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LEIAR

Verdiauke
av Ø YSTEIN ESPE B AE

Dette bladet kan du pakke inn i bobleplast og ta vare på,
slik at etterkomarane våre kan lese det når dei om hundre år (vonleg) markerar Ivar Aasen sin trehundreårsdag
og Det norske teateret sin tohundreårsdag.
Viss du tel dei same kronestykka dine år etter år, har
dei etter nokre år sakte men sikkert minska i verdi (viss
du ikkje har dei i banken og får renter, då). Snart vil det
same hende med kronene dine som med femtiøringane,
nemleg utfasing. I Språkåret må det vere eit poeng å skode
minst like mykje frametter som baketter. Ein må sjå på
på kva område i samfunnet ein kan auke verdien av språket.
Kanskje kan me om hundre år fram i tid føre rekneskap
over verdien av språket, og sjå om det framleis ikkje går
an å: vere nynorskskrivande journalist i osloavisene,
skrive skikkelig banale poptekstar på nynorsk eller dialekt
utan å bli møtt med kritikk om at ein framstår skikkelig
banal, gjere seg forstått på musikkspråket vonlandsk når
ein møter islendingar på nachspiel, setje opp samiskspråklege skilt i Romsa utan å provosere nord-norske
sprayboks-nasjonalistar, vere idealistisk norsklektor i vidaregåande og beint fram glede seg til sidemålsundervisinga, drikke vin og hyggje seg utan å bli minna på at
ein skriv nynorsk, kanonisere andre og yngre islendingesoger
enn dei om han Egil eller han Njål, fornorske utanlandsk fagterminologi utan å bli latterleggjort som nasjonalromantikar, eller vere ei nynorskskrivande kvinne utan
å samstundes bli omtalt som ei nynorskkvinne?
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KVALITET

Lars Vaular, foto: Øyvind Andreassen

OVER DIALEKT I POPEN

Tida då klingande vestlandsdialekt eller frisk nynorsk
syntaks var esset i ermet som gjorde at du skilde deg
ut i den norske musikkjungelen, er forbi. Og det er
ikkje berre ein god ting.
6
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av Maria T. Horvei

Det var ein interessant start på året for alle oss som er brennande opptekne av bruken av nynorsk og dialekt i norsk
populærmusikk. Det byrja med at heile Noregs Loddefjordambassadør John Olav Nilsen gjekk ut avisa som ein gong
var landets nest største, og sa at det er ein «uting» at så
mange artistar har slått over til det norske morsmålet. 1 Ikkje
lenge etter kom jentene i Razika ut med sitt andre album
«På vei hjem», der debutens femti-femti-fordeling mellom
bergensk og engelsk var forlate til føremon for ei rein vestlandsk linje. Så, i promoteringa av sitt debutalbum, presterte Oslo-bandet Tuba Tuba å leggja ikkje reint lite vekt på
at dei er eitt av få unge band som held seg til nokolunde
normert bokmål [sic].
Konklusjonen er innlysande: Norsk, og då aller helst på
dialekt, har vorte gjengs. Det som éin gong var esset i ermet som gjorde at du skilde deg ut i den norske popjungelen
– tenk berre på den latterlege mengda merksemd som vart
tilgodesett den grønjævlege duoen Sidebrok, berre fordi dei
rappa på sunnmørsk – er stokka inn saman med resten av korta.
Så er spørsmålet: skal me banna eller jubla? Mumla noko
om at Ørsta-dialekta var betre før den vart så populær? Eller
omfamna den nyfunne respekten for talemål frå utanfor
Ring 2? Personleg kan eg ikkje sei eg er overvettes begeistra.
Om det berre hadde vore slik at det fanst ein direkte
samanheng mellom målføre og musikalsk og tekstleg kvalitet, hadde jo saka vore grei. Men det triste faktum er jo at
ein slik korrelasjon i beste fall er svært uklar. Ja visst, Stein
Torleif Bjellas innlandsmål gjev nok skildringa av einsame
menn i halvtomme bygder ein aura som vanskeleg hadde
latt seg kopiera med stemte s-ar og e-endingar. Eg kan òg
gå med på at ein viktig del av identiteten til ei av fjorårets
beste norske plater, Tønes´ «Son av Salve», låg i den
kompromisslause bruken av Sokndal-dialekt. Men på den
andre sida: les gjennom dette verset, henta Kurt Nilsen
seinaste, norskspråklege innsats, og fortel meg at det ikkje
får deg til å lengta tilbake til tida då han covra U2:
Eg ser at noe på skeive, ingen stemning her å feire / Har
eg brukt noen feil ord? Mente sikkert ikkje det du tror

/ Og du setter meg på prøver, ka vil du eg ska gjøre? /
Må eg gjetter ka det gjelder? Vi'kkje ta feil, redd for det
smelle. 2
Fleire døme: Eg har til gode å dra éin verdifull meining
ut frå Kaizers Orchestras Janove Ottesens kauking på jærensk.
Og, berre for å nytta høvet til å trekkja fram det eg tykkjer
er eitt av dei pinlegaste døma på naudriming på haugesundsk nokosinne: verda hadde vel greidd seg heilt fint utan
Vamps insitering på at «No er det seint, no er det tidlig / sjå
månemannen bukkar djupt og stilig».
Nei, du vert ikkje ein meir interessant musikar av å syngja på dialekt – ikkje meir særeigen enn Mayhem eller
Turboneger, ikkje dyktigare enn Nils Bech eller Susanne
Sundfør. Om noko, gjer du det berre verre for deg sjølv. Folk
lyttar nemleg meir til norske tekstar, vert det hevda. 3 Det
er vanskelegare å koma unna med tull. Eller for å sei det på
ein annan måte: Det er god grunn til å tru at 1990-talsklassikaren «Yum yum gimme some», signert Espen Linds
alterego Sway, neppe hadde vorte særleg populær om den
vart framført på artistens eigen tromsødialekt i staden for
på engelsk.
Eg seier difor nei takk til norske artistar som bruker ei
sjarmerande dialekt til å dekka over openbare manglar på
tekstforfattarsida. Har du derimot talent – for å stabla ord
på ord, for å lokka fram ei meining, for å la orda fletta seg
saman med tonar og melodi – ja, då kan du eigentleg skriva
på kva dialekt, målføre eller språk du måtte ynskja.
1 I eit sjarmerande åtak på jantelova la han så til at han – sett bort frå

eit par sambygdingar – ikkje har høyrt god norskspråkleg musikk sidan
han sjølv gav ut debutalbumet «For Sant Til Å Være Godt» i 2009. Kva
han syns om dei to albuma hans eigen gjeng har gjeve ut sidan då, er uklart.
2 Henta frå låta som, ironiske nok, heiter «Si det rett ut».
3 Det vil sei, nordmenn lyttar meir til norske tekstar. Like greitt at ikkje
alle er like interesserte, eigentleg. Ein kjenning av meg som ynskja å
bevisa kor bra norsk musikk var overfor ein amerikansk kompis, via
det nøye utvalde dømet «Splitter pine», fekk spørsmål om kvifor dei
song om å splitta penisar.
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Revkrokar med

KROKA-REV
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Dei klassiske islendingesogone har sete på sagatrona
lenge no, men i skuggen av dei kanoniserte verki lurer
Króka-Refs saga, eit fyrverkeri av ei soga. Njål og Egil
kan berre gå og leggja seg.
MASTEROPPGÅVA

av KRISTIN FRIDTUN

Den norrøne litteraturen er som kjent svært rik og mangfaldig.
Islendingesogone er berre ein ørliten del av denne arven, og flokken
med kjende islendingesogor er endå mindre. Likevel er det helst desse
fåe sogone − saman med Edda-kvædi og Heimskringla − som er haldne
for det beste og gjævaste i den norrøne bokheimen. Det er ingen tvil
om at desse vidgjetne verki har noko sermerkt og storfelt ved seg.
Likevel: Ein litterær kanon vert ikkje til av seg sjølv, og dei kanoniserte verki tek ikkje skade av at me spør kvifor og korleis just dei
enda opp som kanon. Tvert imot, det er turvande å undersøkja og
«lugga» litt i slike fastgrodde skipnader, og setja sin eigen granskingstradisjon under lupa. I same venda må me òg spørja kvifor andre verk og sjangrar ikkje vart kanoniserte. Er årsakene litterære?
Politiske? Ei blanding av dei to?
Dei siste tiåri har sagagranskarane arbeidt med og lyft fram andre
norrøne prosasjangrar, som riddarsogor, fornaldarsogor, lygesogor
og verk med religiøse emne. Det er likt til at jamvel dei etter-klassiske
islendingesogone snart kjem fram i ljoset. Desse sogone, som jamt
over vart skrivne etter år 1300, var lenge rekna som «falske» og
«smaklause» verk frå ei litterær «forfallstid». Årsakene til dette er
samansette, og det er heller ikkje slik at alle granskarane har samtykt
i den domen. I alle høve er det ei stygg villfaring å døma dei etterklassiske sogone slik, og Króka-Refs saga (frå om lag 1325-1375) viser
oss kvifor. Men før me kjem so langt: Kva er grunnen til at sume
islendingesogor vart (og vert) ovundra, og andre slakta?

9

«NASJONALROMANTIKK» OG ISLENDINGESOGOR

Tidleg på 1800-talet var bokfolk flest samde om kva slags
norrøne sogor som stod framom dei andre. Det var sogor
om islendingar (islendingesoga er ei tolleg ny sjangernemning
med svakt grunnlag i mellomalderkjeldone), og desse sogone var skrivne på 1200-talet, den sokalla litterære gullalderen på Island. Verk som Egils saga Skalla-Grímssonar,
Njáls saga og Laxdœla saga vart snøgt kanoniserte. Det kan
vera mange og ihopsette grunnar til at just desse sogone
vart peika ut som klassiske, og eg skal ikkje hevda at eg veit
grant korleis det gjekk til. Likevel: Det er tenkjeleg at i alle
fall to ulike «nasjonalromantiske» straumdrag har noko
med saki å gjera (nasjonalromantikk er ikkje eit uproblematisk omgrep i samband med straumdrag og litteratur i mellomalderen; patriotisme er kanskje meir råkande).
I boki The post-classical Icelandic family saga (2003) hevdar
granskaren Martin Arnold at kanon for islendingesogone
er ei fylgja av at islendingane på 1200-talet og islendingane
på 1800-talet hadde det same hugmålet: sjølvstendet til Island. Gjennom sogone om dei gjæve forfedrane sine −
landnåmsmennene − ville islendingane på 1100- og 1200talet ala fram ei sams islendsk sjølvkjensla og visa at Island
var ein eigen, åtskild stat med ein eigen kultur og ei eigi
historia. Slik kunne dei samla seg og styrkja førestellingi
om «det etnisk islendske», og dei kunne gjera seg meir motstandsføre mot ymse politiske åtak frå Noreg.
Sameleis ville islendingane på 1800-talet styrkja og stadfesta serdragi sine og (det avgrensa) sjølvstendet sitt etter
å ha lege under Danmark. I sume av sogone frå den politisk urolege tidi på 1200-talet fann islendingane på 1800-talet
den same viljen til islendsk «nasjonsbygging» og «sjølvhevding» som dei sjølve hadde. Kanoniseringi av islendingesogone ser soleis ut til å vera mykje styrd av ideologiske og
politiske hugmål − heller enn av reint litterære kriteria.
Då realismen litt seinare vart den rådande litterære retningi, fekk dei klassiske islendingesogone jamvel høg estetisk verdi: Dei fortalde om sannsynlege − helst historisk
10

sanne − hendingar i ein nøktern, objektiv og realistisk stil,
med meisterlege psykologiske skildringar. Sogor som derimot blanda inn romantiske stildrag og fortalde om usannsynlege hendingar − eller som ikkje fortalde om islendingar og
det islendske samfunnet i det heile − vart haldne for mindre
gode, eller, som sagt, «smaklause».
I KJØLVATNET AV KLASSIKARANE

