn å synge urban gospel

syng meir tradisjonell kvit lovsong,

meir påverka av glatt pop-rock enn

groovy funk. Likevel, i møtet med Calv-

in Bridges, og særskilt i songen «Fill

me with your presence», ser vi mange

av dei tradisjonelle urban gospel-prega,

samstundes som versa i songen på ut-

merka vis eignar seg til å illustrere May

sitt poeng, nemlig korleis våre forvent-

ningar til den sekulære, romantiske

kjærleiken er bygd på den kristne kjær-

leiken mellom menneske og Gud.

Å BLI EITT I KJÆRLEIKEN

Låta startar med eit riff på pianoet, før

ein drivande bass trer inn før første

akkord blir slått ned på Hammond-

orgelet, kort etterfølgd av koret, som

startar åleine:

Lord I hunger / for your presence

Fill me til I overflow / Fill me til I

want no more / Fill me with your

presence Lord

Allereie her blir nokre av gospelens

kjennemerke tydeleg: Gjentakinga i

dei tre siste verselinene ber med seg

den insisterande bøna og påkallinga

om å bli fylt. Fylt av kva då? Av nærvere.

Eit nærvere så sterkt at det renn over.

Ei glødande kjensle av å vere i eitt med

nokon. Er det ikkje det vi lengtar etter

i møte med eit anna menneske? I son-

gen «One hand, One heart», frå mu-

sikalen Westside Story, ein musikal som

flytter forteljinga om Romeo og Julie

til New York på åttitalet, syng dei to

amorøse:

Make of our hands, one hand

Make of our hearts, one heart

Make of our vows, one vow

Only death will part us, now

Allusjonane til det kristne ekteskapet

er openberre, og skal vi følgje Simon

May, kan vi tolke det som at dei to for-

ventar av kvarandre den kjærleiken

som den kristne ventar av Gud: Den

som får dei to til å gå opp i kvarandre.

Men May ville spurd: Kan vi eigentleg

forvente av eit anna menneske at det

skal «fylle oss til vi flyt over, fylle oss

til vi ikkje vil ha meir»? Men om vi

ikkje trur på Gud, som dei fleste av oss

i Noreg ikkje gjer, kvar skal vi då få

denne kjærleiken frå?

Å DØY FOR KJÆRLEIKEN

I andre vers syng dei vidare om å bli

fylt, av levande vatn (living water). Dei

fleste av oss kjenner gjerne til dåpen

som eit kristen ritual: Gjennom å bli

senka ned i vatnet og stå opp igjen fød-

ast vi i som Guds skapningar. Denne

metaforen går gjerne fort tapt for oss

her i Noreg, fordi vår dåp av små barn

held seg med litt skvulping på hovu-

det framfor kyrkjelyden. Men i Amerika,

og særskilt i dei baptistiske og metodist-

iske kyrkjene, der praktiserer dei i dag

vaksendåp, ofte i store basseng i

kyrkjerommet, og tidlegare gjerne i

elvar. Songar som Wade in the water

har nettopp eit sånt døypemotiv.

Likskapen mellom dåpen og drukninga

er tydeleg, og metaforen er at ein går

gjennom ein liknande prosess som Kris-

tus: Ein bli fødd på ny gjennom vatnet,

gjort levande i Kristus.

I kristen teologi døyr Jesus for men-

neska, for våre synder, så vi kan fød-

ast på ny inn i himmelriket. I popverda

er det ganske vanleg å i alle høve øn-

ske å døy for dei vi elskar. Både Prince

(«I'd Die 4 U»), Red Hot Chili Peppers

(«I Could Die For You») og Bon Jovi

(I'd die for you») har tekstar som alle

handlar om å ville døy for nokon. Nett

kor mykje den dei klassiske motiva har

betydd for popmusikken, blir tydeleg

både hos Bon Jovi og Prince i tekstliner

som dette:

I'm not a woman / I'm not a man

I am something that you'll never

understand

No need to worry / No need to

cry / I'm your messiah and you're

the reason why

'Couse I would die 4 U

Og på same vis, hos Bon Jovi:
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In a world that don't know

Romeo and Juliet / Boy meets girl

and promises we can't forget

We are cast from Eden's gate

with no regrets / Into the fire we

cry

I'd die for you

Om May si tese er at vi treng å tru på

ein guddomeleg kjærleik sidan vi ikkje

trur på Gud, finst det i alle høve flust

med støtte for dette i tekstar som dette:

Prince er Messias som vil døy for den

han elskar, og for Bon Jovi er den

sekulære kjærleiken langt å føretrekke

framfor eit geistleg samliv med Gud i

Edens hage. Men kva er det som gjer

at folk som elskar, kan tenkjer seg å

døy for sine kjære?

Å ELSKE PERSONEN, IKKJE EI-

GENSKAPANE

Eit sentralt aspekt i kjærleiken, som

May meiner har opphav i kristendom-

en, er at kjærleiken til ein person kjem

tilsynelatande uavhengig av kva denne

personen har å gje. Som dei syng i tredje

verset på «Fill me»:

I want the blesser / More than a

blessing

Og uttrykt kanskje enno meir presist

av Mariah Carey, i høve den kommersi-

elle amerikanske julefeiringa:

I don't want a lot for christmas

There is just one thing I need / I

don't care about the presents

underneath the christmas tree / I

just want you for my own / more

than you can ever know / Make

my wish come true / All I want

for Christmas, is you

Her finn vi att temaet der den elskande

er som ein Messiah: Som Gud gav Je-

sus til menneska, er alt den gode miss

Carey ønskjer seg til jul kjærleiken og

den ho elskar (la oss kjapt oversjå det

faktum at nett dette uttrykket for

immatrialistisk kjærleik gjorde miss

Carey styggrik). Når Gud frelser menn-

eske, så er det like mykje trass i at dei

er syndige, som trass i at dei er gode.

Eit sentralt aspekt ved Guds frelse er

at det er noko menneska får av nåde,

altså i kjærleik og miskunn, og ikkje

ved å ha gjort seg fortent til det.

Men la oss sjå litt meir på gospellåta

vår. Kva tyder det eigentleg, å ville ha

«signaren», heller enn signinga? Å ville

ha nokon for det dei er, heller enn det

dei kan gje? Kanskje, men vi kan sam-

stundes spørje oss om denne tekstlina

òg er eit aldri så lite uttrykk for ein

skepsis mot kjærleiksuttrykket, og det

behovet for å høyre kjærleiken uttrykt,

som kanskje av og til er sterkare enn

sjølve kjærleiken? Kan trongen til å

høyre at vi er elska, bli sterkare enn

kjærleiken til den andre? I ein kultur

der «Every One, Says I Love You» (som

jazz-standarden seier det), klarar vi å

skilje kjærleiksuttrykket, frå kjærleiken?

