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LEIAR

Allsidig språk
av S YNNØVE MARIE S ÆTRE

«Ja, hallo?»
«Hei!» Det var bestemor som ringde. Ho ville vite om eg var i Bjørvika.
«Neei», svara eg, svært overraska over at ho i det heile teke hadde høyrt om Bjørvika.
«Det brenn der, så det er godt du ikkje er i nærleiken.»
«Ja, det var då godt», svara eg.
«Kva meinte du forresten på Facebook då du skreiv at Høgre ville øydeleggje for
nynorsken?»
Eg ville naudig trakke nokon på noko som helst, så eg prøvde å vere så diplomatisk eg berre kunne: «Nei, det er berre det at me ikkje er heilt samde om korleis
sidemålsordninga bør vere. Dei ynskjer å fjerne karakteren i sidemål, og at
byråkratane kan svare på den målforma dei vil. Det er jo litt uheldig for nynorsken, då.»
«Ja, det er eg samd i. Og skal ein fyrst lese dikt, høver det seg best å gjere det på
nynorsk. Korleis er det forresten med bunaden din? Er ikkje stakken litt skeiv?»
«Hmprf».
.....
Bunadsstakken er ikkje lenger skeiv. Nokon har forbarma seg over han og beinka
han. Om berre nokon kunne beinke eit par av haldningane folk har til hjartespråket. Det er ikkje det at det er spesielt vanskeleg å vere nynorskbrukar i kvardagen, men stundom møter ein då på litt motstand. Det vere seg undervisningsinstitusjonar
som diverre har klart å rote bort oppgåvesettet på nynorsk, læreplanar som neglisjerer sidemålet eller aviser som ikkje let journalistane sine skrive det målet dei ynskjer.
Det er då det er så inderleg godt å få litt stadfesting hjå desse gode og velvillige
menneska som synest at nynorsk er heilt fantastisk. Ikkje berre høver det seg
godt i dikt, det er også eit veldig, veldig fint språk. Jau, takk skal du ha. Det er
ikkje det at eg ikkje er samd, for all del. Ein skulle berre tru at det fanst andre legitime grunnar til å nytte dette vakre, poetiske språket.
Me let oss ikkje knekke. Me køyrer på med vårt. Skriv på det målet som høver
oss best og roper ut dersom noko kjem i vegen for oss. Og me held fram med å
lage blad som syner at nynorsk kan nyttast til eitt og anna som ikkje er i diktform.
God lesnad!
5

MITT LIV SOM
SEX- IKON

av TERJE KJØDE

Som 16-åring såg eg Marlon Brando som Terry Malloy i On the Waterfront
(Storbyhamn på norsk). For ein tøffing. Ikkje rart at damene sto i kø.
På veg heim frå kinolokalet vog eg på om eg skulle byrje å snakke litt
meir utydeleg, mumle slik Marlon gjorde. Eg mana også fram meir
enn ei von, faktisk ei svak kjensle av at eg likna han aldri så lite. Kanskje
ikkje så lite heller, forresten. I alle fall i ganglaget.
Men neste dag under morgonstellet kom vonbrotet. I spegelen kunne
eg ikkje eingong ane ein snev av likskap. Ikkje ei einaste kvise hadde
forsvunne i løpet av natta. Snarare hadde det kome nye til. Og slik vart
det neste morgon, og morgonen deretter. Ingenting minte om Terry
alias Marlon. Det måtte einaste vere namna Terry og Terje. Det var
berre å leve med sorga og saknet av sex-appell.
Noko måtte eg vel likevel kunne gjere? Tammer-kurs vart svaret.
Svensken Arne Tammer selde eit kroppsbyggingsprogram utan vekter. Det vart kjøpt inn, og så følgde ein periode med armehevingar,
knebøy, spensthopp, sit-ups og sveitte. Og grundige observasjonar i
berr overkropp framfor spegelen. Svulma biceps litt meir enn i førre
veke, var magemusklane litt meir vaskebrett, og hadde den breie ryggmuskelen vorte aldri så lite breiare? Tja, kanskje. Eg vart i det minste
sprekare. Men eg høyrde ingenting om sex-appell. Det vart å leve med
lagnaden; om han var aldri så tung.
I dag lever eg i djup takksemd til målungdommen for at dei etter ca.
55 år med lengt og sakn har fridd meg frå denne såre lagnaden, denne
mentale pinebenken. Eg har verkeleg fått røyne sanninga i ordspråket
om at den som lengtar etter noko godt, han lengtar ikkje fåfengt. I dag
opplever eg å bli både tiltala og omtala som Sexy-Terje. Det er stort.
Eg trur på det. Eg nyt det. I alle fall så lenge eg held meg unna nærstudiar i spegelen. Og det gjer eg.
Forresten. Er ikkje rukkene i panna, dei noko ruskete augebryna,
det litt høgare hårfestet, det gråkvite skjegget, arra i andletet og håret
på brystet, er dei ikkje berre merke etter eit levd liv? Svaret mitt er
jau. Dette må då vere langt meir maskulint og sexy enn fjes glatte som
6
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barnerumper og utstuderte og jålete frisyrar fulle av glinsande pomade.
Når eg tenkjer over det, oppdagar eg ein slåande parallell mellom språksynet mitt og den veksande sex-appellen.
Då mangelen på sex-appell og likskap med Marlon var på
sitt såraste, var eg ikkje interessert i målsaka. I 20-årsalderen hadde eg vorte medlem i AUF. Der heldt me oss til tilnærmingslinja. Vel å merke i målsaka. Andre former for tilnærming
kan eg ikkje hugse at medlemskapen påverka. Det burde eg
ha forstått allereie då. Kombinasjonen AUF og samnorsk;
det kan ikkje kome noko sensuelt ut av det. Like lite som
ut av Språkleg Samling, Riksmåls- eller Bokmålsforbundet.
I mange år var eg også aktiv medlem og tillitsvald i SV.
Det hjelpte heller ikkje mot mangelen på dyrisk sensualitet
og utstråling. I ettertid har eg forstått kvifor.
SV er berre for at me skal vere naturleg nakne; me skal
ikkje få lyst, bli pirra eller kåte. Går det forresten an å
vere unaturleg naken? Det kunne kanskje SV ta ein
prinsippdebatt om.
Etter kvart som eg vart eldre og gjekkfram både i
styrke og visdom, vart eg meir og meir reinhekla nynorskmann. Ein gong på 80-talet var eg med på å kjempe
fram nynorsk tekst på filmen Ronja Røvardotter. Då kom
det bilete av meg i boka Nynorsk av hjartans lyst. For nokre
dagar sidan leitte eg opp boka og studerte biletet. Og
sanneleg, det seier eg dykk. Eg var meir sexy der enn både
på konfirmasjons- og brudebiletet. Kampen for målet hadde
ført meg litt nærare målet.
På denne tida betalte eg medlemspengane mine i mållaget, men eg var ikkje aktiv i organisasjonen. Det vart eg
først då eg byrja å kjenne meg noko avfeldig for om lag ti
år sidan. Kvifor ikkje bli aktiv og treffe nye jamaldringar?
No seier eg takk både til lagnaden og eventuelle høgare
makter for at eg organiserte meg. Litt takk til jamaldringane,
mykje og stor takk til og for målungdommen. Sidan eg vart
betre kjend med dei, har eg forstått at dei er intelligente,
kunnskapsrike, humoristiske, sjarmerande, hyggjelege, dyktige, empatiske og kloke. Det har dei no prova til gagns.
Med å nominere meg.
For ei velsigning. For ein nåde. Tenk å knapt nok kunne
vise seg blant folk utan å bli spurd korleis det er å vere sexsymbol, og kunne svare «Vel, ein blir no vand til det etter
kvart, men eg gir ikkje autografar. Det vert for travelt. Men
å ta bilete er greitt.»
I stille stunder merkar eg etter kvart å merke ei snikande
uro for det endelege resultatet. Tenk om eg ikkje vinn eller
i det minste kjem høgt opp. Ja, tenk om eg taper, og må en-