Det er bisneleg at mest alle klassikarane er skrivne før år
1300. Islendingesogone som vart til etter hundreårsskiftet
skil seg mykje frå dei eldre sogone, men me veit lite kvifor
sjangeren tok ei ny vending nett då. Sume granskarar, mellom anna Arnold og rettshistorikaren William Ian Miller,
skriv at dette litterære omskiftet kan ha samanheng med at
noregskongen fekk herredøme over Island i 1262.
No er det vanskeleg å prova at det er eit samband mellom det politiske og litterære omskiftet kring år 1300. Likevel
er det ingen urimeleg påstand at den nye politiske stoda
verka inn på den kulturelle røynsla til islendingane, som
atter fekk fylgjor for litteraturen. Unionen med Noreg skipla den islendske samfunnsskipnaden på ei rad omkverve,
og det kan tenkjast at det sterke etnosentriske sjølvmedvitet til islendingane veikna. Dimed miste dei kanskje hugen
til «sjølvbyggjande» sogor som idealiserte landnåmstidi og
krinsa om sjølvstendige islendingar og det islendske samfunnet.
Korleis er so dei etter-klassiske islendingesogone? Grovt
sagt er dei meir fiktive, eventyrlege og utflytande enn
føregangarane sine. Det er fyrst og fremst innhaldet som
skil dei klassiske og etter-klassiske sogone; formi, stilen og
framstellingi er mykje den same. Medan tilhøvet mellom
individ og kollektiv kan seiast å vera hovudemnet i dei
klassiske sogone, fortel dei etter-klassiske sogone jamnast
om heltar som stend på utsida av samfunnet eller held til i
eit fantastisk, ikkje-menneskeleg samfunn. Det kan me lesa
som eit teikn på at islendingane opplevde Island noko annleis
etter at dei miste sjølvstendet.
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EIN LITTERÆR REVKROK

Bilete: Hedmarksmuseet

Mellom dei etter-klassiske sogone er det serleg eitt verk som stikk seg ut:
Króka-Refs saga. Sagagranskarane har lenge vore samde om at denne soga
er morosam, nyskapande og svært godt fortald, men ho er likevel lite lesi
og undersøkt − truleg fordi ho er ei etter-klassisk soga. Fyrst no er ei norsk
utgåva av soga i kjømdi.
Króka-Refs saga fortel om bragdene og ferdene til islendingen Rev
«Kroka-Rev» Steinsson, ein oskefis frå Kvennabrekka. Fåvitingen Rev
viser seg snart å vera ein djerv handverkar, ordsmed og dråpsmann. Han
gjer storverk etter storverk, både på Island, Grønland og i Noreg, og til
sist er han ein handgjengen mann hjå danekongen. Króka-Refs saga er
typisk etter-klassisk ved at ho skildrar eit individ og ikkje eit samfunn,
og ho har mange eventyrlege drag (reve-figuren, oskefisen, frå armod til
rikdom-tema). Likevel er soga so godt som fri for trolldom og andre
overnaturlege innslag. Her skil ho seg frå mange andre etter-klassiske sogor.
Det mest sermerkte ved Króka-Refs saga er at ho ser ut til å «leika seg»
med ei rad litterære sjangrar, serleg den klassiske islendingesoga. KrókaRefs saga brukar om att motiv og scenor frå kjende islendingesogor, og
ein stad nyttar Rev dei poetiske omskrivingane i skaldediktingi, kenningane, på ein svært uvanleg måte.
Denne ombruken var truleg tenkt som eit komisk verkemiddel, ein
«litterær revkrok», men det er likevel noko uklårt om me kan kalla KrókaRefs saga for pastisj eller parodi. Jamvel om soga er krydda med vyrke frå
islendingesogone, er det likt til at skipnaden og hovudinnhaldet i henne
kjem frå eventyr og fornaldarsogor. Króka-Refs saga er soleis ei sameining
av ulike sjangrar og tradisjonar, og denne sameiningi er svært elegant utført.
INNEBYGT SLØKKJESTELL OG SKIP PÅ HJUL

Eit serkjenne ved Króka-Refs saga er at ho «tøymer» motiv som tradisjonelt har ein eventyrleg og fantastisk svip, slik at dei vert meir jordnære
eller jamvel «realistiske». Kroka-Rev er ein sers dugande handverkar, og
byggverki hans skil seg frå det me elles finn i den norrøne litteraturen.
12
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Mellom anna byggjer Rev ei slags borg ute i ubygdene på
Grønland, og bygget er laga slik at det renn vatn i stokkane.
Dette vatnet slepper han ut når den norske hirdmannen
Bård prøver å setja eld på borgi hans.
Når Bård omsider greier å få bygget til å brenna, rister
Rev noko anna ut av ermet: eit skip på hjul. Slike hjólaskip
støyter me på i fleire norrøne og europeiske verk, men som
oftast er skildringane der langt meir fabulerande og utrulege;
mellom anna vert skipi nytta til å renna ned bratte fjellsidor. I Króka-Refs saga trillar skipet ut i fjorden på ein
heimesnikra lem:
Dei fekk no elden til å auka på så det vart eit svært bål
og umåteleg mykje våtrøyk. Og i det same høyrde dei
eit veldig brak i byggverket, og heilt uventa fall den
delen av bygget som vende ut mot sjøen, ut. […] Og i
det treverket fall, rann det fram eit skip på hjul og var
straks på sjøen. Rev og sønene sette segl med det same
(norsk tyding ved Jan Ragnar Hagland, upublisert).
Litt av ein luring, han der Rev! Króka-Refs saga er stinn av
slike undersame og utkropne påfunn, og ofte er det mest
som me kan høyra sagaforteljaren humra for seg sjølv, der
han sit og pønskar ut nye revestrekar åt helten sin. Denne
soga hadde tvillaust gjort seg godt som teikneserie.
ULIKE SOGOR, ULIK MÆLESTAV

Króka-Refs saga kan ikkje mæla seg med verk som Njáls
saga og Egils saga når det kjem til samfunns- og menneskeskildring, og det er heller ikkje meiningi. Me har å gjera
med to ulike slag litteratur, og fylgjeleg må me døma dei
etter ulike kriteria. Dei etter-klassiske islendingesogone er

langt frå «smaklause» leivningar frå ei litterær «forfallstid», dei er snarare forvitnelege nyskapingar frå ei onnor
tid. Den litterære leiken med motiv, grep og scenor frå den
klassiske sagalitteraturen tyder på at Króka-Refs saga er
skrivi utanfor den sokalla klassiske tradisjonen. Med andre
ord: Dei etter-klassiske sogone synest å vera eit brot med,
ikkje berre eit etterslep eller ei forlengjing av, denne tradisjonen.
Njål og Egil skal sjølvsagt ikkje gå og leggja seg. Endå
bør me sleppa Kroka-Rev og dei andre etter-klassiske heltane
fram på tilet. Dei etter-klassiske sogone er forvitneleg lesnad.
Den undersame, sjølvrefleksive utsegni som farbroren Gest
ber fram til Kroka-Rev, kan høva godt som prov på det: «Eg
vil at du skal la fråsegna om ferda si skrivast ned, for ho vil
nok synast merkverdig for ein del».
VIDARE LESNAD:

Króka-Refs saga. Utg. Jóhannes Halldórsson. Íslenzk fornrit
14: ss. 117-160. Reykjavík: Hið íslenzka fornritafélag. (1959).
Amory, Frederic (1988). “Pseudoarchaism and fiction in
Króka-Refs saga”. I Mediaeval Scandinavia 12: ss. 7-23.
Arnold, Martin (2003). The post-classical Icelandic family
saga. Lewiston, NY: Mellen Press.
Meulengracht Sørensen, Preben (1980). Norrønt nid.
Forestillingen om den umandige mand i de islandske sagaer.
Odense: Odense Universitetsforlag.
Mundal, Else (1998). “Vurderinga av norrøn litteratur gjennom
tidene”. I A. Dvergsdal(red.): Nye tilbakeblikk. Artikler om
litteraturhistoriske hovedbegreper. Oslo:LNU/Cappelen
Akademisk Forlag, ss. 21-41.
Willson, Kendra (2006). “Króka-Refs saga as science fiction:
Technology, magic and the materialist hero”. Her:
http://www.dur.ac.uk/medieval.www/sagaconf/willson.htm
13

SLEPPNYNOR
av S VEIN OLAV LANGÅKER

– Ka’ i svarten é det her for nåkka? Vi
ska´ iskje ha nokka nynorsk her i VG!
Det var første arbeidsdagen min i VG
Nett for snart fem år sidan. Eg gjorde
heilagbrølaren å skriva ”ikkje” i ein av
dei første artiklane eg leverte frå meg.
Det var ikkje forsøk på noko form for
sabotasje eller sniknynorskifisering –
berre hovudet som ikkje hadde skrudd
seg inn på å skriva bokmål.

sine offisielle målformer. Mediepolitikken
er òg ein svært viktig del av språkpolitikken. Det vil seia: det har iallfall
potensiale til å bli det.
Store delar av den direkte og indirekte
mediestøtta på kring 2 milliardar kroner går til å halda liv i aviser som anten
har nynorskforbod eller berre har ein
liten del nynorsk. Av den direkte mediestøtta, gjekk berre 20 millionar til reine
nynorske aviser i 2008, ifølgje SpråkSTATSSTØTTA DISKRIMINERING
fakta. Det utgjorde sju prosent av den
I løpet av året vil regjeringa bestemma direkte mediestøtta. Aviser med innslag
korleis mediestøtta skal vera utforma av nynorsk fekk 22 prosent av den
i framtida. Så langt har det vore snakka direkte statsstøtta.
svært lite om kva media har å seia for
I høyringsframlegget til statsstøtte
språket vårt. Når norske aviser i tiår frå Kulturdepartementet blir det opna
har fått pressestøtte, anten direkte eller for statsstøtte til laussalavisene. Fagbladet
som momsfritak, er det for å fremja Journalisten melde i januar at nynorpresseideal som fri informasjon, debatt skforbodsavisa Dagbladet kan få opp
og samfunnskritikk. Men det er også mot 40 millionar kroner i mediestøtte
for å fremja det norske språket – i begge – og dermed ta frå potten til meinings14

berande aviser som Nationen,
Klassekampen og Vårt Land, som tillét
nynorsk.
HIJAB VS. NYNORSK

For fire år sidan foreslo Språkrådet å
bruka økonomiske verkemiddel for å
la avisjournalistane få høve til å bruka
begge dei offisielle norske målformene.
Det byrja med at tidlegare radiodirektør
i NRK, Tor Fuglevik, føreslo å knyta
momsfritaket til avisene til bruk av
begge målformene. Aviser som nektar
bruk av begge målformer burde mista
pressestøtta, meinte han, både når det
gjeld direkte pressestøtte og momsfritaket.
Forslaget møtte sjølvsagt motstand.
Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd skreik opp om "åtak mot pressefridomen".
Sjølvinnsikt er ikkje alltid mediefolk
Mål og Makt 2013 – 1

Norsk fagterminologi er utsett for press frå engelsk. Dette gjeld
særleg nynorsk. Men det nynorske ordtilfanget har alltid stått sterkt i
primærnæringane. Dette kan vere eit fruktbart utgangspunkt for å
danne metaforar i mange av dei nye vitskapane.

ORSKEN FRI!
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si sterke side.
Knappe to veker tidlegare gjekk same
Haugsgjerd inn på leiarplass for at kvinner i politiet skulle få bera hijab på
jobb. Ho argumenterte med at muslimske kvinner skulle få med seg sine
“kulturelle/politiske markørar på jobb”.
Men å la eigne tilsette få dra vekslar
på ein verdifull kulturell markør som
nynorsken – nei, veit du kva.
NYNORSKE GULRØTER

Det er lite sympatisk med statleg tvang
mot media, heller ikkje når det gjeld
økonomiske verkemiddel. Kanskje er
det noko som hjelper meir enn tvang?
Etter at Mediestøtteutvalet la fram
utgreiinga si i 2010, kom Nynorsk
kultursentrum med eit framlegg om
ein eigen nynorskpott som svarar til
25 prosent av den samla pressestøtta.
Det hadde definitivt gjort veg i vellinga.
Dessverre har ingen høyrt noko sidan.
16

Då departementet la fram det siste
høyringsnotatet om produksjonstilskot
i haust, nemnde dei nynorsken med
berre eitt ord. I høyringsrunden blei
ikkje nynorsken nemnd i det heile.
Same kor viktige avisene er, så ser
det førebels ikkje ut til at staten vil
bruka mediepolitikken til å gjera noko
for den språklege jamstellinga. Subsidieringa av nynorskforbod vil halda
fram som før. Me kan berre håpa på at
bokmålsavisene ikkje stikk av med endå
større delar av mediestøtta enn før.