Å ELSKE DEN ANDRE HØGARE ENN

SEG SJØLV

Det siste aspektet i denne samanhengen

handlar om kjærleiken som ei bøn, ei

bøn om den andre. Som Bridges og Oslo

Gospel Choir ekstatisk syng i siste ver-

set av songen vår:

I want more, more of you / and

less ofme / Let you increase / and

me decrease / and when I lose my

life / that's when I gain new life

I'm willing lord, to sacrifice

Og kanskje er det her vi kan spore lysta

til å gje sitt liv for nokon andre, den

som driv Jesus til å ofre seg, og som

gjer at artistane synger om å ofre seg,

fordi vi alle lengtar etter noko eksternt

som gjev livet og døden meining. At vi

skal ha noko som får livet vårt til å bety

noko, nokon som kan gjere livet vårt nytt.

Om dette, å ofre seg for kjærleiken,

blir enno viktigare i ei sekulær verd,

er det ikkje rart: Om vi ikkje trur på

ein himmel, på eit liv etter døden, så

må vi tru på eit nytt liv i det livet vi

har, og då må frelsa vere noko vi får

gjennom vår jordiske kjærleik. Fordi

kjærleiken gjer oss viljuge til å gje opp

alt det som har vore liva våre, for å

opne oss opp for eit liv med den andre.

Som RnB-songaren Ginuwine syng i

songen «Differences»:

Girl, you open me, I'm wide open

And I'm doing things I never do

But I feel so good, I feel so good

Why it takes so long for me find-

ing you

My whole life has changed (my

whole life has changed) / Since

you came in, I knew back then

(ooh oh) / You were that special

one (you were that) / I'm so in

love, so deep in love

Kanskje handlar kjærleiken, anten han

er geistleg eller sekulær, djupast sett

om eit ønske om å møte noko(n) som

radikalt forandrar livet, noko eksternt

som fyller livet med kjensler av mein-

ing, varme og noko som er større? Det

er i alle høve lett å spore denne lengsla

både i gospelmusikken og i kjærleiks-

songane i popen. Som Calvin Bridges

og Oslo Gospel Choir avsluttar songen

sin med, når dei i ekstatiske og stadig

lysare tonelag syng om og om igjen:

Fill me with your presence / More

and more of your presence

Come on and fill me now!
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FAVORITT-ORD
avARNFINN MURUVIK VONEN

EITUHØYRLEGOGUFORSTÅELEG

Tidlegare i vår vart eg tilsett som direktør i Språkrådet. Det

er eg glad for, og eg trivst framleis særs godt i det kompe-

tente og trivelege arbeidsmiljøet i staten sitt fagorgan for

språkspørsmål. Ei spennande side ved den nye jobben min

er at eg rett som det er blir kontakta av journalistar. Det er

fine folk som har mykje å fare med, og dei stiller spørsmål

som oppmuntrar meg til å reflektere over dette og hitt.

Ein gong vart eg spurd av ein av dei om eg hadde noko

favoritt-ord, eg som var så glad i språk og hadde vore borti

ein heil del av dei. Då vart eg svar skuldig ei stund. Eg var

då like glad i alle ord, eg! På liknande vis som vi som er

foreldre, gler oss over kvar ny alder, så kjenner eg at kvart

språk, og kvart ord i kvart språk, har sin eigen sjarm.

Men så kom eg til å tenkje på eit teikn (altså eit teiknspråk-

ord) i norsk teiknspråk som eg hadde lært meg å seie, og

som eg hadde sett andre bruke, men som eg eigentleg ikkje

forstod heilt ut, og som eg – nett difor – var blitt riktig glad

i. Det er lett å utføre, det er slett ikkje noko overlag sjeld-

synt teikn, men det har ei tyding og ein grammatisk funk-

sjon som altså ikkje er heilt lett å gjere greie for. For ein

språkglad kar som meg er dette noko av det morosamaste

som finst.

Dette teiknet blir ofte omtalt på norsk som DET-ER eller

som VERE. Her må eg nok forklare litt. Når ein skal omtale

eit teikn i eit teiknspråk i ein skriftleg tekst, er det vanleg

å omsetje teiknet til eit ord i skriftspråket og skrive det or-

det med store bokstavar, slik at lesaren skjønar at ordet blir

brukt på ein spesiell måte. Dette teiknnamnet, som det då

faktisk er, kallar ein ofte glossen til teiknet. Om det ikkje

finst noko einskilt ord i skriftspråket som dekkjer tydinga

til teiknet, bruker ein ei ordgruppe med bindestrek mellom

orda som glosse. Eg skal kalle favoritt-teiknet mitt VERE

frå no av, men lesaren må hugse på at teiknet ikkje har same

eigenskapar som det norske ordet «vere».

Slik utfører du teiknet VERE: Form den mest aktive handa

di (høgre hand for dei fleste) flatt med strake fingrar heilt

inntil kvarandre, vend handflata inn mot brystet med fingr-

ane peikande vassrett, og før handa inn til kort kontakt med

brystet. På veg ut att frå brystet vrid du handa slik at hand-

flata peikar nedover, og lèt handa slå lett ned i lufta, medan

vinkelen på handflata og fingrane framleis er den same.

Som så mange andre teikn i norsk teiknspråk har òg dette

teiknet ei karakteristisk munnstilling, som blir halden medan

handa gjer den komplekse rørsla si: Press saman leppene,

noko hardare enn når du skal seie ein vanleg m-lyd på norsk.

Om du har lyst til å sjå korleis teiknet ser ut, kan du gå inn

på det fremste ordboksprosjektet for norsk teiknspråk på

www.minetegn.no/tegnordbok og skrive inn oppslagsordet

«det er 2 (forbinder)».

Så var det tydinga då. Ord som «vere», «det» og «er»,

som er brukte i glossane, er ikkje nett mellom dei enklaste

å skildre tydinga til. I den norske setninga «Det er kveld»

FAVORITTEN
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ORD
er det ikkje lett å seie kva «det» og «er» eigentleg tyder.

Mange språk klarer seg heilt greitt utan. På russisk, til dømes,

held det fint å omsetje «Det er kveld» med berre eitt ord,

«Vetsjer» (kveld). Og slik er det på norsk teiknspråk òg:

KVELD åleine er setning god nok i same tyding som den

norske og den russiske setninga. Det er faktisk press frå den

norske grammatikken som gjer at dei to små orda må vere

med: I fullstendige norske setningar må det vere eit subjekt

(«det») og eit finitt verbal («er»).

Eg har tenkt ein del på kva funksjon det tydingstynne

favoritt-teiknet mitt har i setningane det førekjem i, og så

langt tyder mykje på at det først og fremst har ein grammat-

isk funksjon. Det vil seie at nett slik dei norske orda «det»

og «er» er med mest for at dei norske grammatikkreglane

skal kunne gjelde nokså generelt, så er det truleg grammatikk-

reglar i norsk teiknspråk som avgjer når VERE skal brukast

òg. Forskarane har berre ikkje identifisert desse reglane enno.