dre tittelen på denne artikkelen frå Mitt liv som sex-ikon til
Mitt korte liv som sex-ikon, for ikkje å tenkje på Mitt liv som
tapar. Berre tanken er nifs. Eg kjenner det i magen medan
eg skriv desse linjene.
Men, men. Det får gå som det går. Norsk Målungdom har
gjort livet mitt rikare uansett korleis dette endar. Med dette
kårar eg Norsk Målungdom til æresmedlem i livet mitt. Elsk
nynorsk, bli sexy!
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SLEPP SPRÅKMAGEN UT
Nynorsk. Då er det alvor. Då er det anten sakshandsaming og kverrsetjing,
kanskje oreigning eller andre slike kampesteinar som byråkratiet rullar ut
når kansellispråket skal formulerast på anna enn sin danske slektning.
Eim-båten har vore observert på tekstings-fronten når statskanalen skal
fylla nynorskkvoten. Kanskje ikkje det første som fell ein inn når «steamboat» er ordet, anten ein er nynorsk- eller bokmålsbrukar. Men det kan
sjølvsagt ikkje vera så enkelt som dampbåt når det er nynorsk.
Nynorsken er kjent som den litt kjenselvare saksofonisten i hjørnet, han
kan vera lyrisk, vanskeleg, full, mystisk og kunstnarisk. Berre han ikkje
dukkar opp med eit bilmagasin i handa, berre han ikkje begynner å snakka
om turen sin til svenskegrensa, eller sin smak for grandiosa.
Nynorsk snakkar ikkje sløvt, ikkje usamanhengjande (så sant det ikkje
inngår som del av den kunstnariske settinga og har eit mål om å berøra) og
heller ikkje for mykje om kvardagslege ting som ein tom kartong.
Er det derimot snakk om ein mjølkekartong som står tom og underleg lett
framføre si siste reise. Mellom bretteklare hender. Ved eit kjøkkenglas der
kråkene sit på karmen og kikkar inn. Sjå då, er det noko anna.
Kan det tenkjast ei nynorsk-redigert avis med ein journalist som seier:
Hallå. Ja det er frå Lokalavisa her, du. Ja, tenkte å sjekka ut om du har
nokon kommentar til at det er såpass mykje slakk i slåtten i år.
Nei, det kan ikkje det. Det er nesten så det er vanskeleg å skriva det.
Som nynorskskrivar (og elskar) er det av og til så ein har kjensla av å gå
på jobb i kjole og høge hælar kvar dag. Dette fantastiske språket som tvingar
oss på kne og lar oss jublande kjenna kor liten pennen er under den den
svimlande kuppelen.
Det er som det skal i det språket du er heime. Men skal me vera så ærlege
som å seia at me nynorskfolk også er litt redde for å sleppa språk-magen ut
i denne tida med sidemåls-glefsing og nedleggingspåhitt?
Kamplyst og poesi er rette og gode og sterke svar, men kan det også vera
at me midt i det heile skal vera litt mindre strenge, litt meir avslappa og litt
meir lystige når det gjeld målet vårt.
Folk veit godt at det finst bunader og sølv på nynorsk, men sanneleg finst
det også joggebukser og nedsigne sofaer. Det går til og med an å bli kåt på
nynorsk om du aldri så lite kan lova evig kjærleik.

av ESTHER MOE
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Framifrå lesnad for alle som les bøker heller enn
blad, men som likevel har sterke meiningar om
bladi.

FLIRELESNAD

Agnes Ravatn : Folkelesnad (Det Norske Samlaget 2011)
av KRISTIN FRIDTUN
Lat det vera sagt med éin gong: Eg melder berre bøker som
eg meiner at andre òg bør lesa. Med andre ord er ikkje ærendet mitt å drøfta om boki Folkelesnad er god eller ikkje, men
å undersøkja kva som gjer henne god. I dette tilfellet er ei
sers subjektiv melding heilt i tråd med emnet, sidan Folkelesnad er ei samling sers subjektive lesingar av ymse blad.
Lat det òg vera sagt at eg frå før er ein heilhuga tilhengjar av Agnes Ravatn, og at eg ikkje blygjest for å køyra på
med «nasegrus dyrking» og dilikt. Nynorsken treng slike
som Ravatn, og eg treng nynorsken. Utgangspunktet for
Folkelesnad er difor svært godt, men forventningane er minst
like store. Er det samsvar mellom von og verk, tru?

mange av oss les DT). Kor som er: No har serien «Folkelesnad» vorte boki Folkelesnad, og slike omskapingar er forvitnelege saker.
Det er ikkje fyrste gongen Ravatn gjev ut ein DT-serie i
bokform. Stillstand. Sivilisasjonskritikk på lågt nivå kom ut
i 2009, og boki vart umåteleg godt motteki. Då Ravatn i fjor
haust fortalde meg at Samlaget hadde hug til å gjeva ut
«Folkelesnad» som bok, minnest eg at ho kom med eit typisk ravatnsk hjartesukk som var om lag slik: «Ah, livet mitt
er berre reproduksjonar!». Eg tek poenget, men å prenta
godt stoff fleire gonger og på fleire stader er ikkje det dummaste me kan gjera. Folkelesnad fekk svært mykje merksemd
då ho kom ut tidlegare i vår (sjå t.d. Dagsnytt 18 5. april),
ADAPTASJONEN
og me kan vel rekna med at mange som snautt kjende til
Vakne folk veit at «Folkelesnad» fyrst gjekk som ein serie Dag og Tid og Ravatn endeleg fekk augo opp for båe.
i Dag og Tid. Med ujamne mellomrom skreiv Ravatn under- Skilnaden mellom å lesa ei tekst i eit blad og i ei bok er
same essay om blad av ymse slag, og kvar gong var det like som kjent stor, jamvel om teksti er den same. Når slike
spanande å blada opp og sjå kva slags lesnad ho hadde teke stykke er samla i ei bok, kan du lesa alt i ein jafs, og då vert
føre seg. Morosamt og kveikjande var det støtt. Stykki til det lett «for mykje av det gode». Sjølv tykkjer eg at me fint
Ravatn var − og er − ein hugsam og naudsynt «oase» i ei kan lesa Folkelesnad i ein jafs, jamvel om det beste er å lesa
avis som elles er fylt av tolleg tunge og faglege artiklar og eit stykke eller to då og då. Det er viktig å vera vaken og
kommentarar (det er sjølvsagt bra, og det er vel difor so skjerpt, for i tekstene finst mange detaljar som du ikkje vil missa.
10
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BOKMELDING

For mange trufaste Dag og Tid-lesarar er Folkelesnad kjent
stoff. Endå er det vel berre eit fåtal som ikkje oppdagar noko
nytt når dei les tekstene om att. At stoffet er kjent, er heller
ikkje det same som at det ikkje er morosamt lenger. Eg tok
meg sjølv i å flira høgt både åt det eg hugsa og det eg ikkje
hugsa at eg hadde lese før. Det var òg avsnitt som eg gledde
meg til å lesa, for eg visste at der stod det noko umåteleg
sløgt og morosamt. Men kan me (som har lese tekstene før)
seia at boki Folkelesnad er like spanande og «frisk» som
serien «Folkelesnad» var?
Ja og nei. Nei fordi me minnest hovuddragi i tekstene og
veit om lag kvar det ber, og ja fordi varemerket til Ravatn
er å skyta inn totalt uventa ord og utsegner som gjer tekstene alt anna enn føreseielege. Desse totalt uventa innskoti
er som oftast svært råkande, og slik set dei i gang ein spinnvill leik der meiningar og samanhengar vert kopla i hop
på nye og finurlege måtar. Dette er, for å seia det på den
ravatnske måten, «overrasking på høgt nivå». Det seier seg
sjølv at slike tekster toler å verta lesne meir enn éin gong.

gen tru at dei er rein underhaldning. Til liks med mange
andre nynorskingar, både i fortid og notid, har Ravatn ei
serskild evna til å peika på det som er skakt og slett og rangt
og rett (både i samfunnet og i hennar eige, undersame sinn)
på ein morosam og lettskjønleg måte. Denne evna nyttar
ho til gagns når ho undersøkjer den sokalla folkelesnaden.
Skal tru kva som hender når ein bokorm et seg gjennom
bladhylla på Narvesen?
Du fær fjorten forvitnelege utgreiingar som seier temmeleg
mykje om tidi me lever i, jamvel om det ikkje er tala om
djupe og grannsame analysar. Det er rett nok litt ugreitt å
få tak i kva bladi og utgreiingane om bladi seier om «vårt
folk og vårt land», og det er kanskje like greitt. For det er
noko uhyggjeleg ved at so mange nordmenn kjøper og les
slike blad heller enn Snorre og Vesaas, er det ikkje? Kva skal
dei med desse bladi? Denne overflatiske, støyande, hjartelause, hjernedaude og beint fram skadelege lesnaden? Eller
er det fælt «elitistisk» å ha eit slikt syn?
Dét spørsmålet har nok Ravatn stilt seg òg. Ho er fullt
medviti om at ho dengjer laus og herjar med det som for
FOLKELESNADEN
mange er ei stor gleda eller jamvel høgdepunktet i kvardaJamvel om stykki til Ravatn er skjemtsame greier, må in- gen. Av gode grunnar lèt ho det stå til likevel, jamfør føre11

ordet: «Av og til har eg hatt ei kjensle av å sparke nedover
− men like etter tenkt: vel, vel, − dei idiotane [redaktørane]
har altså éin million lesarar kvar veke.» Just det! Me er i
mindretal, me som helst vil ha ei verd fri for slike publikasjonar som skamfer sjølvbiletet og sløvar tankane. Men det
finst sume som les desse bladi heilt utan filter og kritisk distanse, og dei har nok ikkje noko serleg utbyte av utgreiingane til Ravatn. Kan henda er det slik at Folkelesnad seier
meir om dei som ikkje les bladi, enn dei som les dei?
DOMEN