Når nynorskjournalistar i Bergens
Tidende skriv ei sak som òg skal nyttast i Adresseavisen og Aftenposten,
blir saka skriven på bokmål. Dermed
blir det mindre nynorsk enn det elles
hadde blitt i Bergens Tidende eller
Stavanger Aftenblad. Nynorsken kan
òg bli pressa i Amedia-avisene. Heldigvis
har ikkje Firda byrja å skriva bokmål,
men når Nettavisen bruker sakene deira,
blir dei omsett til bokmål.
SAMARBEID

Kva skal til for å stå mot ei slik utvikling? Ein mediepolitikk som tek betre
Nynorsken lid ikkje berre av ein mål- omsyn til språksituasjonen ville hjelpt
blind mediepolitikk. Dei siste åra er langt på veg. Oppheving av nynorskstoffsamarbeid og stoffutveksling blitt forbodet i forbodsavisene hadde òg
ei stor utfordring for nynorsken. Når hjelpt mykje. Det er òg ein del ting
konserna krympar redaksjonane og nynorskavisene og nynorskjournalistane
samarbeider på tvers, er det oftare og kan gjera allereie i dag.
oftare at forbodsavisene får siste ordet
I Framtida.no samarbeider me no
mot nynorsken.
med 15 lokalaviser og sju andre nettBØRSEN
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stader. Det gjev oss tilgang på mange
gode saker, og me gjev lokalavisene
fleire lesarar ved å lenkja tilbake til
nettstadene deira. Eg trur på endå meir
samarbeid mellom dei nynorske avisene
og nettstadene. Både når det gjeld innhald og inntekter. Då kan dei nynorske
avisene halda fram med å vera avisene
som utvidar Noreg, som Ottar Grepstad formulerte det i boka om den nynorske pressesoga.

artiklar oftare. Kanskje kan det kan
gjera noko med haldninga til forbodsavisene òg?
Ein ting som kunne fått forbodsavisene til å tenkja seg om, er om statskanalen opna opp for fri bruk av dei
nynorske artiklane deira for andre
media. Det er berre rett og rimeleg at
innhaldet me alle har betalt for gjennom fjernsynslisensen blir sleppt fri.
Eit radikalt grep vil kanskje nokon seia?
Men om me byrjar med eit forsøk med
SLEPP NYNORSKEN FRI!
det nynorske innhaldet først, kan me
Den største mediebedrifta av dei alle, sjå korleis det går i ein mindre målestokk.
NRK, kan òg bli viktigare for nynorsken. Rykta går om at statskanalen i 2012 NYNORSK TIL MASSANE?
har blitt endå flinkare til å nærma seg Dei reine nynorske avisene i dag er
kravet om minst 25 prosent nynorsk i (enno) nisjeaviser eller lokalaviser. Dag
kanalane sine. Det er i så fall gledeleg og Tid med sine vel 8700 eksemplar i
nytt. Når nrk.no får stadig fleire lesarar, veka (2011) og Framtida.no med om lag
vil det også seia at stadig fleire nord- like mange unike brukarar i veka når
menn som får lesa nynorske nyhende- berre ut til ein brøkdel av dei kring

600.000 nynorskbrukarane. Ein bør ha
ambisjonar om å nå mange fleire. Men
med berre eit budsjett på noko over ein
million kroner er det, for å seia det forsiktig, vanskeleg å ta opp konkurransen
med VG og Dagbladet om å bli mest
lesen blant dagens unge.
Draumen min er ei riksdekkande nynorsk nettavis som med tabloide grep
klarer å vinna mengder med lesarar.
Og som skriv siste nytt om det folk er
opptatt av – anten det er kjendisar,
sport, slanking, bilar, krim, film eller
musikk. Med ein allianse av dei nynorske avisene, visjonære annonsørar
og meir språkrettferdig fordeling av
pressestøtta, bør det ikkje vera umogleg
å skapa ei stor, riksdekkande, nynorsk
tabloidavis. Ei tabloidavis der det skal
vera lov skriva så mykje nynorsk ein vil.
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Kvinnene i lyset
Skriftkulturforskarane fortel ei 35 000 år lang
historie. Den nynorske kulturhistoria er både 150 år
og mykje lenger. I begge historiene har kvinnene
hatt ulike roller – mange viktige, somme usynlege,
nokre skiftande.
av OTTAR GREPSTAD

Der framme i vest blir himmelen jamt raudare. Ein halvmåne heng
høgt over American Airlines 507. Langt der nede dukkar flekker av
lys opp. Byar, strimer av vegar og andre ferdselslinjer, stader utan
namn. Klokka er 18.40 lokal tid og langt på natt i den globale tida
7000 kilometer austover. Inne i flyet er det tett mellom seta og langt
mellom folka. Ei lita jente spring i midtgangen, tryggare på tida enn
nordmannen på 14A. Eg har reist frå tidsfristen, men skrur klokka
tilbake og slår på pc-en.
Dei lysa der nede i jordmørkret blir påminningar om alt som ligg
og lyser i arkivmørkret og ikkje er sett sidan det var ein del av kvardagen. Det historiske arkivmørkret er fylt av slike lyskjelder, handlande menneske som er blitt til skriftfestingar, minne, nedskrivingar.
Noko av det dei i si tid gjorde, er blitt nedskrive og var lenge devaluert. Mangt blei aldri skrive ned.
Nokre kvinner blei skriftfesta. Mange blei berre jordfesta.
Kvinnene utgjorde om lag halvparten av folk og land også for
hundre år sidan. Dei styrte med mangt, og dei styrte mangt, men
mest slikt som mennene ikkje rekna med. I målrørsla som i andre
folkerørsler og i det Noreg som på få tiår blei eit organisasjonssamfunn, var det noko som gjaldt og noko som berre blei gjort. Det
som var gjevt, var å ha verv i det offentlege rommet og ta del i den
arenaen som blei kalla folkestyre.
Ein gong var det større prestisje knytt til det frivillige enn til det
profesjonelle. Dei mange kvinnene som var husstyrarar på kaffi18
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stovene og gjorde jobben, blei ikkje rekna med på same
Kvinnene gjorde altså sitt til å skrive det nynorske språket
måten som dei styreformennene som kunne samle trådane. fram til ein heil skriftkultur. Før Ivar Aasen og A.O. Vinje
Gjennom desse forretningsføretaka lærte ei tallaus rekkje publiserte dikt på nynorsk, sat Bernhardine Catharina Brun
av kvinner å bli ganske profesjonelle økonomar, iallfall for i Fjelberg i Sunnhordland og skreiv ei heil lita diktsamling
si tid. Dei heldt orden på tala med sine desimalar medan på sunnhordlandsdialekt. Gudfryktig var ho, og gudfryktige
andre tala i sine store bokstavar.
er dikta, men det var noko ved det ho gjorde, og ho gøymEin stad i papirbunkane ligg ein kopi frå Fedraheimen. de seg ikkje meir vekk enn at ho også tok kontakt med
Det er eit lite innlegg signert Rebekka. I margen
Aasen. Ho gav han den vesle diktboka si,
står det skrive med hand: «Her er ho!» Kopien
utgitt anonymt slik skikken var den gonKvinnene gjorde
kom frå Jostein Nerbøviks dødsbu, og skrifta var
gen, og han skreiv på framtida: Jfr. Brun.
sitt til å skrive
hans. Kven denne Rebekka var, fekk eg aldri
Ho var ei av dei mange kvinnene som
det nynorske
spurt han om, men slikt kan finnast ut, og hismålbar heile tradisjonen. I dag har enspråket fram til
torikar Nerbøvik var på sporet av eitkvart. Alt i
deleg mennene teke meir innover seg det
ein heil
Fedraheimen var mange kvinner med. Ingebjørg
ansvaret det er å lære borna sine å lese og
skriftkultur
Jore var ei av dei, framkalla frå arkivnegativa av
skrive. Den gongen Ivar og Bernhardine
Eli Bjørhusdal og meg. Ho kom frå Rauland, sydde eit reint og Aasmund traska gjennom graset og inn i språket, var
norsk flagg tidleg i 1880-åra, samla inn pengar til eit minne dette mest ei kvinnesak. Då skulen blei bygd ut, var det
om A.O. Vinje, hjelpte den fråverande redaktøren i avisa lærarinnene som tok seg av dei yngste aldersstega og leidde
med det meste, jamvel ein føljetong som den same redak- borna inn i skrifta.
tøren tok heile æra for, prest og anarkist som han var. I
Det er ikkje sikkert at det har vore slik til alle tider i alle
1890-åra forsvann Jore ut av det norske i Noreg og skreiv kulturar. Mennesket har sett ulike former for grafiske og
seg inn i manntalet i USA. Der blei ho ei skrivande kvinne, skriftlege spor etter seg i 35 000 år. Det munnlege blei nok
mor og lærar, til ho i 1950-åra blei jordfesta ein stad i dette tidleg ein fellesarena, men mangt tyder på at det å skrive
endelause mørkret med alle lysa.
blei ei sak for menn. Helleristarane i Alta, på Rødøy eller i
19

Skiptvet blir gjerne rekna for å ha vore menn. Der var i så
fall ei makt i skrifta som mennene truleg tidleg tok hand
om og heldt fast ved. Det var berre uråd å halde på den
makta. Runepinnane i høgmellomalderen blei også rista av
kvinner, men dei høgverdige skriftene var manneverk.
Mengda av skriftlege kjelder kan lure tankane på ville vegar. Om mennene gjorde handskriftene til sine, seier ikkje
det på langt nær alt om kvinnene si rolle i utviklinga av
språk, skriftspråk og skriftkultur. Det var ikkje nok å skrive.
Noko måtte seiast også, og den norrøne litteraturen gir
mange språksterke kvinneportrett. Det norske talemålsmønsteret forma seg i hundreåra fram mot reformasjonen
og endra seg lite etterpå. Det var den eine viktige føresetnaden for det Aasen gav seg ut på i 1842. Den andre viktige
føresetnaden var at dei fleste då hadde lært å lese.
Dei fleste heimelsfolka hans var menn, men det språket
han fekk dokumentert, skreiv seg også frå det kvinner hadde
sagt og tenkt fram gjennom hundreåra. Terje Aarset har
fortalt at det er merkeleg mykje kortspeluttrykk i ordbøkene
Ivar Aasen skreiv. Desse bøkene kan lesast tematisk og
tankemessig på fleire vis, men det trur eg ingen har gjort
enno. Difor ligg kvinneverda i desse verka enno i mørkret
mellom spaltene.
Det blir for enkelt å knyte skrift til mann og munn til
kvinne. Likevel er der ein slik historisk tendens. Spelemennene gjekk lenge for å vere eit svært mandig miljø.
Sigrid Moldestad har vist at også der gjorde kvinner sitt.
Også her blei kunst og kunnskap tradert munnleg. Denne
munnlege overføringa frå generasjon til generasjon har vore
av same sorten som lesinga og synginga. Utan Olea Crøger
var det mangt M.B. Lindeman ikkje ville fått med seg av
tradert diktekunst der opphavspersonane bli verande ukjende
for all tid. Jamført med den meir institusjonelle skrivekunna
var denne munnlege traderinga i mangt ein meir uformell
arena. Det gav nok traderinga mindre sosial prestisje, men
seier lite om kor viktig eller uviktig den var. I dag kan det
sjå ut til at nettopp spelekvinnene opnar denne tradisjonskunsten minst like mykje for nye impulsar og tilhøyrarar
som mennene gjer.
Kulturformer som blei formaliserte, førte gjerne til ein
mannleg dominans. Den vegen gjekk det med både spelekunst
20