Lat oss sjå på ein autentisk tekst der teiknet blir mykje

brukt. På nettsida http://gordon.acm.no/vgs/1_tegnspraak/ma-

teriell/webhefte12/F-14/ finn du ein teiknspråktekst, det vil

seie ein video på teiknspråk, som er fortald av Kjetil Røn-

ning og analysert av språkforskaren Irene Greftegreff. Tekst-

en er ei utgreiing om jagarflyet F-14 Tomcat, og han er òg

brukt som hovuddatakilde for Guri Amundsen si hovud-

oppgåve i anvendt språkvitskap ved NTNU frå 2007, Sak-

prosa på norsk tegnspråk: eksplorerende analyse av tematisk

koherens (og den oppgåva finn du på http://brage.bib-

sys.no/hist/ ved å skrive inn namnet Guri Amundsen).

Greftegreff bruker glossen DET-ER, medan Amundsen bruker

VÆRE.

I F-14-teksten blir teiknet brukt elleve gonger. Den aller

første setninga i teksten er eit ganske typisk døme (no for-

enklar eg litt på transkripsjonane til Greftegreff og Amund-

sen): DEN FLYTYPE DEN, VERE F14 TOMCAT «Den flytypen

er F14 Tomcat.» Det syner seg at alle dei elleve stadene i

teksten der teiknet blir brukt, så følgjer det etter eit såkalla

temaledd først i setninga (DEN FLYTYPE DEN i dømet) og

blir følgt av eit såkalla nominalpredikat, eit substantivledd

som seier kva noko er for noko (F14 TOMCAT). Så det er

ganske klart at det er i slike tilfelle at teiknet blir brukt. Det

som gjer at gåta enno ikkje er løyst, det er at det òg finst

setningar med temaledd og nominalpredikat der teiknet

VERE ikkje førekjem: F14 DEN, MAKS TOPP FART TO

KOMMA TRE MACH «F14 har ein maks toppfart på 2,3

mach.» (Direkte omsett: «(Kva gjeld) F-14, (så) er maks topp-

fart på 2,3 mach.») Temaleddet er F14 DEN, nominalpredikatet

er TO KOMMA TRE MACH. Kvifor er det ikkje noko VERE

her? På norsk må det vere eit verb med, men altså ikkje på

norsk teiknspråk. Berre nærare analysar kan gi oss svar på

kvifor VERE ikkje er med her. Det kan til dømes vere slik

at leddet mellom temaleddet og nominalpredikatet (MAKS

TOPP FART) i den siste setninga viser at dette er ein annan

setningstype, der teiknet VERE ikkje høyrer heime.

Ein grunn til at eg liker teiknet VERE så godt, er vel at

det er eit grammatisk teikn som ikkje heilt tilsvarer noko

ord i norsk eller andre språk vi er vande med her i landet,

og samstundes at ein anar at løyndomen om tydinga og den

grammatiske funksjonen til teiknet ikkje er så langt borte:

Berre litt meir forsking no, så kjem vi fram til eit svar!

Heldigvis har vi i Språkrådet no fått eit ansvar for å vareta

og fremje norsk teiknspråk, og såleis ein viktig del av det

språklege mangfaldet her i landet.

Teksten stod på trykk i nummer 2011–3/4.

Foto:G
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MASTEROPPGÅVA

Å skriva nynorsk er ikkje berre å skriva eit skriftspråk, det

er for mange ei handling som er tett knytt til identiteten

deira. Språket og dialekten står som eit av dei fremste

identitetssymbola til eit menneske, det seier noko om kvar

ein høyrer heime. I den nynorske målforma ligg også his-

toria om kampen for å få skriva eit skriftmål som minner

om talemålet, noko som kanskje forsterkar identitetskjensla

nynorskbrukaren kan ha til språket sitt. Det er også slik at

målforma har eit innhald som peikar mot bestemte kultur-

ar, normer og tradisjonar. På grunn av dette utanomspråklege

innhaldet, kan ein vanskeleg ha eit likegyldig forhold til

skriftspråket sitt om ein har nynorsk som hjartespråk. Ein

nynorskbrukar har då gjerne eit sterkare medvit om mål-

forma si og tradisjonane målforma ber med seg, enn andre.

Som nynorskforfattar har ein kanskje dette medvitet i enno

større grad. Ein ser korleis eldre tradisjonar heng ved, sam-

stundes som ein skriv om verda i dag. Edvard Hoem har til

dømes skrive om korleis nynorsken har noko ufullendt og

tradisjonelt ved seg som gjer han vanskelegare å bruka ved

nokre høve, som når ein skildrar det urbane og det mod-

erne livet. Å skriva på nynorsk i dag kan difor også vera å

frigjera seg frå noko av tradisjonen og dåmen av fortida

som ligg i nynorsken, samstundes som ein må godta at

skriftspråket ber fortida med seg.

DET NYNORSKE?

Då eg byrja å arbeida med masteroppgåva mi, undra eg meg

svært over korleis ein kunne snakka om det nynorske, eit

omgrep som famnar om alt som omhandlar nynorsken eller

er skrive på nynorsk. Eg lurte på kva meir det ville seia å

vera ein nynorskforfattar, anna enn at forfattaren skriv på

nynorsk. Korleis kan ein klassifisera ulik litteratur i same

bolk, når den einaste fellesnemnaren er at han er på ny-

norsk? Eg byrja å sjå på om det faktisk finst noko nynorsk,

ein tradisjon eller ei norm som litteratur som vert skriven

på nynorsk i dag, følgjer, eller om dette snarare er noko

litteraturen i dag bryt med. Spørsmåla eg søkte å finna svar

på i oppgåva mi, vart difor: Kva har den nynorske samtids-

litteraturen med seg av nynorskkulturen sine tradisjonelle ele-

ment? På kva slags måte representerer den nynorske

samtidslitteraturen eit oppbrot frå denne kulturen?1

Dei to samtidsromanane eg valde for analysen, er Bikube-

song (1999) av Frode Grytten og Få meg på, for faen (2005)

av Olaug Nilssen. For å kunna seia at romanane represen-

terer nynorsk samtidslitteratur, var det viktig for meg at dei

hadde nådd ut til eit større publikum, og gjerne også eit

publikum som ikkje berre er nynorsk. Det kan ein argu-

mentera for at både Bikubesong og Få meg på, for faen har

gjort, dei er begge kritikarroste og velkjende, og forfattarane

har slik markert seg både i det litterære Noreg og innanfor

nynorsklitteraturen. Dessutan representerer Grytten og

Tradisjonen tru
– eller trua tradisjon?

avÅSNE BRUVIK LIE
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Nilssen ein yngre generasjon nynorskforfattarar. Eg har

også medvite valt ein kvinneleg forfattar og ein mannleg.

Ut frå dette meiner eg romanane speglar nynorsk samtids-

prosa godt.