Same kva: Målet med Folkelesnad er ikkje fyrst og fremst å
seia noko glupt og viktig om folk og lesnad, men å undersøkja kva folk faktisk les. Ravatn har på sitt sermerkte vis
granska dei fire-fem største bladi i desse kategoriane:
vekeblad, babyblad, kvinneblad, mannfolkblad, interiørblad,
pornoblad, alternative blad, matblad, friluftsblad, jenteblad,
treningsblad, pengeblad, kjendisblad. Attåt dette finst eit
eige stykke om bladet Vi over 60 («eldreblad»?).
Ingen av bladi kjem serleg godt ut, som ventande var. Me
som held oss langt unna slike blad, fær soleis stadfest at det
er eit klokt val. Men me fær òg ein underhaldande glytt inn
i denne glansa og glorute papirverdi. Med stø hand guidar
12

Ravatn oss gjennom eit pinsamt og ulendt terreng, og heile
tidi kjenner me oss trygge og sjølvnøgde, for det er aldri
nokon tvil om at guiden er «ein av oss». Jamlikar er me
likevel ikkje: Ravatn er både meir observant, boklærd,
uhøgtidleg og ordhitten enn mange av oss kan seiast å vera.
Ho er ein fullkomen guide, med andre ord.
Kan me seia det same om boki? Sume synest kan henda
at prosjektet saknar eit tydeleg «mål», at boki ikkje svarar
på spørsmåli ho stiller, og at ho ikkje gjev oss nokon ny
eller verdfull kunnskap. Denne åtfinningi råkar boki Folkelesnad meir enn serien «Folkelesnad», der stykki var spreidde
og samanhengen mellom dei var mindre viktig. Høver stoffet betre som serie i avis enn samla i bok? Kanskje. Men eg
fekk då litt å gruvla på, og kanskje lærde eg noko òg, då eg
sat der so flirsprengd og blid med nasen i boki. Kan me krevja meir av ei bok som ikkje gjev seg ut for å vera noko
anna enn skarp og morosam? Det einaste som harma meg
då eg las, var den ujamne høgremargen. Sjuskut! Når det
ikkje er verre enn det, so er det vel bra, då.
Konklusjon: Folkelesnad er fulla ikkje folkelesnad, men
boki er kveikjande lesnad for alle som held seg for å vera
«ekte» lesande folk.
Teksten stod på trykk i nummer 2011-3/4
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GODBITANE (EIT UTVAL)

«Som det går fram av dette, har to av [baby]blada den same store stellebordstesten, og resultata viser at opptil fleire stellebord i norsk offentlegheit nærast
fungerer som giljotinar.» (s. 30)
«Her har me ein modell som framstiller ei ‘mor’, med ein utlånt baby som accessoir, på lik linje med skorne og smykka. Babyen heng fast på modellkroppen
omtrent som ein brosje eller ei veske.» (s. 31)
«Dei skiftar sexpartnarar slik norske ungdomar skiftar målform, he-he!» (s. 73)
«For å seie det som det er: Heile bladet [BoligDrøm] er eit kvitmåla liksomgammalt, masseprodusert, nostalgisk skranglemøbel-shabby chic-helvete!» (s. 87)
«Lek, Alt om DET og Cocktail er alle tsjekkiskeigde, og alt stoffet er kjøpt inn
frå Tsjekkia. I desse blada heiter likevel alle dei austeuropeisk utsjåande aktørane ‘Brita fra Buskerud’ og liknande, sidan folk har ein tendens til å like tanken
på at det kanskje bur ei naken dame i nabohuset som vil dobbeltpenetrerast
absolutt heile tida.» (s. 99)
«Og lat meg berre seie det no med det same: Aldri i mitt liv har eg sett fleire
ropeteikn! Det er ein ustanseleg entusiasme som rår: Møljesex! Gi meg en
kjempekuk! Flesker til med fleskesex! 1 fitte − 5 stk. kuk! Kom med pikken
din! Pikk i alle hull! Dette var eit lite utval overskrifter. Litt slitsamt i lengda?
Ja, denne krakilsk positive tonen er nok til å drepe ein hest.» (s. 100)
«Og det var svært mykje snakk om kor ‘sexy’ det og det mennesket var. Mel
Gibson var ‘sexy’: ein femti år gammal kristenfundamentalist skulle vere eit
sexsymbol for ti år gamle jenter som brukte all si fritid på å hoppe strikk?» (s. 158)
«Så vidare til Julia, som hevdar at dei er Noregs største jenteblad. Nærmar ein
seg bladet forsiktig, liknar det først ein front-mot-front-kollisjon mellom
sukkertøysprodusenten Malaco og ein lastebil full av glitter […]» (s. 161)
«Her er det eit stort fokus [sic!] på interiørdekorasjon, frå ein redaksjon som
har nytta store krefter på å kjempe for jenters rett til å få ‘piffa’ opp rommet.
Ordet ‘piffe’ er brukt heile elleve gonger over få sider. Er Julia eit blad for
niåringar med ein mental og sosiolingvistisk alder på førtifem?» (s. 161)
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FAVORITTEN

Stavmiksar m/ekstrautstyr
Eg oppdaga den sveitsiske stavmiksarprodusenten Bamix for berre få månader sidan, medan
eg dreiv research i forkant av eit planlagt
innkjøp av nettopp ny stavmiksar til heimen.
Først hadde eg aldri høyrt tale om dette merket før, og var på nippet til å avfeie det som
eit tullemerke (Bamix er jo heller ikkje eit
spesielt godt namn sidan det ligg altfor tett
opptil akebrett- og barnesykkelseteprodusenten Hamax, sjølv om eg i dag er fullt klar over
at ordet er ei samanføying av batteur og mixeur,
altså blender og miksar), men jo lengre inn i
materien eg kom, jo hardare slo hjartet.
Etter side opp og side ned med forskingsartiklar, produkttestar og vurderingar frå
brukarar var saka klar, og allereie same kvelden
bestilte eg ein Bamix Superbox frå Elkjøp, det
vil seie ein Bamix stavmiksar saman med alt
tilgjengeleg ekstrautstyr. Dette kan høyrast
ein smule overilt ut, men det var ikkje det, og
som det seinare skulle vise seg: det var eit
svært klokt val.
Som få veit er Bamix er verdas første
stavmiksar, oppfunnen i 1954. Sidan har han
vore rekna for å vere verdas beste stavmiksar.
Han har ein svært kraftig men likevel enormt
stillegåande motor, og ligg særs godt i handa.
Prisen ligg naturleg nok litt over resten av
stavmiksarsegmentet, men tru meg, aldri før
har uttrykket «du får det du betalar for» stemt
betre.
Sanninga er at Bamix er så mykje meir enn
ein stavmiksar. Med ekstrautstyret som høyrer
til kan ein hakke, raspe, knuse, skive, piske og
14

av AGNES RAVATN

mose alt frå grønsaker og frukt av alle slag,
det mest trevlete hestekjøt, ost, nøtter, harde
krydder, friske urter, is, frø, bær, kaffibønner
- han kan til og med piske stiv krem av
skummamjølk!!! Allereie den første veka ekploderte kjøkkenet i eit multikulturelt eksperiment der eg produserte tahini, hakkebøf,
marokkansk gulrotsalat, röstipotet, ajvar,
grønnkålsmoothie og til og med sprit på løpande
band.
I starten var det vanskeleg å konsentrere seg
fullt ut om familie og arbeid, fordi tankane
heile tida var hos stavmiksaren. Om nettene
drøymde eg at eg laga ulike typar mosar. Når
eg sat på kontoret greidde eg ikkje gjere anna
enn å google «bamix recipes» og sjå Bamixinspirasjonsvideoar på Youtube. Frå sambuaren min fekk eg høyre at det verka som eg hadde
«klikka», og litt seinare oppdaga eg tilfeldig
at han hadde googla: «how to tell if your girlfriend is a psycho».
No i dag vil eg hevde at forholdet mitt til
Bamixen min har normalisert seg ein smule
samanlikna med den første tida. Eg frykta at
det heile ville vise seg å vere som ei stormforelsking, ein illusjon, der eg ville vakne etter ei stund og sjå kom dum, kor blind, eg
hadde vore, så lett å forføre og så lett å begeistre.
Men nei, tvert imot, stavmiksaren og mykje
av ekstrautstyret er framleis i bruk kvar einaste dag, etter den første forelskinga ser eg no
det som vil kunne utvikle seg til å bli eit livslangt
kjærleiksforhold. Og det er 30 års garanti på
alle Bamix-modellar.
Mål og Makt 2013 – 2
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Romarane var eit underleg folkeferd. Her er nokre glimt frå kulturen i det gamle
Romarriket, og historia om korleis Roma voks og fall under keisarane før byen
endeleg fekk stadfesta posisjonen sin gjennom den kristne kyrkja.