og talekunst. Spelemannsstemnene gjorde mange speleføre
kvinner til tilskodarar, og då talekunsten blei formaliserte
samvær i førelesingsforeiningar utover på 1800-talet, fekk
det knapt vere tilhøyrarar. Dei motkulturane som samfunnsvitarane sette ord på i 1960- og 70-åra, men som underleg
få i dag bruker som meiningsberande kategoriar, representerte ei endring.
Fråhaldstalaren Elisabeth Edland frå Ryfylke var på slutten av 1800-talet ei av dei første kvinnene som med stor tyngd og sterkt engasjement brukte nynorsk frå talarstolen.
Ragna Rytter skreiv ei lita bok om Edland i 1957, men det
tok likevel lang tid før ho blei skriven inn der ho høyrde til
i kulturhistoria. På Edlands tid var det alt mange ungdomslag som heldt seg med handskrivne blad og talarstolar. Dette
blei viktige øvingsstader i kunsten å føre ordet, også for
kvinner. Kanskje var der ein samanheng mellom det desse
laga gjorde og det dei same lagsmiljøa gjorde då kvinner
tok hand om reknekunna i lagsbruka.
Det merkelege er at desse samtalelaga og lesekveldane
og lagsblada ikkje opna dørene for mange kvinner inn til
dei formelle demokratiske arenaene. I styret for Noregs Ungdomslag kom den første kvinna i 1921, i Noregs Mållag
først fleire tiår seinare, og verda måtte heilt inn i 1980-åra
før kvinner blei leiarar i desse store organisasjonane.
Institusjonaliseringa og formaliseringa av kulturell
verksemd kunne stengje for kvinner, men opna også nye
utvegar. Med Guri Vesaas og alle hennar gode hjelparar
gjekk den nynorske skjønnlitteraturen inn i eit kjønnsskifte
mot slutten av 1900-talet. Det var seint, men det er ikkje
opplagt at bokmålslitteraturen var mindre kjønna før den
tid. Nesten kvart år frå slutten av 1970-åra presenterte Det
Norske Samlaget minst ei kvinne som debuterte med bok.
Lenge gjekk det i lyrikk og barnebøker, og den som vil, kan
i dette sjå ei linje frå den munnlege traderinga av versekunst
og kvinners ansvar for sosialiseringa av borna, lesekunna
medrekna.
I denne litterære tradisjonen var slike som Halldis Moren
Vesaas og Marie Takvam lysande landemerke. Mellom 1945
og 1975 trong ein få fingrar for å telje prosadebutantar på
nynorsk frå kvinnesida. Seinare har vi fått hendene fulle.
Fram mot tusenårsskiftet tok kvinnene meir over i prosaen.
Mål og Makt 2013 – 1

kriminalforfattaren Edgar Wallace.
På sjølvstendig grunnlag var det som journalistar og meldarar kvinnene slapp til i nynorskavisene. Astrid Langjord
skreiv mange stykke i både Unglyden og Norsk Tidend, og
Sigrun Okkenhaug var ein flittig medarbeidar i Trondheimsavisa Nidaros. Jenny Arnesen skreiv mykje referat- og
kommentarjournalistikk i Unglyden og Hordaland på Voss.
Også Solveig Steinnes Lone skreiv i Unglyden. Ho hadde
vore var lausjournalist i Agder ei kort tid før ho kom til

Hulda Garborg skreiv den faste interiørspalta Heimen – om ekte norsk stil og bunad, barnestell og innreiing. Faksimile: Asker bibliotek

Det Sissel Solbjørg Bjugn var i 1970-åra og Karin Moe i
1980-åra, var Olaug Nilssen i 1990-åra og Agnes Ravatn på
2000-talet. Frå og med 1945 har snart 400 nynorskforfattarar
debutert skjønnlitterært i bokform. Nesten 150 av desse er
kvinner.
Som bokutgiving var avisproduksjon lenge ei sak for
menn. I 1930 var 30 prosent av alle kvinner i landet yrkesaktive, men i avisene utgjorde dei berre 5 prosent. Tala var
ikkje stort betre i 1970. Kvinnene i Fedraheimen var altså
meir unntaket enn regelen. Nynorskpressa var
nok avisene som utvida Noreg, men dei opna
seint for kvinneblikket. I Trondheim tok den
nyutdanna læraren Olava Hjulstad arbeid i
avisa Spegjelen som Albert Joleik hadde fått i
gang i 1911. Ho vikarierte som redaktør eit par
månader, dei blei eit par, og ho var ein viktig
medhjelpar for Joleik både i Gula Tidend og då
han seinare skipa avisa Fjordaposten i Florø.
Å vere avisredaktør var å vere involvert i
heile prosessen. Slik var det også i Gula Tidend.
Særleg setjemaskinen kunne stelle til litt av
kvart. «Bannar han i dag?» skal Olivia Lavik ha
spurt når ho kom innom. Svaret fortalde henne
om maskinane laga trøbbel og dermed når ektemannen og redaktøren Johannes Lavik var
ferdig for dagen. Denne anekdoten fortel langt
frå alt om hennar rolle i avisa. Ho blei etter
kvart forretningsførar, men det er ikkje registrert i seinare lister over verv og posisjonar.
I 1915 gjorde Lavik noko som markerte eit
tidsskifte. Han tilsette Solveig Steinnes Lone
som den første kvinnelege journalisten.
Avisene heldt seg med mange fleire meldarar –
frilansarar – enn med journalistar, og kanskje
var Lone den første med fast stilling i ei
nynorskavis. Seinare kom Ruth Alvsen som
fortener å bli hugsa for mykje meir enn å ha
vore kjærast med Tor Jonsson; i 1960 køyrde ho
på mopeden Mons i fotspora etter Vinje og
skreiv nye ferdaminne. Det første ho gjorde i
Gula, var å intervjue sonen til den engelske
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Gula Tidend. Der redigerte ho mellom anna spalta «Kvinna
Meir enn målretta og styrte endringar var det nok tidsog heimen», og slike spalter stod fleire kvinner for, ikkje ånda med si breiare rekruttering som gav nynorskpressa
minst Hulda Garborg i vekebladet For Bygd og By. Lone så eit tydelegare kvinneansikt. Denne profesjonaliseringa tente
vel som Ingebjørg Aksnes redigerte Telemark Tidend i 1940- mellom mykje anna til å gi fleire kvinner røysterett i spaltene.
og 1950-åra, og i perioden 1967–73 var Svanaug Steinnes Ei tilsvarande profesjonalisering har prega andre delar av
frilansjournalist for Dag og Tid. Namnelista kunne gjerast den institusjonelle skriftkulturen og gitt kvinner myndig
lengre, men så få var kvinnene og så få var avisene at kvin- taletid, som programansvarleg Åshild Widerøe i Ivar Aasenner i nynorske aviser før 1970 berre utgjer nokre få avsnitt tunet, dagleg leiar Mari Olafson Lundemo ved Olav H.
av røynda.
Hauge-senteret i Ulvik og dei daglege leiBlant dei mange avisgründerane frå1970arane i sentrale nynorskorganisasjonar.
... profesjonaliseringa
åra og frametter var der også kvinner som
Her er eit heilt anna miljø for kvinner
tente mellom mykje
dreiv fram nye nynorskaviser. Else-Marie
enn det var for nokre tiår sidan.
anna til å gi fleire
Ovesen gav Bømlo ei lokalavis frå 1973, frå
I radioen var det lenge hallomenn og
kvinner røysterett
1978 prega Magni Øvrebotten og Åsmund
hallodamer, ikkje programvertar, og blant
Bertelsen redaksjonen i Dølaposten på Otta,
programskaparane dominerte mennene
og like sidan 1995 har Asta Brimi redigert Fjuken i Vågå. like lenge som i pressa elles. Det vil seie at nettopp halloLike sidan 1963 har Dag og Tid vore den einaste riksdekkjande damer som Svanhild Mundheim var viktige nynorske røysavisa for eit allment publikum. Der fann dei styrande menn ter. Det er også Ragnhild Sælthun Fjørtoft, Gunvor Hals og
inga kvinne til redaktørembetet før Arnhild Skre i 1990. Då Yasmin Syed i dag, men på ein annan måte. Dei snakkar på
hadde ho vore journalist i avisa i mange år, som ein god lag med mange programskaparar, frå Astrid Brekken til Kari
nummer to etter pioneren Kirsten Ropeid. Sjølv i Norsk Hesthamar og Ingvild Bryn. Her har institusjonaliseringa
Barneblad sat mennene stødig og lenge på sine stolar, til av språket dessutan gitt eit nytt uttrykk. Under leiing av
Norunn Askeland i 1980-åra som første kvinne redigerte bladet. Magni Øvrebotten har NRK Nynorsk mediesenter kvart år
22

Mål og Makt 2013 – 1

sidan 2004 sendt ti nye nynorsktalande journalistar ut i eit uttrykk for at ein er kulturelt utrygg på den arenaen ein
røynda, inn i studio. Utan at det har vore tilsikta, er det store er på veg inn på. Eller kanskje har mediesamfunnet gjort
fleirtalet av desse kvinner. Det har gitt særleg NRK ei myn- førebilete til ein mykje viktigare faktor enn det var før. Kor
digare og betre kvinnestemme.
som er inneber dette at det blir lettare å gjere sitt når ein
I synet på språk skil kvinner og menn av og til lag. Spørje- får sjå kva andre har gjort før.
undersøkingar tyder på at kvinner er meir positive til bruk
Horisonten er blitt svart, og Douglas M83 flyt inn over
av dialekt enn menn, som på si side har meir sans for bruk lyshavet frå Dallas. Metaforen om lysa langt under ber ikkje
av engelsk enn kvinner. Samstundes ser det ut til at særleg lenger. Då er det berre å kome seg ned på landjorda, til vegunge kvinner har sterkare meiningar enn sine jamaldrande dur og neonlys og lukta av kaloriar. Det er på tide, for å sitje
menn om kvadet passar seg åbruke skriftspråk
slik og skrive etter minnet i full fart kan føre
Vi
treng
eller dialekt. Nett desse undersøkingane er alt
til tvilsame forenklingar og enkle mistak. Ein
førebilete, seier
så mange år gamle at livet med (a)sosiale media
stad der nede, i utkanten av Dallas, ligg det
unge
kvinner
kan ha endra eller forsterke nokre av desse opstørste senteret i verda for språkdokumentaspfatningane. Kor mykje den nynorske
jon. Summer Institute of Linguistics er eit
skriftkulturen kan stø seg på kvinnene som språkbrukarar, svært miljø for språkforsking som gir husrom også for redaker såleis ikkje opplagt.
sjonen for Ethnologue med deira informasjon om all verVi treng førebilete, seier mange. Vesentleg meir enn unge das språk, og International Museum of Cultures, der språk
menn seier unge kvinner dette, også i målrørsla. Å ha føre- og kultur blir kopla saman. Denne inngangen til språkverda
bilete er noko anna enn å måtte ha det. Det skal meir til enn får meining ved at ein tek inn over seg den rolla kvinner
nokre tiår med feminisme og kvinnepolitikk for å endre har hatt i kunsten å forme språk og bruke det, anten det
grunnleggjande mentale strukturar. Ønsket om førebilete gjeld mirandesisk eller nynorsk. Om det skulle mykje meir
kan oppfattast som ei melding om at ein står i ein tradisjon vore sagt enn det som no er skrive.
ein ønskjer å gjere meir synleg. Det kan også forståast som
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Kan vi ikkje berre
drikke vin og ha det
hyggeleg?
av ANE B ARMEN