I oppgåva mi sette eg romanane opp mot ein nynorsk

litterær tradisjon som eg hovudsakleg las ut av Aslaug

Nyrnes sin analyse av familiebladet For Bygd og By i avhand-

linga Det (ny)norske mennesket (1985) og Idar Stegane si

avhandling Det nynorske skriftlivet (1987). For å ha eit enno

betre grunnlag for å seia noko om korleis litteraturen skulle

vera på byrjinga av 1900-talet, valde eg ut to romanar frå

denne tida; Jens Tvedt sin roman Madli und’ apalen (1900)

og Det store spelet (1934) av Tarjei Vesaas.

Ettersom det kan vera vanskeleg å sjå likskapar og ulik-

skapar mellom romanar frå så ulike tidsepokar, valde eg ut

nokre fokuspunkt å analysera litteraturen ut ifrå. Fokus-

punkta mine er: Sosiologi: I kva miljø finn handlinga stad?

Natur: Korleis ser romanane på naturen? Kultur: Kva kul-

tur fremjar romanen? Kjønn: Korleis er synet på kvinner og

kjønnsroller? Språkmedvit: Tematiserer romanen sitt eige

skriftspråk?

TRADISJON OG NORMBYGGING FOR DET NYE SKRIFT-

SPRÅKET

Litteraturen på nynorsk var allereie frå byrjinga tett knytt

til målarbeidet og det norske. Ivar Aasen brukte sterke

folkelege innslag i tekstane sine og dikta vidare på vise-

tradisjonen han hadde fått frå bygdene. Dei tette banda til

bonde- og bygdekulturen vart vidareført som den fremste

norma for den nynorske litteraturen då nynorsken vart in-

stitusjonalisert tidleg på 1900-talet. Med Noregs Mållag,

Noregs Ungdomslag og etableringa av kaffistover og bonde-

heimar i byane vart nynorsken mykje meir enn berre ei

målform. Det vart skapt ein nynorsk kulturell identitet. In-

stitusjonaliseringa av nynorsken førte til at normer kom til

og gjorde seg gjeldande for nynorsklitteraturen, som etter

kvart utvikla seg til ein eigen nynorsk litterær tradisjon.

Før 1905 var det jamfør Idar Stegane tre rådande hovudkrav

til litteraturen; litteraturen skulle stø kristendomen, han

skulle syna moralske og heilstøypte personlegdomar, han

skulle formidla positive bondeverdiar og ha eit heimleg

miljø. Romanane Madli und’apalen og Det store spelet held

seg i stor grad til desse normene. Begge har bygda og garden

som sentrum, god moral og hardt arbeid vert lønt og dei

har ei realistisk og nøktern spegling av røynda.

Vidare skal me no sjå korleis den tidlege nynorske litteratur-

en og tradisjonen kan skildrast gjennom fokuspunkta. Det

(ny)norske mennesket2 veks opp og lever i eit harmonisk

og trygt bygdemiljø. Garden og bondelivet står sentralt og

dyrking av jorda er den viktigaste næringsvegen. Byen vert

hovudsakleg omtala negativt, sjølv om Per i Det store spe-

let er fascinert av alt levenet i byen. For alt Det (ny)norske

Han er ein nynorskforfattar.
Ho skriv seg inn i den nynorske

tradisjonen.
Dette nynorske.
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mennesket gjer, er det naturen som ligg til grunn. Det er eit

objekt som menneska arbeider med, og bonden får alt han

har av naturen. Slik er det kulturlandskapet som er det

viktige for bonden, og han lever i harmoni med det. For

Madli i Madli und’ apalen gjev den dyrka marka mat, medan

den ville naturen gjev ro. For far til Per er det derimot

arbeidet med jorda som gjev styrke, han ser på gardsarbeidet

som å vera i eitt med naturen. Alt som er med på å styrka

nynorsken, er kultur for Det (ny)norske mennesket. Litteratur-

en som vert omtala i For bygd og by, er den som er skriven

på nynorsk, og som har gode bygdelivsskildringar. Her står

kravet til innhald mykje sterkare enn kravet til estetisk kval-

itet. I Det store spelet vert litteratur skildra som noko neg-

ativt for gardsdrifta: Per er glad i å lesa og ynskjer å via

livet sitt til lesinga, men det er ikkje mogeleg for ein odels-

gut. Per opplever etter kvart at han vert glad i jorda og

romanen viser at livet som bonde er eit godt liv, slik ein ny-

norsk roman skal gjera. Me finn eit tradisjonelt kjønnsrolle-

mønster der kvinna ikkje er viktig før ho viser seg som ei

fruktbar kvinne og vert mor. Hennar rolle er å føra slekta

vidare og arbeida inne i huset. Men både Madli og moster

i Det store spelet arbeider hardt og nærast som ein mann så

lenge dei ikkje har fått born. Likevel er Det (ny)norske men-

nesket hovudsakleg den nynorske mannen. For bygd og by

er eit svært språkmedvite blad. Alt skal fremja målsaka.

OgsåMadli und’ apalen syner eit medvit kring bruk av ny-

norsk: I eit brev i romanen som vert sendt frå Amerika, er

det ei blanding mellom dansk-norsk, dialektord/ nynorsk

og engelsk. Dette får fram kor framandt det dansk-norske

skriftspråket var for bonden, og at nynorsken enno ikkje

vart brukt i særleg grad av bøndene i dagleglivet.

Frå filmatiseringa av Få meg på, for faen. Foto: Norsk Film Distribusjon
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SPRÅKMEDVIT, POPULÆRKULTUR OG STERKE KVINNER

Ei allmenn norm for nynorsklitteraturen som ikkje fell inn

under dei fem fokuspunkta, er at litteraturen skulle vera

moralsk oppbyggande og skildra heilstøypte menneske.

Dette låg til grunn både i Madli und’ apalen og Det store spe-

let, men dette finn eg ikkje att i Bikubesong eller Få meg på,

for faen. Moralen som målrørsla drog fram, som ei viktig

norm framfor estetisk kvalitet, har ikkje vorte vidareført til

dagens nynorsklitteratur. Det er heller ikkje bonden og

bygda som står mest sentralt i dei to samtidsromanane. Sjølv

om Få meg på, for faen delvis kan kallast ein moderne bygde-

roman, der den vesle bygda Skoddeheimen er sentral, er

også byen sterkt til stades som ein positiv stad. Handlinga

i Bikubesong går føre seg i industribyen Odda, og det er det

skitne bypreget som vert idealisert av fleire av karakterane.

Samanlikna medMadli und’ apalen og Det store spelet tem-

atiserer verken Bikubesong eller Få meg på, for faen naturen

i nokon særleg grad. Kultur er derimot eit mykje meir sen-

tralt element i samtidsromanane. God kultur er oftast det

populærkulturelle og har ikkje noko med kva som er

oppsedande i høve til målsaka å gjera. Mange av mennene

i Bikubesong har noko av det same maskuline kjønnssynet

som dei tidlege romanane, dei liknar Den (ny)norske mannen

i dette. Men kvinnesynet skil seg ikkje overraskande frå den

tidlege nynorske litteraturen. Særleg i Få meg på, for faen

møter me fleire og svært ulike kvinneroller, som Kona til

Sebjørn, som utviklar seg frå å vera heimeverande husmor

til å verta produktutviklar, og frigjorte Alma.