HISTORIA OM DEI

UNDERLEGE
ROMARANE
av MARIA S VENDSEN

Historiske populariseringar vert av og til kritiserte for ikkje
å vera nyanserte og kritiske nok. Avmålte tolkingar og sanninga om at me eigentleg ikkje veit nok til å trekkja ein
konklusjon, må vika for det sensasjonelle og det interessante – dei tinga vanlege folk har lyst til å lesa om. I denne
stubben har eg all intensjon om å lesa historia som fanden
les Bibelen, nett av di eg vil underhalda. Som ein god historikar1 skal eg sjølvsagt òg koma med ein del historiske
fakta, jamvel om desse berre skrapar i overflata av den store
samanhengen.

berre graut. Nokon staseleg religion hadde dei heller ikkje,
og det er i det heile svært lite av den tidlege romerske kulturen me veit noko om i dag. Mest ingenting, samanlikna med
kva me veit om andre middelhavsområde frå den same tida.
Korleis klarte akkurat romarane å danna eit imperium?
Det var nokre ting romarane var flinke til. Dei kunne vera
både pragmatiske og populistiske, og ikkje minst konservative og nytenkjande på same tid. Med dette kjem ein heilt
til Konstantinopel, kunne me treffande sagt i dag. Det ser
ut til at kultur, etnisitet – kanskje til og med ære – ikkje var
so viktig for dei tidlege romarane. Om andre folk hadde
EIT RIKE VERT TIL
noko som romarane tykte vel om, tok dei like greitt og gjorde
Historia om Vesten, vestleg kultur og religion, slik me kjen- det til sitt eige. Matstell og spådomskunst henta dei frå etrusner og misliker det i dag, startar i 753 f.Kr. ved elva Tiber- karane – mellom anna kunnskapen om å baka brød, og kunst
en, eit lite stykke inn i landet frå der ho munnar ut på og religion frå grekarane. Snart tok dei òg nye landområde
vestkysten av Italia. Romulus drep tvillingbroren Remus, når dei fekk høve, og ulike ressursar frå dei nye områda
og byen Roma vert grunnlagd. Slik står det i alle fall i dei vart stadig førte til Roma.
gamle, upålitelege kjeldene.
Nokre område tok dei med militær makt, andre område
Romarane var eit underleg folkeferd. Dei hadde ikkje store fekk dei for ikkje å bruka militær makt. Når romarane fyrst
landområda til å byrja med, men likevel klarte dei å leggja hadde utvikla eit talent for taktisk krigføring, mekling og
under seg eit so stort rike som verda aldri hadde sett maken administrering, såg det lenge ut til at ingen ting kunne
til. Dei hadde ikkje kunnskapen til å laga brød, so dei åt hindra imperiet i å breia seg utover Europa, Afrika og det
16
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nære Austen. Nokre plassar kunne romarane òg verta redninga i ein vanskeleg situasjon. Før kong Attalus III av Pergamon døydde i 133 f.Kr. utan å ha ein tronarving, gav han
like greitt heile byen til Roma for å unngå borgarkrig. Pergamon er ikkje kva som helst by, for her skal sjølvaste
Djevelen ha trona si, ifylgje den bibelske Openberringa.
Det var slett ikkje ille å vera del av det romerske imperiet. Brød og sirkus, hygiene og velvære, saman med eit snev
av demokrati, sytte for fred og orden gjennom storparten
av tida riket eksisterte. I provinsane kunne livet verta betre
etter innlemminga i Romarriket. Roma eksporterte kultur,
gav militær tryggleik og gjorde romersk borgarskap og lønt
arbeid tilgjengeleg for innbyggjarane. Det var ei form for
fridom under ansvar: So lenge du held fred med Roma, held
Roma fred med deg. Det er ein herleg pragmatisk plastisitet i løysingane som vert brukte, som gjer at denne framgangsmåten fungerer. Sjølvsagt står alle fritt til å dyrka dei gamle
guddomane, so lenge dei òg hugsar på dei romerske innimellom. Her ligg òg mykje av grunnen til at jødar og romarar ikkje berre hadde det kjekt i lag. Dette var lenge før
både kristendom og islam, og monoteistiske sekter vart sett
på som bråkmakarar.

BRØD OG SIRKUS

Roma sjølv var kanskje det største trugsmålet mot freden i
riket. Roma vart tidleg ein millionby, og når so mange menneske lever tett på kvarandre, kan det lett verta både opprør
og borgarkrig. Det kan vera nærliggjande å tenkja seg at
løysinga vart sterk, militær kontroll, men i staden møtte
styresmaktene problemet på ein annan måte. Dei importerte store mengder matvarer, der korn var den viktigaste,
og delte det ut til dei i byen som ikkje fekk endane til å
møtast. Dette var ein sosialtrygd i naturalia – brødet i brød
og sirkus. Me reknar med at so mykje som mellom 150.000
og 320.000 romerske innbyggjarar fekk mat gjennom denne
ordninga medan ho eksisterte. 2
Når folk vart mette, var den neste uroa kva dei ville ta
seg til på fritida. Rastlaus ungdom kjenner me godt frå vår
eiga tid. Romarane svara med kultur og underhaldning og
bygde store circus, mellom anna Circus Maximus og Circus Flaminius, som er godt kjende frå Roma. Det var ikkje
småtteri som gjekk føre seg der. I 204 e.Kr. skal keisaren
Septimius Severus ha fått laga til eit skip med 700 ville dyr
inni. Skipet var konstruert slik at det raskt ville gå sund,
slik at dyra kom springande ut på circus3, til stor spaning
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Talekunst, skulptur, stil og idrettsleikar var
ikkje for kvar og ein, men for dei som hadde
råd og danning til å setja pris på det. Og
sjølvsagt skulle det helst definerast som
romersk, saman med alt anna dei òg hadde
lånt frå andre kulturar.

og glede for tilskodarane.
Gladiatorkampar er truleg den mest kjende typen underhaldning frå Romarriket. Både kampar gladiatorar imellom,
og kampar mellom ville dyr og gladiatorar, var god underhaldning – og gladiatorane vart både forakta og ovundra.
Alle frå keisaren sjølv til dei aller fattigaste kunne koma og
sjå på gladiatorkampane, men kan henda var det ei spesiell gruppe menneske som trong gladiatorkampane meir enn
andre. Eit militarisert imperium som Romarriket produserte
mange krigsveteranar, og desse skulle ha løn for fullført
teneste, mellom anna i form av land. Då områda rundt Pompeii ved eit høve vart delt ut til 2000 veteranar, auka òg interessa for gladiatorkampar i byen kolossalt. 4 Kanskje var
andre si liding og død den beste kuren dei hadde mot vonde
minne?
ROMARANE OG DEN HØGVYRDE, GRESKE KULTUREN

Om me skal snakka om nokon høgkultur, samanfell han
svært godt med alt som er gresk. Talekunst, skulptur, stil
og idrettsleikar var ikkje for kvar og ein, men for dei som
hadde råd og danning til å setja pris på det. Og sjølvsagt
skulle det helst definerast som romersk, saman med alt anna
dei òg hadde lånt frå andre kulturar. Faren for at Roma gjennom desse nyvinningane skulle smelta kulturelt i hop med
andre landområde, hadde dei òg ei løysing på. Eit godt døme
er kleda som både grekarar og romarar gjekk med, slike me
i dag kan kalla lakenliknande draperi. Keisar Augustus
18

definerte den romerske klesskikken gjennom å gjera plagget toga til eit formelt klede for borgarskapet. Samstundes
tok romarane seg den fridomen å definera plagget pallium
som gresk, jamvel om grekarane korkje hadde formalisert
borgarskap eller kleskode. 5
No var det ikkje alt det greske romarane likte like godt
heller. Dei kunne til dømes ikkje skjøna kvifor atletane
skulle vera nakne. Det er nett som me kjenner att oss sjølve
frå moderne tid i denne underlege moralistiske haldninga.
Vald som underhaldning er heilt greitt, medan synet av ein
naken kropp er å gå over streken. Ikkje ein gong kappspringing for jenter6 fekk halda fram som idrettsgrein, trass
i at det utelukkande var menn som sat i posisjonar til å leggja ned slike forbod. Moralen vog difor tyngre enn synet
av dei nakne ungjentekroppane. Diskoskasting vart heller
aldri nokon stor suksess. Romarane kunne ikkje sjå den
praktiske funksjonen til idretten7, som gjekk ut på at kvar
einskild utøvar kasta diskosen so langt han kunne. Utan
tvikamp eller målstrek var det heller ikkje noko poeng.
KRISTUS REDDAR ROMA