Når ein er nynorskbrukar, blir ein automatisk tiltrudd eit
sterkt politisk språkengasjement. Ingen ser ut til å tru at
ein nynorskskrivande person gjer det berre fordi dei må
skrive på ei eller anna målform, og så blei det tilfeldigvis
berre nynorsk. Nei, når ein skriv på nynorsk har ein gjort
eit medvite val. Eit politisk val. Og det valet skal ein forsvare.
Bokmålsfolk må aldri forklare eller forsvare målforma si.
Dei skriv jo berre på norsk. Ingen spør kvifor i alle dagar
dei skriv på bokmål. Ingen veit kva eit bokmålsmenneske
meiner om sidemål i skulen, norsk språkpolitikk eller målstriden. Men når folk forstår at du skriv på nynorsk, då
meiner dei straks å vite at du er for sidemål, at du er ihuga
Ivar Aasen-tilhengar og at ingen ting gjer deg gladare enn
å misjonere for saka di. Du blir tildelt merkelappen "rasande,
engasjert og debattsvolten" med éin gong.
Og på sett og vis forstår eg det. Som nynorskbrukar blir
rettane dine altfor ofte trakka på og nedvurderte, og det
gidd ein jo ikkje å finne seg i. Då må ein protestere, då blir
ein jo sint. I starten av alle skuleår sat vi som hadde nynorsk som målform utan bøker, ofte i fleire månader, fordi
forlaga prioriterte bokmålsbøkene og sende dei ut fyrst. Det
er ikkje lov, men det skjedde kvart einaste år. Eg har hatt
norsklærarar som aldri gadd å bruke nynorsk i norsktimane våre, endå vi har lovfesta rett til det. Og sjølv om ein
melder seg opp til eksamen med nynorsk som målform på
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norske universitet, kan dei likevel finne på å gje deg oppgåvene på bokmål når du kjem til eksamenslokalet: ofte har
dei berre drite i å skrive ut oppgåvene på nynorsk, for det
er liksom ikkje like viktig. Tenk om dei gjorde det same mot
bokmålsbrukarane? Trur de dét hadde gått upåakta hen?
Eg valde ikkje nynorsk som barn, det var målforma ein
brukte på barneskulen min, og foreldra mine ville at eg
skulle ha det. Men eg har, i motsetnad til svært mange eg
gjekk på barneskulen saman med, halde på denne målforma
som vaksen. Og det er sjølvsagt eit medvite val.
Og eg var lenge sint og engasjert. Eg har vore medlem av
Målungdommen. Eg var med på å stifte lokallag på gymnaset. Eg har vore på møte. Eg har gått i demonstrasjonstog.
(Kva vil vi ha? Nynorsk data! Kor tid vil vi ha det? NO!) Eg
har krangla. Eg har forsvart. Eg har diskutert til eg var på
gråten. Og saken er at eg har kjent at eg måtte det. For meg
er ikkje nynorsken berre eit skriftspråk. Det er ein stor og
viktig del av den eg er. Det seier noko om identiteten min.
Det ligg nært dialekta mi og seier såleis også noko om kor
eg kjem frå. Eg tykkjer måten nynorsken er blitt til på er
demokratisk og fornuftig: at ein tek utgangspunkt i talespråket til vanlege folk og set det saman til eit skriftspråk
framfor å importere språket til overmakta, slik ein gjorde
med bokmålet. Og fordi nynorsk blir rekna som eit bondespråk, er det ekstra viktig for meg å halde på det, for eg
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skammar meg ikkje over å vere frå landet. Eg er ikkje ei
overklassejente frå Oslo vest. Eg er etterkomar av fattige
fiskarar og bønder, og det er heilt OK. Eg synest ikkje eg
treng å late som om eg er noko anna enn eg er, og for meg
er nynorsken med på å syne det. Så når folk trakkar på
språket mitt, eller rettane mine til å bruke det, blir eg sjølvsagt
forbanna, og eg har ikkje hatt hjarte til å la idiotiske utsegner om kor stygt eller bondsk eller uviktig målforma mi er
få stå uimotsagt.
Men eg gidd faen ikkje meir.
Eg er så lei av å krangle. Eg saknar meir lyst og glede i
norsk språkdebatt. Eg orkar ikkje desse rasande nynorskmenneska lenger - eller bokmålsmenneska, for den del. Og
eg er lei av å vere rasande sjølv. Det tek så mykje krefter.
Eg er så l e i av å sitje på fest med kranglesjuke bokmålsmenneske som aldri har møtt ein ekte nynorskbrukar før
og då vil teste ut alle argumenta sine til kvifor ein ikkje
treng sidemål, på meg. Eg er så grenselaust lei av å forklare
kvifor eg tykkjer det er viktig å få alle skjema og papir frå
det offentlege på mi eiga målform og kvifor eg syns det er
greitt at staten bruker nokre kroner på det. Eg er så dritande lei av å prøve å argumentere mot folk som er totalt
uinteresserte i språk i utgangspunktet – for det er jo desse
som alltid vil krangle – og som helst berre vil at vi skal gå
over til engelsk med éin gong fordi det er eit meir "presist"

(les: kulare) språk. Og eg er så forferdeleg, ufatteleg lei av
å diskutere og forsvare norsk språkpolitikk når eg er fest
og berre vil drikke vin og preike skit i staden.
Kan vi ikkje berre vere vener?
Kan vi ikkje alle berre akseptere at vi har to målformer i
norsk og at det er greitt? At det kanskje til og med er ein
rikdom? Kan vi ikkje berre synast at det er flott og spanande
at folk ser ulikt i språkspørsmål og vere språkentusiastar i
staden for kranglefantar? Og kan vi for faen ikkje berre gå
på fest og ha det hyggeleg saman uavhengig av kva målform vi skriv på?
Eg orkar ikkje å krangle meir. Kan vi ikkje berre drikke
vin og ha det hyggeleg. Ver så snill.

NYNORSK
FAGTERMINOLOGI
– kjelde til språkleg kreativitet eller billeg etterlikning?
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Norsk fagterminologi er utsett for press frå engelsk. Dette gjeld
særleg nynorsk. Men det nynorske ordtilfanget har alltid stått
sterkt i primærnæringane. Dette kan vere eit fruktbart
utgangspunkt for å danne metaforar i mange av dei nye
vitskapane.

av OLE VÅGE

Det er vel ikkje å ta for hardt i om ein påstår at det finst eit
etterskot på utvikling av norskspråkleg terminologi på ei
rekkje fagfelt. Ein tyr lett til engelske termar, særleg når ein
skriv om teknologiske nyvinningar. Ein kan då seie at det
er fare for domenetap, dvs. at eit framandspråk som engelsk vert einerådande på eit fagfelt. Med andre ord mistar
norsk uttrykkskrafta si på domenet, anten det er snakk om
finans eller bioteknologi. Dette er sjølvsagt uheldig, både
av kulturpolitiske og kunnskapspolitiske grunnar.
Forsking og utvikling i ei rekkje fagfelt skjer først og
fremst i engelskspråklege land samstundes som engelsk har
blitt lingua franca blant mange forskarar. Når resultata av
denne kunnskapsproduksjonen vert overførde til Noreg,
anten i form av konkrete oppfinningar eller abstrakte fagomgrep, kjem dei engelske termane med på kjøpet. Det er
heilt naturleg, men kan også vere problematisk.
I dag vert det gjort få, men svært viktige arbeid for å bøte
på dette problemet. Forfattarar av lærebøker, artiklar og
fagordbøker på norsk har mykje å seie for danning av norske fagtermar. Datatermgruppa knytt til terminologitenesta
i Språkrådet er eit førebilete her. Fagpersonar innafor datateknologi diskuterer og foreslår norske nemningar på nye
teknologiske verkty og duppedittar.
Innafor terminologilære vert ei slik form for språkrøkting
kalla for sekundær termdanning. Termane har primært vorte
danna på engelsk, og det vert så ei sak å omsetje dei til
norsk. Men her møter ein det velkjende problemet, det at

norsk vert forstått som bokmål. I den grad ein driv med
utvikling av norsk fagterminologi, er det i det store og heile
snakk om termar på bokmål. Ein kan kanskje gå så langt
som å hevde at nynorsk terminologiarbeid ligg på sotteseng.
Nokre heiderlege unnatak finst, som t.d. fagordbøker innafor medisin, landbruk og veterinærhelse.
Vi skal likevel huske på at nokre prosjekt er i gang – og
fleire er i kjømda. Til dømes vert termar i nye, teknologiske
standardar omsette til nynorsk hjå Standard Norge. Likevel
heftar det noko ved ein slik prosess. Den opphavlege engelske termen er langt på veg med på å utforme den tilsvarande termen på bokmål. Dernest vert denne termen på
bokmål som regel nytta som utgangspunkt for å finne ei
nynorsk nemning. Vi kan difor på sett og vis snakk om ei
form for tertiær termdanning. Premissa for utforming og
preging av ein nynorsk term er ofte allereie gjevne, med
meir eller mindre heldige resultat. Nynorsk terminologi vil
såleis aldri kome seg unna dei klassiske problema knytt til
det bokmålske formverket, som t.d. dei lågtyske prefiksa og
suffiksa.
I lys av dette bør ein spørje seg om det finst eit sjølvstendig
ordgrunnlag, altså ei eiga kjelde som ein kan ta av for å
danne nynorske termar? Eller er vi nynorske fagfolk prisgjevne det engelske eller bokmålske ordtilfanget? Kan den
nynorske skriftkulturen gjere nytte av andre erfaringar slik
at ein t.d. kan danne fagtermar basert på metafor og andre
språklege bilete?
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HAUSTING ELLER BESKATNING? METAFORAR I FAGTER- forar i fagspråk? Det er gode grunnar til å tru det.
MINOLOGI
For det første er føremonen til metafor at ein tek utgangs-

Det kan vere passande å sjå til fagfelta fiskeri og fiskeriforvalting for å diskutere ei slik problemstilling. I læreboka
Fiskeriteknologi (2001) peikar forfattarane Ludvig Karlsen,
Harald Gjøsæter og Johannes Hamre på at ein på nynorsk
nyttar termane haustingsgrad og haustingsmønster der ein
på bokmål seier beskatningsgrad og beskatningsmønster ved
undersøking og fastsetjing av fiskekvoter. Her ligg det eit
radikalt annleis grunnlag som det kan vere verdt å sjå nærmare på. Medan ein på nynorsk tek utgangspunkt i verbet å
hauste, nyttar ein på bokmål verbet å skattlegge (å beskatte).
Vi har med andre ord å gjere med metaforar, og då frå høvesvis fagfelta jordbruk og skatteforvalting. Her kan vi nemne
at metaforar ikkje berre er i bruk i allmennspråket, men
også er vanlege i mange fagspråk.
Dei nordamerikanske språkvitarane George Lakoff og
Mark Johnson seier i boka Hverdagslivets metaforer (1980,
norsk 2003) at «[m]etaforens essens er det å forstå og erfare én ting ut fra en annen». I ein fagspråkleg samanheng
vil det seie at ein overfører kunnskap frå eit fagfelt til eit
anna gjennom bruk av metaforar. Men kva slags forståing
og kunnskap er det då vi legg til grunn? Med andre ord,
korleis kan val av opphav til metaforar forme fagfeltet som
er mottakar av desse metaforane? Har det noko å seie om
ein vel landbruket eller skatteforvalting som kjelde til meta28

punkt i noko konkret og kjent, som så vert overførd og nytta
i ei meir abstrakt tyding. Vi kjenner alle til kva ein tråd eller
eit kjede er for noko. Når ein innan genteknologien snakkar
om DNA-tråd, genspleising og aminosyrekjede, er det lettare
å danne seg eit bilete av korleis desse stoffa er strukturerte
og heng saman. Dette gjeld også for haustingsomgrepet frå
landbruket. Dette er ein aktivitet som knyt til seg mange
konkrete objekt og teknikkar. Landbruket er så å seie eit
fruktbart domene som kan avleie mange metaforar til andre fagfelt. Påfallande døme er korleis setjepotet har avla
omgrepet setjefisk innafor fiskeoppdrett, og rot, som har
vorte introdusert i lingvistikk, matematikk, medisin og datateknologi. Her får dette omgrepet nye meiningsinnhald,
men samstundes har dei haldepunkt i opphavet som gjer
det lettare å skjøne desse nye tydingane. Bilete frå det
konkrete og jordnære gagnar oss når vi møter det abstrakte
og innfløkte.
Nynorsk leksikografi står sterkast på fagfelt i
primærnæringane. Det er neppe tilfeldig og kan vere ein
styrke for danning av metaforar. Denne nynorske terminologien kan difor vere til inspirasjon og hugskot for termdanning på nye fagområde, som vi vil sjå lenger nede.
For det andre kan haustingsomgrepet i større grad knytast
til prinsippet om berekraftig utvikling. Lakoff og Johnson
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hevdar også at metafor ikkje berre styrer korleis vi tenkjer,
men også korleis vi handlar. Å hauste skapar førestellingar
om ei organisk verd som vi må ha omsut for og skøyte på
best mogleg måte for framtidige avlingar. Fiskebestanden
er så å seie ikkje berre ein skatt ein oppdagar og forsyn seg
av, men heller noko ein skal vørde og pleie for å oppretthalde
Orda skattlegging og skatteforvalting er i utgangspunktet
abstrakte, og vil difor ikkje vere så fruktbare som opphavsdomene. Om vi går tilbake til dømet i fiskeriforvalting, så
verkar skatteforvalting litt aparte, ja nesten teknokratisk
når ein samanliknar med landbruket. Prosedyrar og plikt,
sakshandsaming og sluttsetel, kanselli og kontrakt. Skattlegging går altså litt i leia av å ta av ein skatt som ”berre
ligg der”. Slektande omgrep som skatteinspektør, skattebør,
skattejakt, skattegravar, skattesnyt, jamvel skattefut og skattefritak kan verte til morosame metaforar, men eignar seg
vel ikkje så godt til vidare termdanning i fiskeri og mange
andre fagfelt.