Som eg kort har skissert her, skil samtidsromanane seg i

stor grad frå ein nynorsk litterær tradisjon, og gjennom

fokuspunkta ser ein at det er få fellestrekk i tematikk og

verdiar. Men gjennom det siste fokuspunktet Språkmedvit
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finn eg at samtidsromanane likevel knyter seg til nynorsk-

en. Dei er nemleg svært medvitne om at dei er skrivne på

nynorsk.

Bikubesong vekslar mellom nynorsk, bokmål og engelsk

og syner såleis at han har eit medvit kring språkbruken.

Når sjølve historia vert fortalt, er det på nynorsk, men når

romanen skal sitera nokon som ikkje er frå Odda, er det på

bokmål. Dei som mest sannsynleg snakkar ein austlandsdialekt,

vert sitert på bokmål. Slik syner dei sosiale ulikskapane mel-

lom dei ulike karakterane seg, ikkje berre gjennom ulike

meiningar, men også gjennom ulik språkbruk. Direktøren

på smelteverket og kona hans er til dømes alltid sitert på

bokmål. I fleire av kapitla får me høyra at direktøren ikkje

høyrer heime i industrisamfunnet, noko som vert forsterka

av at han ikkje høyrer heime i dialekten og målforma heller.

I kapitlet «Sean Penn Blues» er dette særleg synleg. Direktør-

en har eit forhold til kona til ein av arbeidarane på smeltever-

ket, og når arbeidaren, Sean Penn, får høyra dette, tek han

dei på fersken i senga. Hemnen hans vert å tvinga den na-

kne Direktøren til å arbeida på smelteverket: «Jeg forstår

du er i affekt, sa direktøren og snudde seg mor Sean Penn.

Men jeg tror vi kan løse denne saken i alminnelighet. Hald

kjeft! sa Sean Penn og skubba til direktøren bortover fortauet»

(190). Direktøren verkar veik samanlikna med Sean Penn

når han foreslår å «løse denne saken i alminnelighet», mot

Sean Penn sitt «Hald kjeft!». Og motsetnaden mellom dei

vert forsterka av replikkane si veksling mellom bokmål og

nynorsk. Sitat henta frå media er gjerne også på bokmål,

her eit utdrag frå kvinnemagasinet KK som omtalar Prinsessa

frå Burundi si Bli-ny forvandling:

«Liveterstort, stoddet. Livetskal leves i

storstil i dissedager. MaiBritteren stor

og flott kvinne med kiloene plassert i

harmoni» (30). Det eksisterer ingen

slike kvinnemagasin på nynorsk, og

difor er det naudsynt at sitatet er på

bokmål. Det typiske kvinnemagasinspråket er fullt av klis-

jear, og ein mister noko av den overflatiske og glamorøse

effekten om det vert sitert på nynorsk. Ut frå desse døma

kan me sjå at bokmålssitata vert nytta som parodiske sitat,

dei representerer det som romanen sjølv ikkje står for, som

fordummande kvinnemagasin som er framande i Odda.

Engelskbruken i Bikubesong er knytt til sitat eller utdrag

frå songtekstar. Dei har ei meining som ikkje kan overførast

eller omsetjast direkte til norsk, sidan teksten då kan mista

musikaliteten sin. Når Morrissey-kopien tenkjer «Iwill live

my life as I will undoubtedly die – alone» (16), er det ikkje

berre fordi han kan songteksten godt, det er også fordi han

lettast kan uttrykka kjenslene han har gjennom strofer som

denne. Hadde dei vorte omsette til norsk, ville dei vorte

patetiske setningar, sjølv for han. Og banda til musikken

vert vekke om ein omset teksten. Engelskbruken, i motset-

nad til bokmålsbruken, står difor ikkje for det romanen yn-

skjer å ironisera eller parodiera, men for draumar og ideal

menneska i Odda har. Gjennom å bruka nynorsk, bokmål

og engelsk i teksten skaper romanen ulike uttrykk, han skil-

drar menneska i Murboligen endå nærare ved å gje dei eigne

og ulike stemmer også i skrifta.

Allereie i lesarinstruksen til Få meg på, for faen syner

romanen at han har eit medvit kring dialekt og målform:

«Når det står ‘nepe’, er det meint det dei fleste kallar ‘kål-

rot’ eller ‘kålrabi’». Sidan nepe ikkje er det mest utbreidde

namnet på denne grønsaka, er det naudsynt å forklara det.

Denne instruksen til lesaren kan anten lesast som ei hjelp

til den uvitande lesaren som ikkje skjønar ordet, eller som

ei latterleggjering av han sidan han ikkje skjønar det. An-

dre stader romanen reflekterer over språket og ulikskapen

mellom målformene, er til dømes når Maria prøver å finna

ut kva ord som er best eigna til å seia «ein er lei seg» med.

Ho kjem for seint på arbeid og er svært usikker på korleis

ho skal ordleggja seg: «Å orsake seg, betyr å gjere seg fri

or saka: – eg vil ut or denne saka! Seier orsakaren, på same

måte som den som unnskylder seg, ber om å få rømme

unna skulda. Å beklage er betre, for då klagar ein på eiga

åtferd og seier seg lei henne» (17). Maria vel å «beklage»

seg, sjølv om det mest nærliggjande ordet å bruka for roman-

en er «orsake». Det vert her peika

på korleis ein ikkje kan omsetja eit

ord, og samstundes overføra alt

meiningsinnhaldet til det. I tillegg

til å tematisera ordval og tydingar,

viser romanen også eit meir munnleg

språkfokus: «– Mor, eg skal flytte,

seier ho spydig med det tonefallet austlendingar bruker når

dei skal herme dialektar som minner om nynorsk skrifts-

pråk» (66). Alma dramatiserer replikken med ei stemme og

ein dialekt som ikkje er hennar eigne. Replikken får difor

noko teatralsk og parodisk over seg, for i denne romanen

er nynorsk normalen, og når ein snakkar nynorsk slik ein

austlending ville gjort, er ikkje det normalt. Me kan også

lesa sitat på bokmål i denne romanen. Det er gjerne klisjé-

fulle tankar eller replikkar, som me får inntrykk av at ikkje

kan seiast på nynorsk. I ein av dagdraumane til Maria er ho

ei vellukka og travel kvinne, kledd i rosa drakt og høghæla

«Når det står ‘nepe’, er
det meint det dei fleste
kallar ‘kålrot’ el ler ‘kålrabi ’»
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sko: «Men likevel er eg i stand til å slappe av ein vanleg tys-

dagskveld framfor fjernsynet med kjærasten og chips og

brus, det er det beste jeg vet, og jeg er så avslappet at jeg

gjerne raper høyt» (38). Teksten glir over på bokmål når

han vert klisjé- og damebladaktig. Romanen maktar ikkje

å uttrykka dette på ein like overflatisk måte på nynorsk,

sitatet går difor over i bokmål. Den «perfekte kvinna» er

frå Austlandet, men rapen vert eit brot med det perfekte og

gjev draumen ei overraskande ending. Heile dagdraumen

kan difor lesast som ein parodi på lyserosa draumar. Ved

nokre høve er replikkane på engelsk. Alma prøver her å

overtyda lesaren om at Artur faktisk var borti ho med pikken:

«– But you did it! You did it! heldt ho fram. – And I dont’t

know why I bother to go to school any longer, rakk ho å

tenke før ho blei slått ut av kor patetisk ho var» (73). Det

kan fyrst høyrast meir dramatisk ut på engelsk, men rep-

likken vert også ein klisjé ved at han vert sagt på engelsk.