Utover 200- og 300-talet vart Romarriket meir prega av krig
og krise. Roma, som før hadde vore so godt som uovervinneleg,
hadde no fått ein solid mur bygd rundt seg – eit teikn på
desperasjon og mistillit. Dei gamle gudane støtta ikkje lenger
byen, og det var tid for endring. Konstantin den store bad
difor den kristne guden om hjelp under krigføring, og den
Mål og Makt 2013 – 2

sigrande Konstantin gjorde straks kristendom til offisiell
religion i 312 e.Kr. So enkelt fekk den tidlegare forfylgde
kristensekta rom til å bløma og spreia seg, og me veit i dag
kor viktig dette har vore for å forma den vestlege verda.
Overgangen til ein monoteistisk religion var ikkje berre lett
for romarane, som før hadde vore vane med relativt stor religiøs fridom. Likevel var statsmakta under Konstantin sterk
nok til at religionen vart fullstendig implementert på relativt kort tid.
Her tek historia om den mektige kyrkja til, samstundes
som historia om det mektige Romarriket er over. Då vandalane banka på portane til Roma i 455 e.Kr., var det ikkje
keisaren som opna, men biskopen av Roma. Han hadde ikkje
militær makt til å hindra at byen vart plyndra og herja, men
han fekk i det minste vandalane til å lova at dei ikkje skulle
ta liv eller setja byen i flammar. 8 Keisarane hadde for lengst
forlate Roma, og sidan halde sete i Milano og Ravenna, som
var enklare å forsvara mot åtak utanfrå.
Roma var ikkje lenger hovudsenter i det no delte Romarriket, men byen var likevel viktig som religiøst hovudsete.
Biskopen av Roma var ingen ringare enn paven sjølv. Han
hadde tittelen pontifex maximus, øvste religiøse leiar. I dag
ber paven framleis denne tittelen, og han er framleis biskop
av Roma. Det få tenkjer på i dag, er at pontifex-tittelen ikkje
er knytt til nokon særskild religion, og at det er den same
tittelen som keisar Augustus tok då han laga ein keisarkult
av seg sjølv rundt Kristi fødsel. Soleis er det artig å tenkja

på at korkje dei romerske keisarane eller Roma heilt har
sleppt makta, men lever i beste velgåande gjennom Pavestaten
og den mektige pontifex maximus.
NOTAR
1 Med berre 60 studiepoeng i historie, er eg ikkje historikar.

2 Mattingly, David J. og Gregory S. 2000. AldreteThe Feeding of Imperial
Rome: The Mechanics of the Food Supply System. I Ancient Rome. The
Archaeology ofthe Eternal City, redigert av Jon Coulston og Hazel
Dodge, s. 142-165. Oxford University School of Archaeology, Oxford.
(s. 145-146)
3 Coleman, Kathleen 2000. Entertaining Rome. I Ancient Rome. The
Archaeology ofthe Eternal City, redigert av Jon Coulston og Hazel
Dodge, s. 210-258. Oxford University School of Archaeology, Oxford. (s. 216)
4 Zanker, Paul 1999. Pompeii: public and private life. Harvard University
Press, Cambridge Mass. (s. 62-72)
5 Wallace-Hadrill, Andrew 2007. The Creation and Expression of Identity.
I Classical Archaeology, redigert av Susan E. Alcock og Robin Osborne,
s. 355-380. Blackwell Publishing, Oxford. (s. 356-357)
6 Coleman, Kathleen 2000. Entertaining Rome. I Ancient Rome. The
Archaeology ofthe Eternal City, redigert av Jon Coulston og Hazel
Dodge, s. 210-258. Oxford University School of Archaeology, Oxford. (s. 242).
7 Ibid.
8 Christie, Neil, 2000. Lost Glories? Rome at the End of Empire. I Ancient
Rome. The Archaeology of the Eternal City, redigert av Jon Coulston
og Hazel Dodge, s. 306 - 331. Oxford University School of Archaeology,
Oxford. (s. 319-320)
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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.

EI VERD AV
MOGLEGHEITER

av LULLEN FANITULLEN

Hender det av og til at du kjenner deg som den kvite musa i hjulet? Eller hamsteren? Du spring og spring og spring, men kjem deg ingen stadar? I så fall er det
kanskje nettopp det du må gjera. Rett og slett koma deg av garde. For det var
akkurat i dei dagar eg vandra kvileslaus rundt i Berlin, på leiting etter tak eller
liknande over hovudet, at eg sjølv fekk ein e-post. Når eg minst venta det, så klart.
«Hei, eg likte godt å diskutere med deg. Har du lyst å møtast att ein dag?» Eg var
noko i nærleiken av lamslått. Og ille til mote på hans vegne. For han måtte jo ha
teke feil, kontakta feil dame, vi to hadde knapt diskutert noko som helst.
Eg hadde vore innom i kollektivet hans og sett på eit rom. Eg likte det ikkje, det
kjentest innestengt og klamt. Dessutan var det rotete i stova og nedslite i trappeoppgangen. Eg ville ha noko meir presentabelt, kjente eg, og takka raskt nei. Men
fyren syntes tydelegvis framleis at eg var interessant. Han heitte Jean Pierre og
var – ja, så klart – fransk. Eg var overrumpla og rakk knapt å tenkje over om eg
likte han. Og når eg no hadde reist ut for å koma i kontakt med dette dei kalla
den store verda, var det vel nett slike hendingar eg skulle omfamne.
Så eg sa ja. Kvifor ikkje? Eg håpa for hans del at han hadde rett jente, for min
del at eg ville overleva. Vi avtalte å møtast på Hamburger Bahnhof. Museum für
Gegenwart i bydelen Mitte. Det må ha vore hans framlegg. Eg var ikkje imot det,
berre svært usikker. Eg hadde alltid førestilt meg at eg sat på store mengder av
kulturell kapital, men når det kom til biletkunst, var eg blank. Da var det på den
eine sida fint å lære meir, på den andre sida audmjukande å vedgå ein av mine
store manglar som menneske.
Dagen rann og avtalen var eit faktum. Eg kom tjue minutt for seint, og hadde
ikkje greidd å varsle. Eg orsaka meg stort, og fekk tilgjeving – så forvirra som eg
såg ut, var det neppe tvil om at det skulle på villfaren utlending - kvota. Han hadde
rett jente, og ein augneblink lurte eg på om eg også hadde det. For han såg verkeleg
ut som ei jente. Iallfall på tretti meters avstand, kanskje ikkje på tre. Liten og spedbygd, ei finare veske som hang tvers over han. Kor kleint skulle dette eigentleg
bli? Men så byrja han å prate, og var slett ikkje så rar som han såg ut.
Vi byrja å vandre omkring i museet. Han spurde om eg ville byrje oppe eller
nede. Eg kunne på ingen måte brydd meg mindre, men føreslo straks å starte oppe,
for å stå fram som eit sterkt og meiningsberande menneske. No vart eg sjukeleg
oppteken av korleis eg stod fram. Vi prata engelsk. Det var langt verre enn eg
hadde tenkt. Sjølvsagt lettare enn tysk, men det var inga trøyst. Kvart ord måtte
vera korrekt, med rett uttale på den tiltenkte plassen i setninga. Eg måtte sjølvsagt
sjå på han av og til, men ikkje for lenge om gongen. Eg veik med blikket og ville
ikkje bli granska korkje for semantiske, syntaktiske eller pragmatiske manglar.
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Vi gjekk omkring i dei ulike romma. Vekselvis saman og
kvar for oss. Det var variert og fint, og eg sette stor pris på
kunstopplevinga, isolert sett. «What kind of art do you
like?» spurde han, ope og fordomslaust. Det var både maleri
og skulpturar der, viste det seg. Svaret måtte koma med ein
gong. Dette var det verkelege livet og den verkelege verda.
Her kunne ein ikkje lukke boka og koma tilbake på lesesalen dagen etter med eit nøye uttenkt svar til ei innlevering som skulle inn om fjorten dagar. «All kinds of art», var
alt eg fekk pressa fram. Eg kjente meg så innmari avslørt.
No hadde eg sjølvsagt ikkje skrytt på meg å kunne all verda
om kunst, heller. Men av til no ukjente årsakar, syntes eg
det var yttarst pinleg å vitje eit verdskjent kunstmuseum i
Berlin, saman med ein franskmann, og ikkje ha dei naudsynte referansane i orden.
Vi vandra vidare. Han må vel ha gitt sitt eige svar på det
same spørsmålet, og eg må ha nikka forståingsfullt og interessert tilbake. Jean Pierre var doktorgradsstudent. I
matematikk og filosofi. Hyperintelligent, med andre ord.
Eg forsøkte å bøte litt på mine openberre manglar med å
skryte av filosofien sin plass i mitt eige heimland. «In Norway everyone start their university studies with one semester
of philosophy». «Really?» Der fekk han noko å tenkje på,
ja. Eg droppa å nemne at dette var noko alle (unnateke meg)
hata, og at kvalitetsreforma hadde teke knekken på ordninga ein gong for alle.
Etter Hamburger Bahnhof gjekk vi på ein bar. Endeleg
noko sterkt i glaset for å døyve presset. Eg var letta. Så kva
interesserte eg meg for, da? Han hadde vel skjønt at kunstgalleri ikkje trefte blink i så måte. Eg måtte velja noko
vasstett denne gongen. Valet fall på EU-motstand. Nordmenn er verdsmeistrar i EU-motstand, det kunne neppe gå
gale. Det ville setja han grundig på plass. Franskmann som
han var, og sikkert overtydd om at resten av Europa elska
landet hans for å ha fått slutt på all krig på kontinentet. Eg
skulle fortelja han ei anna historie. Om folkestyre, sjølvstende
og overskot på handelsbalansen.