ein viktig termkjelde for nye, komplekse fagfelt som bioteknologi, bioprospektering, genteknologi, nanoteknologi,
nevrovitskap osb. For det er nettopp på slike felt at norsk
fagspråk er under sterkast press. Auka medvit og meir forsking på termdanning i norsk fagspråk, særleg metaforar,
er ønskjeleg og vil utvilsamt vere til stor nytte for at norsk
kan nyttast som eit fullverdig, samfunnsberande språk.
Metaforar med utgangspunkt i vår eiga røynsle og kulturbakgrunn kan verte viktige bolverk mot domenetap i akademia.
No er det neppe ønskjeleg med to heilt ulike terminologiar på eit fagfelt, éin på kvar av dei to målformene. Det
kan skape mistydingar og er neppe ønska av fagfolk. Saka
er heller at ein bør ta utgangspunkt i vår eiga norske kulturarv og ikkje nødvendigvis den engelske arva for å danne
felles metaforar på bokmål og nynorsk. Då kan den nynorske skrifttradisjonen og ordtilfanget kome til rette med
sin språklege rikdom. Mange eldre faguttrykk frå tradisjonelle handverk står i fare for å verte gløymde. Desse utgjer
ei kjelde til termdanning på ei rekkje fagfelt. Vi snakkar
METAFORAR I DEI NYE VITSKAPANE
såleis om ein slags språkleg gjenbruk av terminologien i
Vitskapsfilosofen Alice Benessia meiner at metaforar spelar primærnæringane for å danne fagmetaforar i framtida. Slike
ei viktig rolle når vi skal freiste å gripe kunnskapen frå dei fagmetaforar kan verte viktige nygler eller proppar som
nye livsvitskapane. Innfløkte forklaringsmodellar, ikkje- hindrar domenetap på norsk. Desse bør fagfolk vite å gripe
lineære årsakssamanhengar og uføreseielege utfall pregar tak i og utnytte i sitt faglege verke.
mykje av forskinga her. Vi kan difor hevde at det nynorske
ordtilfanget med sin styrkje i primærnæringane kan vere
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FAVORITTEN
av HÅVARD B. Ø VREGÅRD

mismerte erviklainni
universet
keijihainos thereminar
Keiji Haino spelar så dørvakta gret.
Ein svartkledd skugge med langt grått hår står over eit
bord med tre boksar på. Han let hendene flyge over boksane. Kastar hovud og kropp fram og tilbake. Fingrane spriker.
Ein sjaman i ekstase. Lyd fossar ut av høgtalarane. Augneblenk
av tonar i eit inferno av støy. Støy blotta for monotoni, den
kjem i bylgjer og variasjonar. Ein stille dur, knapt høyrleg,
som kjøleskåpslyd ei stille morgonstund, pulserar og veks
til hundretals støyskrik, knivar av lyd som skjer i hjernen.
Legg att eit utslite hovud i ein mjuk etterstøyrus.
Eg er dørvakt denne septemberkvelden. Står inne i lokalet.
Det dryp nedover kinnet. Støyen spelar bort sjela sitt forsvarsverk. Kjenslene er frittgåande, tårene renn.
Keiji Haino er ein stor gamal liten mann. Fødd i 1952 og
oppvaksen utanfor Tokyo. Keiji spelar åtti instrument, med
røysta som det viktigaste. Han har gjeve ut 120 plater, ein
fjerdedel åleine og resten i ulike samarbeid. Oftast spelar
han gitar attåt regnbogen av lydar som han får ut av strupen.
Blodet bankar i takt med støypulsen. Veit ikkje om det er
ein eller ti timar sidan eg gjekk på jobb. Står midt i lokalet
med ryggen til ei betongsøyle og andletet mot mannen med
dei tre thereminane. Dei ligg på bordet i kvar sin farge,
firkanta flate boksar mellom eit nett av ledningar.
Det er urinstrumentet i elektronisk musikk. Fødd av ein
russisk fysikars hovud for snart hundre år sidan. Lev Sergeevich Termen reiste frå den russiske borgarkrigen og turn30

erte Europa som Léon Theremin med sitt oppattkalla
instrument. Thereminen spelar utan å verte rørt. Nærleikssensorar i instrumentet reagerer med elektriske signal når
noko kjem nær, og desse signala vert forsterka og sendt til
ein høgtalar. Keiji Hainos thereminar er moderne mutasjonar av den originale thereminen, små glinsande boksar
fylte av elektronikk i tillegg til infraraudsensorar som fangar
opp handrørsle i tre dimensjonar.
Eg er hypnotisert av støyguden på scena og støyveggen
som vert mana fram i bølgjer. Ein uhorveleg trong til å
springe alt eg maktar fram mot scenekanten veks i meg. Eg
er viss på at støyveggen vil fange meg opp i det eg treff
scena med kroppen. Slik ein i drøyme hoppar ut frå store
høgder og vert liggande trygt og mjukt i laus luft. Eg blir
ein del av støyveggen. Desibelskrik vert voggesong og kjærteikn.
Det var torsdag 7. september 2006. Keiji Haino spelte i
tre timar i strekk på Betong, kjellarlokalet i Det Norske Studentersamfund. Eg var på jobb som dørvakt.
Etter konserten kjøpte eg plater for langt meir enn vaktløna.
Ei av dei har bilete av ein grått hovud med flytande hender
over tre boksar på eit bord.

宇宙に 絡みついてる 我が痛み

Uchu ni Karamitsuiteru Waga Itami
Vikla inn i universet, mi smerte.
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Bilete: Hege Lothe

Vonlandsk er ikkje eit vanleg mål,
men det er tvillaust eit tungemål:
Taleorgana spelar. Her finst ingen
ord, ingen målbygnad, berre ein
straum av ljod som ingen kan tyda,
men som alle skjønar.
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Bilete: Dave Lichterman

VON FOR V

Bilete: Dave Lichterman

R VONLANDSK
av KRISTIN FRIDTUN

Kan henda lurer minnet meg no, men i so fall får
det berre lura meg, for det er eit godt minne: Då
den direktesende minnekonserten i Oslo Spektrum 21. august 2011 var ferdig, då rulleteksta
byrja snigla seg over skjermen og me skulle henta
oss inn att etter den skakande opplevinga det er
å sjå noko slikt, spela NRK «Von» i bakgrunnen.
«Von» av Sigur Rós, den akustiske live-versjonen frå 2007 med strykarar og jamne, døyvde
trommeslag og Jónsi som syng slik at elingane
kappast om å fara nedetter ryggbeinet. Ja, det
kan henda eg mishugsar meg, men eg vel å hugsa
det nett slik, at det var «Von» som runda det heile av.
SULLA MEG LITT

«Von» er mellom dei eldste songane til det verdskjente, islandske bandet Sigur Rós (‘sigersrose’).
Songen finst i ulike versjonar, men den eldste
finn me på den eldste skiva deira, som òg heiter
Von, frå 1997. Størsteparten av dei andre songane
på Von har islandsk tekst, men «Von» er annleis:
Her er ingen attkjennelege ord, berre underlege
sameiningar av vokalar og mjuke konsonantar
som l, n og j.
Songaren sjølv − Jón Þór Birgisson, best kjend
som Jónsi − jamfører denne røystbruken med
måten mange songarar syng på når dei har laga

melodien til ein låt, men ikkje har skrive teksta
enno. Det er mest som nynning eller sulling for
vidarekomne; røysta vert eit instrument som
spelar og leikar med tonane utan å stykkja dei
opp i ord og vers. Slik sett er ikkje «Von» noko
særskilt.
Men: Sigur Rós valde å spela inn og gjeva ut
«Von»-sullinga på eit album, dei kalla sullinga
vonlenska etter «Von» og tok til å nytta vonlandsk i andre songar; år etter år dyrka dei sullinga
og gjorde henne til noko meir enn berre vilkårlege ljodar. På albumet ( ) frå 2002 syng Jónsi
berre vonlandsk; her er mykje song, men ingen
skjønlege ord. Mange hundre tusen menneske,
frå alle delar av verda, veit kva vonlandsk er. Slik
sett er «Von» noko særskilt.
Vel å merka finn me liknande røystbruk i mellom anna jazzverda, sokalla «scat singing». «The
great gig in the sky» av Pink Floyd har òg ordlaus song, for å nemna andre døme. Men alt det
får me drøfta ein annan gong − no er me inne i
Språkåret og me høgtidar språkmangfaldet meir
enn elles, difor vel eg å tøya strikken og rekna
vonlandsk som eit språk, endå det strengt teke
ikkje er det. Det rettaste er kanskje å seia at vonlandsk er det språket me alle kan. Det er eit slags
ur-urspråk.
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URVOKALAR OG URKJENSLER

Vonlandsk, stundom kalla hopelandic, har visse særdrag.
Dei gamle vokalane (eller sjølvljodane) a, i, u og o er særleg mykje nytta. Saman med e er det dei fem einaste vokalane
i urnordisk, og dei er mest som dei «reine» vokalane, sidan
dei nyare vokalane som æ og ø er blandingar av eldre vokalar.
Konsonantane (eller medljodane) i vonlandsk er jamnast j,
l, n, f og s, men andre ter seg òg innimellom. Ofte opnar
einingane eller «orda» med ju eller iu og endar på o eller u,
og so ymsar det som kjem imellom. Visst er det i alle fall at
vonlandsk er eit godt døme på at orda vokal i tydinga ‘stemd
språkljod’ og vokal i tydinga ‘songrøyst’ (jf. vokalist) har
same rota: latin vox, som tyder ‘røyst’. Ein reinhekla vokalist
syng vokalar, mange og lange vokalar.
Som nemnt har vonlandsk korkje ord eller formverk, i
alle fall ikkje i tradisjonell tyding. Men her finst visse mønster, visse samansetjingar som Jónsi nyttar om att og om
att i same songen, og visse samansetjingar går att i ulike
songar. Det byd meg sjølvsagt sterkt imot å freista skriftfesta desse sambanda; dei er laga for øyra, ikkje for auga.
No er det like fullt naudsynt med nokre smakebitar, so her
kjem nokre vonlause døme på vonlandske samansetjingar
frå ei handfull ulike songar: ijusajl, jusajlo-nofajlo, jusajelos
jusaonfaitju, jusosero, jusarai-sefailo, juraononfju.
Det kan sjå einfelt og gagnlaust ut, men i røynda (eller i
høyrsla) er det eit samansett kunststykke som gjer songane
særmerkte og beint fram hugtakande. For det fyrste er
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innlevinga til Jónsi gripande i seg sjølv. For det andre ymsar den einskilde samansetjinga heile tida, til dømes ved at
Jónsi byter ut ein ljod eller fleire; ved at han varierer lengda på vokalane frå gong til gong; ved at han syng den same
samansetjinga med ulik styrke ulike stader i songen og so
bortetter. Sjølv ei endefram eining som jusajelos frå «Von»
ter seg særs ulikt fram gjennom songen. For det tredje er
det heile tida eit samspel mellom vonlandsken og instrumenta, dei fylgjest åt i styrke og stemning. Med stemning
meiner eg mellom anna den tokken ulike vokalar og klangar
gjev oss: Me skil instinktivt mellom mørke og ljose tonar,
og me skil mellom mørke vokalar (som o og u) og ljose
vokalar (som e og i).
Det endar ikkje der heller: Jamvel om samansetjingane
ofte ymsar, gjer dei det innanfor eit visst mønster. Dei er
variasjonar over eit tema; noko kjent ligg i botnen, men
noko nytt kjem heile tida inn og gjev det gamle ein annan
svip. Som kjent finn mennesket hugnad i slike system og
oppattak, me gler oss storleg over å kjenna att mønster og
over å føresjå gangen i det vidare − kvifor skulle me elles
finna på å flira åt dei same vitsane, sjå dei same filmane,
høyra dei same songane om att og om att og om att? Me
vert gripne, hekta, fortrylte. Dei vonlandske samansetjingane
hektar seg fast i oss fordi det er eit slags mønster i dei, dei
er ikkje heilt vilkårlege og framande.
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Når me høyrer menneskerøyster, greier me ikkje la vera å
leita etter meining i det som vert sagt eller sunge. Difor kan
me nok ikkje jamstilla vonlandsk song med eit musikkinstrument, endå det er svært lokkande. Høyr berre på «Gong»,
til dømes, frå plata Takk (2005). Beint fram rått!
So vidt eg veit, finst det éin Sigur Rós-song som er spela
inn både i ei vonlandsk utgåve og i ei utgåve med islandsk
tekst. Det er den vesle perla «Heima». I dokumentaren
Heima frå 2007 har «Heima» vonlandsk tekst, på singelen
«Inní mér syngur vitleysingur» frå 2008 har han islandsk
tekst − den vonlandske versjonen var berre mellombels. Dei
som ikkje skjønar noko islandsk, tykkjer vel at det ikkje er
store skilnaden mellom dei to utgåvene. Men den vonlandske talar ope og beinveges til deg, du treng ikkje filtrera og
tolka noko, det går rett inn. Den islandske versjonen er
annleis, jamvel om ljodbiletet elles er det same. Her kan me
lett skilja ut ord og finna meining, songen har mest som ei
tydeleg utside. Det tyder ikkje at «Heima» på islandsk er
ringare enn «Heima» på vonlandsk, dei er berre ulike. Den
VILJEN TIL SPRÅK
islandske versjonen endar med ordrekkja «nú er ég loks koPå veven finn me mange døme på at folk ikkje har greitt å minn heim». Den vonlandske versjonen gjer visseleg ikkje
leggja trongen til ord og meining til sides: Det yr og kryr det, men endå er det dét veike sjeler som eg høyrer når Jónsi
av «omsetjingar» der nokon har prøvt å setja om dei von- syng so mjukt og lint på målet sitt. No er eg endeleg komen
landske samansetjingane til vanlege ord, som oftast engel- heim, kjenner me. Her er det von.
ske ord. Til dømes kan jurais-enaounfol i «Hjómalind» lett
verta «you rise and I fall» eller «you rise and unfold» og
liknande. Det provar vel kor sterk meiningstrongen vår er:
SUNN SUGGESJON