Særleg når det er unge Alma som seier han. Slik vert engel-

sk her brukt på same måte som bokmål, for å uttrykka noko,

gjerne parodisk, som ikkje ein kan få fram gjennom det ny-

norske skriftspråket.

EIN NYNORSK TRADISJON

Nynorsk litteratur har utvikla seg sterkt sidan slutten av

1800-talet. Mange tema og normer som litteraturen då heldt

seg til, er ikkje lenger aktuelle. Eg kan ikkje generalisera

mi lesing av Bikubesong og Få meg på, for faen ved å over-

føra funna til den nynorske samtidslitteraturen generelt.

Men det er openbert at det er stor avstand frå dagens ny-

norske litteratur og til dømes heimstaddiktinga, slik ho

presenterte seg i si stordomstid. Bikubesong og Få meg på,

for faen bryt på dei aller fleste fokuspunkta med den tidlege

nynorsklitteraturen sine normer. Bonden vert ikkje skildra

positivt, bøkene har ikkje i seg ein formanande moral, det

er populærkultur og ikkje bondekulturen som er framtredande,

kjønnsrollene er annleis og byen vert skildra positivt. Men

me ser også likskapar når det gjeld framstillinga av dei små

stadane, som vert skildra som gode samfunn. Bikubesong

har heimen som sentrum, og Skoddeheimen i Få meg på,

for faen minner om det gamle bondesamfunnet. Ikkje minst

ser me fokuset på det nynorske gjennom språkbruken i

romanane. Det syner at om ikkje romanane held seg til

tradisjonen som ligg i nynorsklitteraturen, har dei eit med-

vit om han, og eit svært stort medvit om kva for eit skrift-

språk som er det rette og normale for dei. Slik syner kanskje

haldninga til og identifiseringa med det nynorske skrift-

språket seg i litteraturen som vert skriven på nynorsk i dag.

Brota med nynorske normer og den tidlege nynorske litte-

rære tradisjonen kan forklarast gjennom samfunnet si utvik-

ling. Det moderne nynorske mennesket har andre kulturelle

identifikasjonspunkt enn Nyrnes sin idealtype Det (ny)nor-

ske mennesket. Bygd og by er ikkje lenger kulturelle moset-

nadar, dei er sameina gjennom teknologi, media- og

populærkulturen. Dei som identifiserer seg med, og arbeider

for det nynorske skriftspråket, har ikkje dei same normene

for nynorsk litteratur som for hundre år sidan. Litteratur-

en på nynorsk er heller ikkje lenger ein del av eit danning-

sprosjekt for nynorske menneske, men eit fullverdig alternativ

til annan litteratur.

Medvitet om ein nynorsk tradisjon er det som knyter

samtidsromanane eg har analysert til den tradisjonelle

nynorskkulturen. Medvitet som romanane syner til skrift-

språket sitt, viser at litteraturen ber med seg det nynorske

og tradisjonen i skriftspråket. Såleis bind dette nynorske

notida og fortida saman og går inn i den same nynorske

tradisjonen. Så lenge dette språkmedvitet heng ved den ny-

norske målforma og nynorskbrukaren sin identitet, vil di-

for ein moderne nynorskroman vera ein del av ein nynorsk

tradisjon.
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NOTAR

1 Det vil berre vera delar av problemstillingane mine som vert forsøkt

svara på i denne teksten, for meir utfyllande argumentasjon viser eg til

masteroppgåva mi.

2 Aslaug Nyrnes har laga ein idealtype ut av familiebladet For Bygd og

By, årgang 1927. Denne idealtypen kallar ho Det (ny)norske mennesket,

noko eg også gjer når eg omtalar avhandlinga hennar.
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Eg kan skrive om det no. For det er lenge sidan. Det hende for lenge, lenge

sidan, opp til fleire månader sidan, at hjartet mitt vart knust. Så eg ville helst

ikkje skrive om det. Berre fortrengje det, grine det inderleg ned i raudvins-

flaskene og jafse det grådig i meg mellom enorme rekesmørbrød og breidd-

fulle isskåler. Men alt i alt tenkjer eg at det er ei god historie, som ettertida

vil ha moro av å vite om, og som eg sjølv ein dag kan lære meg å le av.

For eg var sjølvsagt forelska, og det i feil fyr, enda eg trudde det var rett

fyr, og etter alt for kort tid, enda det kjendest som ei æve. Men ting hadde

gått rette vegen i både timar, dagar og endåtil veker. Så eg kan ikkje laste meg

sjølv for å ha vore for mykje av ein optimist, heller. Eg møtte han via Nanna,

som eigentleg var ei veninne av ei veninne, men som eg hadde hengt mykje

med i det siste, og no håpa å kunne kalle mi eiga veninne. Ho var ganske kul,

og definitivt flott å sjå til, så eg forstår godt at fyren hadde bestemt seg for å

bruke litt tid og krefter på henne.

Dei to hadde hatt eit par stemnemøte, men det var det. Nanna var full-

stendig klar på at dette ikkje var eit emne for henne. Vi veninnene hadde fått

møte han på eit ganske tidleg tidspunkt, og stilte oss noko uforståande. Han

hadde visstnok fortalt henne at han ikkje trudde på evig kjærleik. Kanskje

kunne slikt eksistere for visse menneske, men ikkje for han. Og dette skulle

vera hovudårsaka til at Nanna automatisk hadde kategorisert han som uak-

tuell. «Ja men..» prøvde vi andre oss. «Han har nyleg kome ut av eit tre år

langt forhold. Når du satsar så mykje i den alderen, og finn ut at det ikkje tek

deg til himmels, så er du vel litt prega da», forsøkte eg meg. Og Mimmi held

fram: «Han er kjempegrei og morosam. Eg forstår ikkje kvifor du ikkje gir

han ein sjanse!» Nanna såg oppgitt bort på oss, flytta blikket raskt og reso-

lutt bort på den lyseblå klokka som tikka trufast på veggen og sa: «Ok. Eg

synes ikkje at han er noko .. kjekk!»