Eg prata og han lytta. Han såg interessert ut, litt undrande.
Eg kjente det var vanskeleg med engelsken, og eg kunne ha
sagt så mykje meir om dette skulle føregått på norsk, men
syntes eg fekk med det viktigaste. Eg trengte å koma ovanpå att etter kunstmuseet, og det gjekk så nokolunde. Han
avbraut meg heller ikkje, og eg tenkte han ikkje hadde så
mykje å seia. Men så kom det. Mykje, massivt og gjennomtenkt, på flytande engelsk. Sjølvsagt. Han hadde greie på
dette også, og langt meir inngåande kunnskap enn meg. Eg
fekk ei vond kjensle som starta i bringa og arbeidde seg
sakte og smertefullt ned i føtene. Eg var slett ikkje ovanpå
att.
Vi skiltes åt etter to drinkar, og han sa han hadde lyst å
møte meg igjen. Ein mann som såg ut som ei jente, med
små rare briller, men som var mykje kulare enn han såg ut,
og som – diverre – var mykje meir intelligent enn meg. Eg
var høfleg som berre nordmenn kan vera, og svara at det
sjølvsagt hadde vore veldig hyggjeleg. Etter nokre dagar
forsøkte han å ringe meg. Eg såg det var han, men tok ikkje
telefonen. Etter enda eit par dagar hadde han lagt att ei
melding på svararen min. Eit par dagar etter det igjen hadde
eg fått ein e-post. Det gjekk fram at han var utolmodig etter svar, ein tanke irritert var han også. For han hadde altså spurt om torsdag kunne passe, eller om eg heller ville
møtast att over helga. Han hadde fleire vener også, og kunne
ikkje leggje opp heile timeplanen sin etter meg.
Han fekk eit ullent svar. Han tok hintet, og vi møttest
aldri igjen. Rett nok hadde eg følgt magekjensla, for eg hadde
faktisk ikkje lyst. Likevel angra eg i fleire månader etterpå.
Kanskje var ikkje kjemien til stades. Men kanskje var eg
også for sjølvhøgtideleg, og avslo av feil årsakar. I staden
for å vera nyfiken på andre menneske, vart eg besatt av
mine eigne veikskapar. Slik gir lite næring til noko som
liknar på romantikk. I det minste lærer ein noko om seg
sjølv av å dra til framande byar. Om det skulle vera nokon trøyst.
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Ungdomane i Bergen har slutta å seie mykje og nåkken.
I staden tek dei i bruk meir bokmålsnære variantar. Kva
kjem dette av?

NØYTRALITET

OVER DIALEKT
På min heimstad Bergen snakkar vi bergensk, men som
fleire byar i Noreg, har vi to variantar av dialekta vår. Den
eine kan ein kalle «fin-bergensk», og den andre kan ein
kalle gate-bergensk. Sistnemnde er den varianten av bergensmålet fleirtalet snakkar, medan det er nokre mindre grupper som snakkar fin-bergensk. Skiljet mellom dei to ligg
hovudsakleg på eit leksikalsk plan, som vil seie at enkelte
ord har to uttalemåtar som betyr det same. Når ein står med
to alternativ for å kommunisere det same, vel språkbrukare
medveten eller umedveten det alternativet som dei føler seg
sosialt tilpass i. Ord-alternativa har nemleg ulike sosiale
verdiar knytt til seg på den same måten som varemerke i
butikkane har. Difor kan ein seie at valet grunnar i korleis
individa ønskjer å bli fortolka sosialt av andre i kommunikasjonen.
Eg vil i denne artikkelen fortelje om nokon ord frå Bergen som er på veg ut, eller som alt har gått ut av dialekta
på grunn av bokmålspåverknad. Som dei einaste språka vi
i Noreg kan kalle standardiserte språk, har vi skriftspråka
bokmål og nynorsk. Det ser no ut til at dei standardiserte
bokmålsorda trengjer ut dialektformene ”mykje” og
”nåkken/nåkke”. Kvifor er det slik at bokmålsorda vinn over
dialektformene i språket? Og kva for slags historiske faktorar kan ha vore, og må ha vore grunnlaget for at dette skjer
i bergensdialekta?
I 2010 gjorde eg ei gransking av talemålet hjå ungdomen
i nesttunområdet i Fana bydel i Bergen. Eg fann ikkje spor
av «mykje» og «nåkken/nåkke» i språkmateriale. Saman-

av MARIA-ROSA R. D OUBLET

likna med språkdata frå 1978 brukte ungdomane «nåkken/nåkke»
i rundt 35 % av orda som blei målt. Når språkbrukarane i
dag ikkje lenger seier «mykje» eller «nåkken/nåkke», kan
ein anta at dei ikkje lenger kan markere seg sosialt med
desse orda. Det betyr at både dei som snakkar gate-bergensk
og fin-bergensk seier «noen/noe» utan at dette har nokon
vidare sosial betydning ut over sjølve kodevekslinga i
kommunikasjonen.
Den same skjebnen ser ut til å ha råka gatespråksalternativet
«mykje». Her finn eg heller ingen belegg på denne varianten i 2010. I 1978 fann ein derimot omtrent 20 % bruk av
«mykje». I dag kan det sjå ut som om alle ungdomane, sjølv
dei som identifiserer seg med gate-bergensk, bruker bokmålsvarianten «mye». I båe tilfella kan ein sjå kva som skjer
med dei sosiale villkåra når markørord byrjar å fungere som
vanlege ord utan alternativ i språket. Dette blir kalla universalitet. Ein slik universalitet inneber at ein med desse
orda ikkje kan markere språkleg tilhøylegheit til dei sosiale
verdiane i gate-bergensk. Får variantar ein slik universalitet, skjer dette berre når problema kring dei to konkurrerande alternativa blir oppløyste. Når ein av uttaleformene
blir universal på denne måten, vil den sosiale verdien som
er knytt til ordet samstundes forsvinne. 1 Kva kan då vere
grunnen til at ungdomane i nesttunområdet legg dialektformer på hylla for bokmålsord? Kvifor har dei sosiale verdiane knytt til gate-bergensk forsvunne?
«Mye» og «noen/noe» er bokmålsalternativ som har kome
inn i bergensdialekta gjennom skriftspråket. Orda kom med
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rettskrivingsreforma i 1938. Johan Myking ved Universitetet i Bergen står
bak analysen av språkmateriale frå 1978. I analysen av variablane ser Myking på korleis bokmålsorda kom inn i språket. Han fortel at orda kom som
eit tredje alternativ til dei to alt markerte variantane: ”någen/någe” i finbergensk og «nåkken/nåkke» i gate-bergensk. Myking hevdar at forma «mykje»
truleg kom inn i språket kring 1920 frå Nord-Hordaland ein stad, og erstatta
den gongen den gamle varianten «møkke» i gate-bergensk. I eit motsetnadsforhold til gate-bergensk hadde ein «meget» i fin-bergensk. I analysen
sin hevdar Myking at språkbrukarane som identifiserer seg som «finbergenske» språkbrukarar moglegvis valde dei nye bokmålsalternativa framføre dei eldre «någen» og «meget» for ikkje å markere tilhøyre til korkje den
eine eller den andre leiren. Dei eldre danske alternativa blei oppfatta som for
ekstreme og gjengse, med ord som inneheldt sterke symbolske signal. Ord
som ein også i dag kan føle på, hvis ein møter ein språkbrukar som seier
«meget bedre». 2
Ein kan difor seie at bokmålvariantane kom inn i talemålet via dei språkbrukarane som ikkje ønskte å bruke dei danske orda i fin-bergensk, og som
såg løysinga i noko dei følte var meir nøytralt frå skriftspråket. Kvifor dei
som bruker gatebergenske ord og identifiserer seg sjølv som gatebergenske
språkbrukarar òg bruker desse bokmålsvariantane er eit meir komplisert
sosiolingvistisk sprøsmål. Eg vil berre spekulere, men å hevde at spreiinga
av orda heng saman med trua på at dei er noko nøytralt synest eg det er
fageleg hald i. Ikkje fordi språkbrukarane ikkje ønskjer å snakke dialekta si,
for det gjer dei. Det handlar kanskje heller om å det gjere seg sjølv mindre
dialektalt utstikkande. Bokmålsalternativa blir brukt i staden for dialektalternativa fordi språkbrukarane vil nøytralisere seg. Ein må her, som Myking
gjorde på 70-talet då han såg på dei stivna danske orda: «meget» og «någen/någe», sjå på verdiinnhaldet til orda i gate-bergensk. Ein må sjå på korleis dei har blitt endra frå 70-talet og fram til i dag. Eg spurte ungdomane
som deltok i talemålsgranskinga kva dei meinte om orda «nåkken» og
«mykje». Brukte dei orda i talemålet sitt? Fleire svara at dei tykte orda høyrdest nynorske ut. Og at dei som snakka slik kom frå bondelandet, og ikkje frå
Bergen. Sjølv assosierer eg desse orda med det erke-bergenske, med tjuaguten og buekorpsa.
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NOTAR
1 Labov, William (1972) s. 251
2 Myking, Johan (1983) s. 87
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TING DU HEILT ÆRLEG IKKJE TRENG VITA OM