Om eg skal prøva å greia ut den verknaden vonlandsk har
på oss (i alle fall på oss som er hekta), ligg det nær å gripa
til verbet suggerera. Det kjem av latin suggerere (av sub ‘under’ og gerere ‘bera, ha med seg’), og tyder bokstavleg ‘leggja under’. Ofte står det ein litt ròten tev av orda suggerera
og suggesjon, sidan me jamt nyttar dei om det å påverka åtferda og opplevingane til nokon ved å spela på kjenslene
heller enn å tala til vitet deira, jamfør til dømes massesuggesjon.
Når eg likevel vil nytta suggererande om vonlandsk, er
det av ein temmeleg opplagd grunn: «Meininga» ligg ikkje
opp i dagen. Ho finst ikkje på yta, me kan ikkje leita med
vitet og venta å finna nokon bodskap. Me må djupare. I den
mon det finst noka meining i vonlandsk, er ho ordlaus. Fylgjeleg må me kjenna og sansa oss fram til henne, me må
prøva stå imot den sterke trongen til å leita etter ord og
meining, berre vera i det. Kjenna, ikkje tenkja. Fyrst då kan
me skjøna vonlandsk.
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Kven skal ta vare
på nynorsken?
av ASSAD NASIR

Kva er det som skjer med sidemålet? Eg har berre arbeidd
med sidemålsundervising i snart eit år, og kjenner allereie
eit tonn av ansvar for å ta vare på nynorsken. Men eg, som
norsklærar, kan ikkje ta det ansvaret åleine.
Det første vi må spørje er når og kor elevane møter sidemålet. Eg har elevar som seier at dei hadde sidemål eit par
gongar før heildagsprøve eller tentamen på ungdomsskulen.
Om det er sant, så kan ein like godt la vere. Inga sidemålsundervising er etter mi meining betre enn dårleg – og altfor
lite – sidemålsundervising.
Men, det viktigaste først. Pugginga må tilbake i skolen,
også i den vidaregåande opplæringa, for norske elevar er
ikkje gode nok i grammatikk. Når dei då skal lære sidemål
har dei ikkje eit naudsynt grunnlag. Det er akkurat som i
matematikk, kan du ikkje reglane, så kan du ikkje rekne. Vi
må først styrke kunnskapane om grammatikk. Det bør sitte
ganske godt i minnet. Noko av problemet er at elevane har
slutta å pugge. Dei sit der med sine datamaskiner og finn
alt på nettet. Trur dei i alle fall.
Då vi jobba med lyrikkanalyse valde eg dikt som eg visste elevane ikkje ville finne noko om på nettet. Då skjedde
det at nokon av elevane sa: «Vi finn ikkje noko på Google.
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Dette diktet eksisterer ikkje på internett». Eg smilte og
svarte «Det er bra. Då kan dykk gjere ein analyse.» Ein kan
ikkje lite på at ein finn alt ein treng på nettet, alltid. I ein
kunnskapsnasjon må ein også ha kunnskapar, ikkje berre
kunne google etter dei. Vi må ta ein offentleg diskusjon om
dette, der også lærarane er med i diskusjonen. Altfor ofte
er det slik at alle andre har ein meining om skule, læring
og arbeidet til lærarane, medan lærarane sjølv er opptekne
med å planlegge eller vurdere.
Det neste vi må spørje om er når byrjar elevane å lære
sidemål. Fetteren min som går i første klasse no har engelsk på skulen. Kvifor ikkje sidemål? Nokon vil seie at det vil
forvirre ungane, og det vil vi sjølvsagt ikkje. Men nynorsken må inn i skulen så tidleg som mogeleg. Eigentleg må
nynorsken inn overalt. Kor ofte er ein annonse på nynorsk?
Kor ofte er tv-program og filmar teksta på nynorsk. Kor
ofte er lærebøkene på nynorsk? Svaret er enkelt, og diverre
tragisk, svært sjeldan.
Ein ikkje møter sidemålet så mange andre stader enn på
skulen. Og ikkje mange andre stader enn i norsktimane.
Kvifor har det blitt slik? Norsklærarar har eit særleg ansvar for språkopplæringa, men samstundes tenkjer eg at ein
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ikkje kan frita andre faglærarar frå eit ansvar for bruk av trur eg det er veldig ulik praksis, frå skule til skule, frå lærar
sidemål. Kvifor er ikkje delar av samfunnsfagboka på ny- til lærar. Nynorsk er ikkje, eller var i alle fall ikkje i 2004,
norsk? Eller naturfagboka for den saks skuld? Så lenge nor- ein del av lærarutdanninga på UiO. Det blei ikkje undervist
skfaget er den einaste staden elevane møter sidemålet vil noko særleg i det, og kvalitetssikringa var at alle eksamendet ikkje bli ein naturleg del av kvardagen. Og så lenge ar på nordisk var på nynorsk. Meir enn det treng ein vel
sidemålet ikkje blir ein naturleg del av kvardagen, vil ein ikkje? Vi kan altså sjå at det har svikta i fleire ledd. Ein kan
heller ikkje lære seg det godt nok. I dag er ikkje
ikkje forvente gode resultat utan å gjere
ein slik praksis mogeleg fordi det ikkje er nok av
ein innsats.
... lærarane som
gode tekstar å velje mellom. Vi treng fleire gode
Nokon må ta grep. Men kven? Norskhar nynorsk som
tekstar til bruk i skolen. Tilpassa tekstar,
lærarane kan ikkje gjere det åleine. Vi som
sidemal sjølv er
fagtekstar, skjønnlitterære tekstar, alle
samfunn må ta det ansvaret saman. Det
ikkje heilt trygge,
mogelege tekstar. Her må det gjerast ein
har vi ikkje gjort, og då kan vi ikkje klage
meg sjølv
innsats, frå fleire hald.
no. Språk er politikk, og kor mykje nynorsk
inkludert
Men det handlar også om lærarane. Sidemåvi møter, kan styrast politisk. Til dømes
let har blitt stemoderleg behandla såpass lenge at ein del av kan ein krevje at alle medium som får pressestønad frå
dei unge lærarane som har nynorsk som sidemål sjølv ikkje staten skal ha ei viss mengde nynorsk. Ein kan krevje at
er heilt trygge, meg sjølv inkludert. Mange har ikkje fått alle lærebøkar skal ha annakvar kapittel på nynorsk. Kvigod nok opplæring i sidemålet. Eg hugsar frå vidaregåande: for ikkje sende offentleg informasjon på sidemål til folk,
Det var lite nynorsk gjennom skuleåret, berre nokre få tim- også i Oslo? Let ein folk velje nynorsken vekk, så seier ein
ar før den siste store prøva i semesteret. Det seier seg sjølv at det eigentleg ikkje er så nøye.
at ein ikkje blir ein særleg god nynorskbrukar av slikt. Mange
lærarar gjer ein god jobb, men når det kjem til nynorsken,
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SAMKVEM OG STORBYLIV

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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ROMANTIKKENS
LABYRINT

av LULLEN FANITULLEN
Mange i denne byen vil vite om den perfekte plassen å gå på stemnemøte. Mi
erfaring er at det meste fungerer. Det er stort sett ikkje interiørarkitektar, kelnerar eller kokkar som får avgjerande makt over kjemi eller ikkje kjemi,
kyrkjegolv eller ikkje kyrkjegolv. Når det er sagt, kan det likevel tenkjast at
det finst ein og annan plassen du skal unngå. Stemnemøte er for dei fleste
sjeldan vare, og det gjeld å ikkje skremme stakkaren vekk med ein gong, heller.
Det første eg vil rå deg frå, er Bingo på Blå. Mi veninne Mimmi tok med seg
sin utkåra hit. Og han var ingen dårleg karakter. God jobb, gode manerar,
gode vener. Dei hadde møtt kvarandre jamleg over lengre tid. For dei fleste
andre ville tolmodet teke slutt mykje før. Men desse heldt det gåande. Det vil
seia, Mimmi heldt det gåande. Dei hadde møtt kvarandre gjennom felles vener på ein hyttetur og ho hadde likt han. Ho hadde seinare teke mot til seg og
invitert han på kaffiavtalar, som etter kvart hadde utvikla seg til middagsavtalar, som hadde utvikla seg til IKEA-avtalar. Men kva skjedde så? Ingenting.
I rekkja av endelause møte som enda opp i ingenting, kom Bingo på Blå inn
i biletet. Dei trengte noko nytt. Ein piff, kan hende. For Mimmi sin del eit siste
håp om at semi-undergrunnskulturelle opplevingar var det som skulle ta
venskapen opp i ei høgare eining. Ho dreiv elles lite med slikt, og var stort
sett nøgd med det som rørte seg på bakkenivå. Eit lågmål av sjølvhøgtidlege
tendensar gjorde det likevel muleg å gjera eit unnatak.
Trylleformelen slo ikkje inn. For det første hadde han – på eige initiativ –
føreslått at eg skulle vera med på seansen. Eg, ei enkel landsens sjel, som han
berre kjente via tilfeldige møte og overflatiske samtalar. Eg kunne vel ikkje
godt seia ja, men det var også umuleg å seia nei. Så vi tre møttest, til noko
som truleg går inn i historia som verdas minst romantiske stemnemøte.
No har du kanskje ikkje høyrt om Bingo på Blå. Men det er altså staden der
glorete tanter møter holete olabukser, der byen møter elva og hell møter uhell.
Og kva skal eg seia, du har ikkje gått glipp av noko. Du får dei styggaste vitsane i byen og ei endeleg stadfesting av at bingo for alltid vil vera for dei over
femti. Det kan hende du har hell. Jada. I spel. På andre frontar vil det gå deg
tilsvarande ille. Mimmi er framleis utan fast følgje, og måltidet vi delte på
McDonald´s etterpå var ein klar opptur.
Mitt neste stalltips for tap er kino. Kva kan skje på kino? Jau, nemleg to
ting. Du kan førestille deg at du har møtt fyren før, og at han no vil ta ting til
nye nivå ved å føre deg inn i kinomørket. Men magekjensla er ikkje er heilt
med. Han byrjar å lene seg mot setet ditt, du lener deg automatisk i andre retninga. Han rettar seg ikkje opp igjen, og du byrjar å knyte deg. Sveitten kjem
piplande, musklane trekkjer seg saman og med eitt har alle fysiske funksjonar
gjort felles front mot eit kvart tenkjeleg inntog av romantikk.
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Det er i og for seg ikkje noko gale med fyren og
du byrjar å skamme deg.
- Er du redd? spør han brått. Du byrjar å le. Lågt
sjølvsagt – og nervøst.
- Det er jo svenskar vi har med å gjera, veit aldri
kva dei kan finne på, svarar du med dagens dårlegaste glimt i auget. Det kunne vore Menn som hater
kvinner. Det kunne vore Hamilton. Det meste tyder på at det er Fucking Åmål eller Jalla! Jalla! som
står på plakaten. Du tek ein brus etterpå, for skams
skuld, truleg åleine. Fuckings Oslo, jalla mannfolk.
Den andre tingen som kan skje på ein gjennomsnittleg kveld ved denne omdiskuterte kulturinstitusjonen, er at du blir utolmodig. Du kan
førestille deg at du har møtt fyren før, og at du likar
han. Godt. De skulle heller hatt ein samtale desse
nitti minutta– om livet som er så langt, men likevel
så kort. Om det lange lerretet de saman skal bleike
– etter kvart som dine eigne fantasiar blir realiserte
ein etter ein.
Du byrjar å lene deg mot setet hans, men han
tek ikkje hintet. I staden humrar han hjarteleg av
Elling sine nyvunne idear om verdsherredøme gjennom surkålspoesi. Du hadde kanskje tenkt å by på
lakris. Og tilfeldig stikke handa nedi posen akkurat litt før han tok si opp att. Men det er fåfengt. Ein
mellomaldrande autist med illeluktande vener viser
seg å fange all interesse denne kvelden, og du vel
– slukøyra- å tolke det som eit signal først som sist.
Ei siste åtvaring om tvilsam aura er John´s. John´s
er staden for deg som saknar tidleg 90-tal, sorglaus
ungdomstid og seige dansegolv. Eg møtte Milla på
John´s for ikkje lenge sidan. Trass i at vi ein periode var å sjå på mange av dei same festane, var ho
aldri ein ven, knapt nok ven av ein ven. Men ho
hadde no aldri vore nokon uven, heller, og når vi
brått gjekk på kvarandre på ein av desse mindre
fasjonable plassane, var det få ting som fall seg
meir naturleg enn å helse på.