Ikkje noko kjekk. Vi hadde ingenting meir å stille opp med. Mimmi og eg

konkluderte med perler for svin, men unna no trass i alt Nanna ein person

på hennar eige estetiske nivå. Vi måtte dermed diskutere prosessen vidare.

Fyren var ålreit, han kunne fint passe inn i venekrinsen, meinte Nanna. Men

det kunne jo hende han tenkte litt annleis. «Eg skjønner ikkje at du ikkje likar

han. Eg hadde teke han», glapp det frå meg. «Kjør på!», kom det kjapt frå

Nanna. Og dermed var planen like klar som den vårdagen var vakker og yr.

Vi hadde ei felles interesse i at han skifta fokusområde, og det var inga tid å miste.

Vi traff han igjen. Vi inviterte han til spørjespel, til brettspel, til vinsmak-

ing og til kakekveld. Og han kom, stort sett. Eg smilte til han og han smilte

rett nok tilbake. Vi lo og blunka som berre fjols kan gjera, og stundom tenk-

te eg at han måtte no synest dette var litt moro, han også. Eg likte statusane

hans på Facebook. Men elles gjekk det treigt. Faretrugande lite respons utanom

DEN SOM LER FØRST
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.
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dei nemnde kveldssetene, og kvifor skulle eg

eigentleg forvente noko anna? Det var jo henne

han eigentleg likte, og sjølv om han nok meir enn

ante kvar det landet låg, var det kanskje ikkje ver-

das mest freistande tanke at han skulle ta til takke

med ein god nummer to, heller.

Så ein dag skjedde det. Og det var faktisk da eg

minst venta det, for det vesle eg våga å setja i sv-

ing av fantasiar om han og meg i solnedgang,

hadde eg raskt slått ifrå meg att. Av erfaring har

eg lært at ein ikkje skal ha alt for mykje tolmod

på dette feltet. Det skjer, eller så skjer det ikkje,

og i min alder veit ein at verda faktisk går vidare

uansett.

Vi sat ved eit stovebord med litt høgde på. Av

den sorten dei gjerne har på tyske kneiper, med

lange benkar ved sidan av. Eit slags kjøkkenbord

i stova, kan du kanskje seia. I det eg stirra på eit

krus som stod til pynt med plastroser i, og kom-

menterte at det der måtte ha vore midt i blinken

for Nanna, som aldri greidde å halde liv i ein

einaste blome – kom foten hans krypande opp-

over leggen min. Eg kjente at setninga vart noko

skjelvande på slutten og stirra resolutt ned i korta

mine. Vi spelte idiot, og om det var trearen eller

esset eg deretter slengde i bordet har aldri vore

meir ubetydeleg. Det vart mykje føter inntil

kvarandre, og det vart ein rar dag. Ein fantastisk

dag. Det var søndag og det var Mimmi og han og

meg. Ikkje Nanna denne gongen.

Vi møttest igjen. Berre han og eg. Det var

usannsynleg hyggjeleg, det var puls og det var

spenningar. Tor Jonsson kunne når som helst ha

kome bort og åtvara om ein bortgøymd tone, ein

tone som låg faretrugande nær og dirra, men som

det slett ikkje gjekk an å lytte til – heilt enno. Eg

ville bli så skuffa atter ein gong, og det ville ta

mange overprisa øl og oppgitte vener å koma vid-

are. Samstundes sa han, på ein veldig oppriktig

måte, at han hadde hatt ei veldig fin stund med

meg, då vi skildest åt.

Så kom det ein kveld. Med ei tekstmelding der

han relativt direkte føreslo at vi skulle ta ei natt.

Den ulne magekjensla kom snikande. Men dette

er den ulne magekjensla som kvinner verda over

har lært seg å ignorere, og enkelt seia til seg sjølv:

«Kor snerpete er du? Lær deg å leva i augneblinken!»

Så eg gjekk. Inn på t-banen, gjennom gater og

over trikkespor. I denne byen er det sjeldan en-

kelt, men du kjem alltid fram. Prøv sjølv.

Etter dette vart sjølvsagt alt annleis. Han var

travelt oppteken veka etter. Han hadde sjølv

føreslått helga som eit nytt momentum, men da

denne kom måtte det nok helst bli søndag, søn-

dag kveld, når han fekk tenkt seg om. Så da var

det jo greitt. Eller var det det? For eg hadde

sjølvsagt byrja å gi han orsakingar for lenge sidan.

«Han er redd for å bli såra», «han spelar kost-

bar», «han vil gå forsiktig fram for å ikkje øyde-

leggje spenninga», «han kjenner seg truga av

intelligensen min».

Så eg måtte sjølvsagt få det svart på kvitt, iPhone

til iPhone, at han ikkje ville inn i noko forhold

no. Han kunne likevel treffe meg i ny og ne – slik

i all enkelheit. Eg stivna nok ein gong – i alt håp-

er-ute-kjensla – som vel å merke går over, men

som der og då er uuthaldeleg som all verdas

vekkjarklokker på ein måndags morgon.

Karma, vil du kanskje seia. Damene spelte eit

spel, men gjekk sjølve i fella og vart lurt av ein

player. Men seriøst, at nokon legg ein slagplan

for å få fatt i deg, kan umogleg vera noko anna

enn eit ufortent gigantisk stort kompliment. Ei

simplare sjel ville her byrja ei iherdig gransking

av kva ei nær veninne hadde som ho sjølv open-

bart ikkje kunne by på. Men ikkje denne jenta.

Eg slår enkelt fast at han enno ikkje veit kva han

gjekk glipp av. Det veit heldigvis eg – og eg sparer

det beste til sist, esset på handa inkludert.

av LULLEN FANITULLEN
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IVAR AASEN KJEM TIL
NORDSJØEN

Norsk Målungdom sendte ut ei pressemelding

med eit motforslag, nemleg å endre namnet

på Oslo S til «Ivar Aasen sentralstasjon» og

mange nytta høvet til å vere miljøaktivistar

på twitter. I denne artikkelen vil eg presentere

namnet Ivar Aasen, kva det inneheld og nokre

argument mot den øydeleggande surmulinga

som har komme fram etter denne fantastiske

nyhenda blei presentert i september.

DEI VIKTIGE NAMNA

«Navn er viktig. Oljefelt bør ha navn som

gjenspeiler deres betydning for norsk felles-

skap og framtid», sa olje- og energiminister

Ola Borten Moe da han døypte oljefeltet Ivar

Aasen. Aasen er i godt selskap – andre funn

i området er kalla opp etter Johan Sverdrup

og Edvard Grieg.

Ettersom det er viktig, lat oss ta det sakte

og nøye: Det som tidlegare blei kalla Draupne-

funnet i Nordsjøen, blir no kalla Ivar Aasen-

funnet i langversjon, og Aasenfunnet utan

bindestrek i kortversjon. Aasenprosjektet,

eller Aasenutbygginga, er ei ny samlenemning

som omfattar Ivar Aasen-, West Cable- og

Hanz-funnet. Dette erstattar det som tidlegare

blei kalla Draupneprosjektet.