SEXYKÅRINGA
av O DIN OMDAL HØRTHE

Målungdomen hadde nett si fyrste kåring av Noregs
mest sexy nynorskbrukar. Lat oss sjå litt på korleis
det gjekk.
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Opp gjennom tidene har Norsk Målungdom
(NMU) hatt ein pris for årets dialektbrukar. Det
har vore stor stas og gjeve god dekning i media,
båe for dialektbrukaren og NMU sjølve. Anne
Straume, skrivar Norsk Målungdom, masa lenge
om å kåra den mest sexy nynorskbrukaren i
Noreg. Heilt til ho gjekk saman med Kristina Sæterdal og Karl Peder Mork og fekk gjort noko
med det. Lukka skulle ha det til at eg vart nominert (det var moro) og ulukka gjorde at eg vann
for fylket mitt (det var ikkje moro). Eg skal forklara det seinare, etter eg har lurt deg til å lesa
gjennom tal og statistikk.

skriva inn den dei nominerte, om det var kvinne
eller mann og eventuelt kva deira eige namn var.
I ettertid var det ganske rart å spørja om kjønn,
og ikkje til dømes kva stad den nominerte kom
frå eller kva han/ho var kjend for/dreiv med. Det
skulle ein god del grundig detektivarbeid til for
å finna ut kven alle desse personane var – og om
dei faktisk var nynorskbrukarar.
Nomineringa gjekk ganske trått dei fyrste 20
dagane, med berre fem nominasjonar totalt fram
til 28. februar, då det brått kom inn 48 nominasjonar. Den dagen sende Skrivarstova ut eit nyhendebrev og annonserte kåringa. Neste dag toppa det
seg med heile 70 nominasjonar. (Sjå søylediaNOMINASJONAR
grammet på venstre side for resten av soga)
Landsstyret i Norsk Målungdom starta nominas- Nominasjonane frå 28. februar stammar truleg
jonane med 17 framlegg fordelt på like mange bi- i størst grad frå Twitter. Martin Årseth byrja, og
lete av varierande kvalitet. Etter å sjølv ha nominert interessa tok seg fort opp:
Hadia Tajik og Agnes Ravatn på denne måten,
må eg vedgå at artikkelforfattar gjer seg betre
(Jens Kihl @jenskihl) @MartinArseth Eg
bak enn framfor kamera. Kjønnsfordelinga på
forventar at @Rotevatn røystar på meg etter
desse fyrste nominasjonane var ikkje merkverat eg fiksa han plass i mållagsstyret.
dig skakk, med sju kvinner og ti menn. Gode tider!
Rundt same tid opna me nominasjonsrundane
(Sveinung Rotevatn @Rotevatn) @jenskihl
på den nyopna «sexybloggen» (sexy.nynorsk.no),
Eg ville jo røysta på deg uansett! Sosialistar
men utan å fortelja nokon om det. Folk kunne
er kjempesøte.
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FYLKE

(Martin Årseth @MartinArseth) @Rotevatn
Eg trur me kan vera samde om at bokmålsbrukarar er søte og nynorskbrukarar er sexy.
Det kan henda at mobiliseringa på Twitter gjorde
at fleire nettaviser tok opp kåringa dagen etter.
Mellom anna sa Heidi Fagna frå NRK P1 sitt aktualitetsmagasin «Her og nå» i ein spøkefull tone
at dette vart "toppsak i morgon". Dersom du lurte,
so kom det altso ikkje på «Her og nå». Eg høyrde
nemleg gjennom heile arkivsendinga for den dagen for å sjekka. Media som faktisk tok det opp 1.
mars og dagane etter inkluderer mellom anna
Møre-Nytt (fyrst ute), Firda, Sogn Avis og netavisa Framtida.
Møre-Nytt skreiv ein spesielt populær sak om
Terje Kjøde, lokal mållagsleiar og lokalkjendis i
Ørsta. Avisa fylgde seinare opp med fleire artiklar, mellom anna ein aprilspøk der avisa hadde fått
pålegg om å skriva 25% bokmål. Terje vart intervjua og oppfordra folk til å senda klageepost til
Norsk Målungdom (av alle plassar) og samstundes
gå inn på sexybloggen og røysta på han. Om ikkje
Terje Kjøde allereie var ein klår storfavoritt og
yndling hjå Målungdomen og på Twitter so sementerte iallfall den artikkelen det.
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ENDRING AV KÅRINGA

Pressedekninga i Møre og Romsdal og Sogn og
Fjordane kom overraskande på. Me var ganske
visse på at kåringsresultatet ville få pressedekning,
men nomineringsrundene var jo i røynda ikkje so
interessante og i hovudsak laga for å faktisk få inn
moglege kandidatar.
Sidan dette tydelegvis var interessant for lokalavisene, endra Anne på korleis kåringa skulle gå
føre seg i eit blogginnlegg 8. mars. Der det tidlegare
var sett av fleire månadar med nominering og tidvise innlegg om kva som hadde skjedd sidan sist,
vart det no fylkesfinalar med open internett-røysting. Vår nye favorittavis plukka opp bloggposten
og skreiv ei sak med sin eigen lokale vri:
Favoritt Terje Kjøde måverte kåratil den mest
sexy nynorskbrukaren i Møre og Romsdal før
han kan verte kåra til landets mest sexy.
(Møre-Nytt)
Eg fekk skrive eit nytt røystesystem til netsida frå
botnen av, fordi fleire år med erfaring har lært meg
at tre timar med netutvikling er kjekkare enn å
bruka dobbelt so lang tid på å leite etter programvare, som kanskje ikkje fungerer likevel. Me la til
ein Twitter-boks der du kunne gje ei ekstrarøyst
Mål og Makt 2013 – 2

ved å bruka profilen til å spreia kåringa vår. Det var
sjølvsagt kaldt kalkulert og gjort med overlegg for å auka
incentivet til spreiing. Facebook hadde nok òg vore lurt å
hatt med, men det hadde ikkje vore mogleg å talt ekstrarøyster sidan tekstane der ikkje er offentleg søkbare.
RØYSTING