Milla sat der med ein mann. Ikkje akkurat i armkroken, men heller ikkje med lang nok avstand til
at eg kunne la vera å spørja. – Er det typen din,
ropa eg inn i øyret på henne. I alle andre samanhengar ville eg sjølvsagt ha kviskra, men i konkurranse mot Åge, Leva livet og tilhøyrande brøl på
andre øyret var det berre å fylle lungene. – Du får
spørja han, svara ho tilbake. – Hehe, sa eg. Eller lo
eg. Eller mima eg. Ho heldt fram. – Ja, spør han da!
Han hadde forstått at han var i fokus no. Og Milla
ga seg ikkje. Ho nærast dytta meg, iallfall verbalt.
Så eg måtte byte stol og koma eit hakk nærare kavaleren. Han såg ikkje så feststemt ut, heller. Og
ikkje av det slaget som synes det er stas med framande kvinnfolk som lener seg over han på bråkete
uteplassar. Men no fekk eg berre ta han som han
var og koma til saka.
Ein gong iblant, når omgjevnadene krev det, kan
eg vera både fjollete og direkte. Eg såg han lurt inn
i auga og spurde: - Er du saman med Milla, eller?
Han drog nesten umerkeleg på akslene, og dei såg
raskt på kvarandre. Eg innsåg umiddelbart at det
ville bli pinleg for han å svare på spørsmålet. Især
i det Ketil Stokkan sin udødelege Romeo susa over
høgtalarane og for alvor minna karen om at han
hadde sitt å stri med på dette området.
Om eg i det heile skulle få landa situasjonen,
måtte eg berre halde fram. – Slik eg kjenner Milla,
er ho ei veldig triveleg jente, altså. Henne burde
du satse på.
Eg innsåg at denne referansen var lite og ingenting verdt, og kom meg, så vidt eg kan hugse, relativt raskt unna heile seansen. Eg gjekk derifrå med
vondt i øyra og Bon Jovi som fortvila ropa at han
for alltid kom til å elske meg. Men det var nok for
meg. Det er uansett det beste ein kan håpe på på John´s.
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Nytt år,

same
prosedyre
av S IGRID AGNETHE HANSEN

Kajsa, ei veninne, sa at Tromsø ligg i hjartet av Denne kulturforståinga blir så omdanna til eit
Sápmi. Romsa er i Sápmi. For ikkje berre er Trom- grunnlag for respekt. I mi ideelle verd er alle
sø ein by kor det bor menneske frå over hundre menneske opptatt av å forstå andre menneske
ulike nasjonar, Tromsø er også ein by for alle oss sin kultur for å betre kunne leve i samspel med
som kjem frå mindre byar og bygder, både frå kvarandre.
Troms og Finnmark, men også frå sørlegare
Men mi ideelle draumeverd er sjølvsagt ein
fylkar. Romsa er eit møtepunkt for mange samar. utopi. For her i Tromsø, i hjartet av Sápmi, kan
Når vi i studentforeninga arrangerer festar, kon- ein faktisk ikkje forvente at dette er tilfelle. I stsertar og julebord, kjem det
aden opplever vi å bli joika
folk frå heile Sápmi for å
etter på gata om vi tar på
Eg trur at veldig
vere med. Dette er kanskje
oss kofta, vi kan lese i
mange
er
redd
for
det
noko mange ikkje tenker
Nordlys at dersom cupfiover, og kanskje ikkje har
nale-sangen til TIL skal
samiske, og kor denne
løst til å tenke over, men for
ha joik i seg vil folk slutte
frykta kjem ifrå, det
mange samar er Romsa ein
å vere tilhengar på dagen,
veit eg ikkje
samisk by, eit samisk
og det verste marerittet
knutepunkt. Det er mange
av alle ville sjølvsagt vere
av oss som kjem til Tromsø med ein draum om å få skilt langs vegen på samisk. Folk kunne jo
eit storbyliv kor ein kan vere seg sjølv og møte risikere å hamne heilt feil stad! Og verst av alt:
andre likesinna, i dette tilfellet andre samar. å hamne i SAMELAND!
Nokon som kjenner den samiske kulturen og
Det mest typiske argumentet frå kvarmannsen
som skjønner kva det samiske er. Sjølv har eg mot desse skilta og ein likestilt språklov har vore
opplevd å bli inkludert i det samiske miljøet i å seie at skal vi ha samiske skilt, kan vi like gjerne
byen utan å sjølv ha vokst opp som same, og eg ha skilt på urdu eller arabisk. Folk ser ut til å
veit om fleire andre som kan fortelje same his- gløyme (eller fortrenge?) at det er forskjell på
torie. For å kome inn i eit miljø som det samiske, ein minoritet som er eit urfolk som har vore i
må ein vise nysgjerrigheit og vilje til å forstå. landet til uminnelege tider, og ein minoritet som
Dette gjeld i alle fasar av livet, frå vi går i barne- kjem frå utsida som følgje av vanskelege kår i
hage og i skulen, og det forfølgjer oss vidare, og heimlandet. Problemet er at samane i Norge ikkje
vi, som samiske studentar, opplever at ofte utan- har dei same rettane som majoritetsbefolkninga
landske studentar er interesserte i å snakke med når det kjem til å nytte språket sitt. Men dette
oss, kanskje for å auke sin eigen kulturforståing. meiner den protesterande nordmannen er nok
40

Mål og Makt 2013 – 1

Bilete: samehets.blogspot.no

eit døme på den kravstore samen, som skal ha rein på hyttetomtar, som skal ha melkepakkar på samisk, som skal ha
sugerør i statskassa så det blir mindre til nordmenn i Norge.
Kva blir det neste?
Som eit apropos kan det jo nemnast at i Tromsø sitt
kommunevåpen finn vi ein rein, som også er eit av dei store
samiske symbola. Når Tromsø profilerer seg, særleg med
tanke på turistar, trekkast reinsdyra og samar fram. Det er
svært problematisk å skulle bruke slike symbol og verdiar
som det faller kommunen eller turistnæringa inn, og så vidare fråskrive seg alt ansvar for den samiske befolkninga når
dei faktisk tar til å stille krav. Om ein ikkje vil ta dette ansvaret, vil eg ta til orde for å like greit bytte kommunevåpen
til ein skarv. For kva seier vel meir om Tromsø enn Skarven?
Eg trur at veldig mange er redd for det samiske, og kor
denne frykta kjem ifrå, det veit eg ikkje. Sannsynligvis er
dette noko som har blitt nedarva i generasjonar, som følgje
av fornorskninga, som tvang barn og vaksne med samisk
bakgrunn til å bli norske, blant anna ved å straffe barn som
snakka samisk på skulen. Dette fornorskningsspøkelset må
ikkje bagatelliserast i forklaringa om korfor det er så vanleg å frykte eller sjå ned på samar. Til sjuande og sist hand-

lar det mest om fordommar, og mangel på kunnskap. Og
her er det mange som har eit ansvar. I mi tid i grunnskulen
har eg til dømes lært mykje meir om irane enn om samane.
Skuleverket har eit ansvar for å vidareformidle balansert,
nyansert og oppdatert kunnskap om samisk kultur og levesett. Vidare har politikarar eit ansvar for å la samiske interessert bli høyrt og ikkje berre reduserast til eit evig «SKAL
HA, SKAL HA!». Dette er ei oppfordring til Jonas Eilertsen:
Lytt til det vi har å seie. For mange menneske er Tromsø
ikkje berre ein by i Nord-Norge, det er ein by i Sápmi. Det
finst grenser for kor lenge kommunen kan oversjå dette.
Og spørsmål til avisa Nordlys: Kven er det som har godt
av å lese dei smålege og sårande lesarinnlegga og lesarkommentarane de trykker om samar? Kva gagnar det samfunnet vårt å ha slike tekstar på trykk?
La meg avslutte med å understreke med at det stort sett
er heilt konge å vere same i Tromsø. Men det er ikkje nødvendigvis på grunn av sjølve byen, men på grunn av det
miljøet vi sjølv har skapt her. For Tromsø er ein by i Sápmi.
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Leitande etter stråmann

Den målrørsla Jens Morten Nilsen kritiserer i førre
Mål og Makt, finst ikkje.

av VEBJØRN S TURE
For all del: Nilsen skriv godt om kvifor ulike ting, nynorsken og miljøet. På same måte ville det teke
eksempelvis oljefelt, bør kallast opp etter Ivar seg ringt ut for nynorskglade oljetilhengjarar derAasen. Den biten har han på plass. Diverre er som dei to herrane hadde fordømt omdøypinga.
sjølve polemikken retta mot vindmøller.
Tillitsvalde målfolk skal ikkje vera «miljøaktivistar med skylappar», som Nilsen kallar det, men
ALL MIN ROS DU MISFORSTOD
heller ikkje oljeaktivistar med skylappar. UtspeNilsen skriv at «målrørsla» ikkje var nøgd med let mitt var eit forsøk på å skapa litt meir balanse.
at Draupnefeltet vart omdøypt til Ivar Aasen. Dei
som fylgde med i media den septembermorgon- DET SÅG UT, SOM DU VAR RAUD
en, såg derimot at mållagsleiar Håvard Øvregård Eg kunne sett punktum her, men det er ein ting
og hovdebygdshovdingen Ottar Grepstad sam- til: Nilsen legg eit utdatert bilete av målrørsla til
røystes lovprisa namneskiftet.
grunn for kritikken sin. «Mange i målrørsla høyrer
Om Nilsen fekk med seg utspelet mitt same da- til i den raud-grøne politiske leiren, der olja blir
gen, kan han ikkje ha unngått jubelen frå resten sett på som eit vonde for Noreg», skriv han. Eg
av rørsla. Altså får me leggja til grunn at Nilsen skal ikkje svara for Noregs Mållag – eg berre konsnakkar om Norsk Målungdom når han skriv staterer at mållaget dei siste fire åra har hatt ein
«målrørsla». Likevel råkar ikkje kritikken. Nilsen høgrepolitikar som leiar, og at dei raudgrøne har
tek feil når han hevdar at Ivar Aasen sentralstas- hatt regjeringsmakt i åtte år utan å strupa oljeutvinjon var eit «motforslag». Det var eit tilleggsforslag. ninga.
Lat meg sitera pressemeldinga:
For Norsk Målungdom sin del kan det godt henda
at Nilsens inntrykk stemte for 6-7 år sidan, då
«– Å døype eit oljefelt etter Ivar Aasen er ein
Nilsen og eg sat saman i landsstyret. Men mykje
velmeint og hyggeleg gest, men regjeringa
har skjedd sidan det. NMU har gått frå å vera tvertreng ikkje å stoppe der. […] [F]rå miljøvernrpolitiske i ord og paragraf, til å verta tverrpolitshald let det til at omdøypinga av Draupneiske også i handling og partirepresentasjon. Det
feltet blir sett som ei rosemåling av petroer synd om denne positive utviklinga hamnar i
leumsindustrien. Det inntrykket kan kanskje
skuggen bak ein stråmann.
bøtast på ved å gje fleire plassar namn etter
Ivar Aasen»
MÆKRA MED DITT KJENDE BOD
Eg er heilt samd i at målrørsla bør sjå etter
Dette var altså ikkje noko jubelbrøl, ei heller ein moglegheiter framfor avgrensingar. Ordskiftet
protest. Eg kan også røpa at eitt av fleire motiv vert som regel ikkje fruktbart når me leiter etter
var å ha litt kaldt vatn i blodet på Grepstad og noko å vera misnøgde med. Nilsens innlegg kan
Øvregård, som fekk heile målrørsla til å framstå tena som døme på nettopp det.
som logrande dressurbikkjer. Særleg ille tok dette
seg ut overfor dei som har engasjement for både
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