Feltsenteret heiter Aasenplattforma. Aasen-

feltet inneheld altså Aasenfunnet, West Cable-

funnet og Hanz-funnet. Det Norske skal i

desember 2012 levere ein Plan for utbygging

og drift (PUD) av Ivar Aasen-feltet til Olje-

og energi-departementet, og det er det første

feltet Det Norske er operatør på, altså står for

den daglege drifta.

EIN VANLEG, FIRBEINT KJEMPE

Ivar Aasen blir ein pelefundamentert

stålfagverksplattform (på engelsk heiter dette

av uvisse grunnar ein jacket) som står på om

lag 100 meters vassdjupn. Aasen har fire bein

med ymse tverrstag mellom. Understellet veg

8000 tonn og ber plattforma sjølv på 22000

tonn. Denne typen plattformer er noko slikt

om 80 meter lange, 50 meter breie og 30 meter

høge. Avstanden mellom sjøen og dekket er

mellom 20 og 30 meter. Aasen vil ha husvære

for opptil 70 personar, 20 brønnar som går

ned i Aasenreservoaret, i tillegg til røyr-

leidningar til satelittbrønnar hjå Hanz og West

Cable og eit enkelt prosessanlegg. Aasen skal

stå for første del av prosesseringa, det vil seie

gjere grovarbeidet når det gjeld å skilje olje

og gass frå vatn. Olje og gass går via røyr-

leidningar til Edvard Grieg-plattforma for vid-

are handsaming. Gassen vil ende opp i St.
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Då Det Norske offentleggjorde at Draupne-

utbygginga skulle byte namn til Ivar Aasen, var

ikkje målrørsla nøgdmed det.
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Fergus i Skotland, medan olja vil gå via Grane til Stureter-

minalen i Noreg.

Ivar Aasen er korkje størst, først eller utmerkar seg sær-

leg på andre måtar. Dei som håpa at vi skal gi namnet Ivar

Aasen berre til noko heilt ekstravagant, blir skuffa. Platt-

forma er ein standard type plattform som det finst 40 av på

dusinet i Nordsjøen, og slike har blitt bygd sidan 70-talet.

Aasen vil få tilført dei 25 megawatta han treng via kabel frå

Griegplattforma, som i sin tur på sikt kan få straum frå land

via Statoil sitt «Utsirahøyden elektrifiseringsprosjekt». Då

får vi kanskje endeleg brukt monstermastene i Hardanger

til noko nyttig. Eller? Om det blir slik at Ivar Aasen blir

kopla til   «monstermastene» i Hardanger blir det vel neppe

betre for dei som både er miljø- og målaktivitstar.

VANSKELEG OG VONDT

Mange i Målrørsla høyrer til i den grøn-raude politiske

leiren, der olja blir sett på som eit vonde for Noreg. På ulike

sosiale medium kom det meldingar som «Olje = dårleg,

Aasen = superbra!» og «Nei, skal dei skitne til min kjære

Ivar Aasen med stygg og slem olje» og liknande. Vel, det er

klårt at verda står ovanfor ei stor utfordring i å redusere

utslepp av klimagassar. Og ei utfordring i at sosiale medi-

um drar vitet ut av folk.

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) har for kort tid

sidan lagt fram sitt World Energy Outlook (WEO). For å nå

det såkalla to-gradersmålet innan 2050, må verda gå frå for-

bruk av kol til fornybar energi, gass og til dels olje. Det er

ikkje rett at IEA «ber Noreg la olja liggje i bakken» som

deler av norsk presse har skrive.
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Aktiviteten på norsk sokkel er høg, men mengda av prod-

usert olje går ned likevel. Det kjem av at funna som blir

gjort, med nokre unntak, er stadig mindre. Det er logisk at

vi gjorde dei største funna først, og at dei blir stadig mindre.

Men det er eit godt globalt miljøtiltak å hindre at produk-

sjonen frå norsk sokkel går for mykje ned for fort: Kva er

dei realistiske alternativa til gass frå Nordsjøen i dag? Olje-

sand og kol? Nei, Ivar er ikkje ein del av undergangen, han

er ein del av framtida.

Men det kunne då vore verre? Ivar Aasen kunne jo blitt

plassert utanfor Lofoten eller Vesterålen? Eller på Nordpolen?

KVA NO?

Målrørsla må nytta høvet til å få meir blest rundt Ivar Aasen

frå dette, sjå moglegheitene, ikkje avgrensingane. Det får

ikkje hjelpe av ein del målfolk er miljøaktivistar med sky-

lappar. Men oljeselskapet Det Norske sponsar allereie Det

Norske Teateret (Det Norske sponsar Det Norske), så vi har

vel allereie seld sjela til oljejævelen. Eg håpar at Noregs

Mållag og Norsk Målungdom kan bruke denne sjansen til

noko positivt for nynorsken. Tenk om leiaren i Noregs Mål-

lag kunne vere med på den planlagde opninga i 2016 slik

som Kristin Halvorsen opna Kristin-plattforma i 2006? Her

gjeld det å tenkje stort, ikkje surmule.

KJELDER

http://www.rogalandsavis.no/naringsliv/article6229051.ece

http://www.detnor.no/images/stories/2012/Nyheter/IVAR_AAS

EN_Konsekvensutredning.pdf

http://www.offshore.no/sak/36510_sjekk_fasiten
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BERTOLT BRECHT

i umsetjing av Olav H. Hauge

Dette ser eg

Då eg kom attende

var håret mitt endå ikkje grått

eg var glad.

Strævet med høgfjellet har me attum oss

framfor oss ligg strævet med flatlandet.

DIKTET

30

avASSAD NASIR

OLAV H. HAUGE (1 908-1 994)

Olav var gartnaren som dikta. Han blei fødd i Ulvik

i Hardanger, kor han budde heile livet. Hauge var

og er Lyrikar med stor L. Han las mykje. Og han

skreiv mykje. Det er berre å lese dagboka hans.

Hauge gjendikta Bertolt Brecht (1898-1956), som

var ein tysk dramatikar og poet. Brecht var kom-

munist. Han slo seg ned i DDR, eller Aust-Tysk-

land. Men som diktar og dramatikar er han mellom

dei med mest påverknad på 1900-talet. I Europa i

alle fall, verda er jo som kjent større enn som så.

KOMMENTAR TIL DIKTET

Ein veks i oppoverbakke. Motgang gjer ein

sterk. Men kva med dei store slettene i livet?

Kva då med den lange vegen langt der framme,

så langt augo kan sjå, kor jorda blir eitt med

himmelen, kor det eine ikkje kan skiljast frå

det andre? Keisamt. Det blir keisamt. Den lange

vegen. Sjølve livet. Der har du strevet. Han

som meistrar livet når det er flatt, han eig

styrke. Det er ikkje ein klisjé. Det er innsikta

til ein som har levd.
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