Sjølve røystinga starta med Oslo, Telemark, Sør-Trøndelag
og Buskerud. Legg merke til at talet på røyster mellom dei
fire fylka varierer ganske mykje. Sør-Trøndelag har færrast og er på fjerdeplass, Buskerud er på tredje, Oslo er
interessant nok på andre og Telemark har klart flest. I
Telemark var det berre fire nominerte, medan Oslo hadde
sju. Ingebjørg Bratland vann i Telemark med 43%, og Odd
Nordstoga kom på ein solid andreplass med 40%. Båe to
ganske kjende kjendisar. Intuitivt ville eg trudd Odd Nordstoga (kvar var Aasmund Nordstoga? Ingen nominerte
han!) hadde vunne, sidan han var mest kjend, men Ingebjørg Bratland (som vart kåra mest sexy kvinnelege nynorskbrukar) var visst meir folkekjær enn eg hadde trudd.
Mellom dei nominerte i Oslo var fleire folk tett knytt til
NMU. Dei fylgjer truleg betre med på kva organisasjonen held på med enn andre. Difor hadde eg trudd Oslo hadde
vore røystevinnaren. Kva gjekk gale? Oslo manglar nynorskskrivande kjendisar. Ingen stakk seg so tydeleg ut som
i Telemark. Det var ikkje like enkelt å sjå eit kjend namn
og trykkja på det. Marit Mæhle Grimsrud vann Oslo, med
38%. Ho er medisinstudent, og eg har visst møtt ho ein
gong på mi aller fyrste tilskiping i NMU. Jens Kihl, tidlegare
leiar i NMU, hadde ein effektiv Twitter-aksjon på fødedagen sin og vann guteklassa med 22%. Ingen av desse to
namna skrik ut «kjendis» på same måte som Telemarksvinnarane.
No når eg har sagt at ting gjekk gale i Oslo, so er eigentleg det feil, for det gjekk verre andre stader. Ein måte å
vurdere eit fylke sine røyster på er å sjå på kor mange
røyster det var totalt, fordelt på kor mange kandidatar dét
fylket hadde. Med mi totalt arbitære utrekningsmåte er 50
røyster per kandidat «normalt». Diagrammet vil visa to
heilt like søyler dersom det er tilfelle.
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røyster det krevdest for å få den tvilsame æra av
å «vinna» gutekategorien i Rogaland? Talet er
Alle fylke i den fyrste runda kom seg over det seks. Det er færre enn talet på datamaskiner eg
magiske 50-talet. Telemark fekk faktisk heile 121 har i stova mi (sju)! (Ikkje at eg røysta på meg
røyster fordelt på kandidatar. Klårt høgast i sjølv, altså. Eg røysta Hadia).
kåringa. Nynorskbrukarane i Telemark er anten
No skal eg snart stogga, men det er litt inveldig sexy, eller so har dei meir nynorsk-pon- teressant å trekkja fram at dei fleste fylke har
dus enn andre nynorskbrukarar i landet. Me ingen personar med færre enn ti røyster. Altso,
nominerte få nynorskbrukarar frå Telemark, men sisteplassane i andre fylke gjer det skarpare enn
desse hadde ein sopass sterk posisjon i media, fyrsteplassen i Rogaland. Smak på den. Heldigvis
så folk hadde hugen til å røyste utan stans. Viss har det heile blitt forbigått i stillheit, heilt fram til no.
du kjende deg uvel av førre slutning so har du
truleg rett; eg dreg ein konklusjon ut frå eit totalt DEI TRE STORE STARTAR
ueigna og sviktande datagrunnlag.
Når Hordaland endeleg startar, er Twitter ganske
Ein ting er sikkert, brorparten av fylka fekk trøytt av heile kåringa. Ingrid Ophaug Dahl frå
færre enn 50 røyster per kandidat. Aller verst Grøn Ungdom reddar eigenhendig heile Hordastår det til med Rogaland, som totalt svikta nyn- land og får nesten fire gongar so mange røyster
orskbrukarane sine. Kor ofte høyrer me eigent- som andreplassen. 400 røyster totalt er likevel
leg om nynorskingar frå Rogaland? Eg er jo ein langt frå dårleg, og er ein andreplass etter Telesjølv, og eg synast iallfall at me får alt for lite mark sine 500 røyster på dåverande tidspunkt.
mediemerksemd!
Når turen kjem til Møre og Romsdal er det
Rogaland er eigentleg trist på fleire måtar. Det mange som ventar i spaning, og då spesielt på
er jo ei mengd nynorskbrukarar der, men dei er #SexyTerje, som har vorte den store snakkis-vinvisst ikkje særleg kjende og vart heller ikkje naren – i målrørsla og på Twitter i alle fall:
nominert. Av dei tolv nominerte var åtte kvinner, alle saman veldig fortente nominerte. Man(Maria Svendsen @mariaksv) No har
nelista var totalt uinspirerande og fekk dertil
#sexyterje vorte emneknagg på twitter. Eg
med røyster. Det er nesten slik at jenta med færfår plutseleg trua på at det finst godt i denne
rast røyster dankar ut alle fire gutane samla sett.
verda!
Hadia Tajik fekk 33% av røystene, fulgt av Agnes Ravatn med 26%.
(Yngvil Osdal Runde @YngvilOR) Både litt
Det er i dette gode laget du finn meg, kjære
kleint og kult å ha hatt #sexyterje som rektlesar, vinnar i eit botnplassert fylke, kjønnskor, men eg får vel ta turen innom sexy.nyvotert inn på vinnarlista saman med mi mednorsk.no og stemme!
vinnerinne Hadia Tajik med mange gongar fleire
røyster. Eg fekk so få røyster at viss du set opp
(SmiB @SmiBergen) sexy.nynorsk.no i
lista med alle dei nominerte mot kvarandre, so
nettlesaren der, / kven er sexyast i landet
ligg eg heilt i botnen og skrapar saman med eit
her? / Kanskje kan #sexyterje vinne? / Eller
nokre få andre. Du lurer kanskje på kor mange
røystar du heller på ei kvinne?
SVIKTANDE KONKLUSJONAR PÅ SVIKTANDE
DATAGRUNNLAG OG MI EIGA ULUKKE
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(Martin Årseth @MartinArseth) Gje no
berre #sexyterje premien med ein gong!
Røysta Terje Kjøde for Møre og Romsdal
sexy.nynorsk.no #sexynynorskbrukar via
@Motmaele

å vippa pinnen ein og annan veg. Då vil røystetal lett hengja fast til kven som klarar å få sine
tilhengjarar til å røysta i mest mogleg grad. Med
litt pressedekning i røysteveka hadde utfallet vore
ganske annleis. So det er forklaringa på #sexyterjegate, rett og slett ikkje nok røyster.
Låg mediedekning i Møre og Romsdal fører di- Med Sogn og Fjordane får netsida 7000 unike
verre til at for få får med seg kva som skjer, og vitjingar, og 1925 røyster. Me får endeleg ein del
fylket hamnar på 300 røyster totalt. Det vert ty- pressedekning, noko som hjelper stort på, og røysdeleg at det er sosiale media som dreg desse tetala skyt fart. På eit tidspunkt akselerer det enno
avrøystingane. 55% av treffa kjem frå Facebook ein gong, men det er litt for kraftig, nok til at eg
og 44% frå Twitter. Det gjev berre 1% att til Møre- vert mistenksam. Eg legg merke til falske røysNytt og Framtida sine gamle artiklar.
ter og deaktiverer dei, dessutan finn eg syndarØyvind Osdal Runde vann gutegruppa i Møre en på Twitter:
og Romsdal med 17%. Are Kalvø, Bård Aasen Lødemel og Terje Kjøde låg tett bak. Dette overraska
(@GlaShata) @tarjei_boe Tarjei, do you
Terje-tilhengjarane.
need russian funs votings for this: Kårar den
mest sexy nynorskbrukaren (nrk.no, Sogn
(Martin Årseth @MartinArseth) Eg trur det
og Fjordane)...? we can organise your vicer noko feil med røysteteljinga i #sexynyntory))
orskbrukar, for #sexyterje er ikkje blant finalistane.
Tilhengjarar av skiløparen Tarjei Bø har involvert
seg i røysteprossesen, frå Russland! Dei gjev opp
(Martin Årseth @MartinArseth) @totlevase
etter eg tek dei på det, men startar tydelegvis ein
Kva seier rykta på kontoret om #sexyterjegkampanje på den russiske Facebook (vKontakte.ru)
ate?
for å få Tarjei til å vinna S&F. Imponerande nok
er 5% av dei 7000 unike treffene frå det sosiale
(Vebjørn Sture @totlevase) @MartinArseth
nettverket i Russland. Omtrent all anna netsiderykta frå kontorpulten *min* seier at folket
trafikk er frå Facebook og Twitter. Heile 40% kjem
der ute har røysta feil. Rett og slett. #sexyterinn på sida utan hjelp av ei anna side. Mediedekninga
jegate
av røystinga som hende i Sogn og Fjordane tok
seg likevel godt opp. Eit par målretta pressetips
(Odin Omdal Hørthe @Velmont) Elskar me
hjalp nok godt på der. Anne Straume og Oddvar
har fått skigarden #sexyterjegate. Twitter
Torsheim var mellom anna i fleire radioprogram
sjokka over at #sexyterje ikkje er finalist i
denne veka. Fleire av dei gjekk sikkert rett inn på
Møre og Romsdal! Vert det off. oppvask?
sida utan å gå via ei nettsak eller sosial media.
Tarjei Bø vann til slutt S&F. Eg fjerna alle jukMed sopass få røyster fordelt på so mange kan- serøyster, og lurte fælt på om eg i tillegg skulle
didatar, var det i Møre og Romsdal ganske enkelt fjerna alle enkeltpersonrøyster frå Russland. Det
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vart likevel litt feil å sletta dei, sjølv om eg visste dei
ikkje kunne nynorsk. For alt eg veit hadde ein annan nynorsk-analfabet fanklubb i USA røysta på sin
favoritt (det var ein god del treff frå derifrå òg). Eg
kan likevel fortelja at P3-radiofjes Ronny Brede Aase
låg veldig tett i tet og hadde nest flest røyster totalt
i heile kåringa. Ingvild Nave ved Nynorsk mediesenter var visstnok berre ute etter å slå musikar
Oddvar Torsheim, og klarte det med over dobbel
poengsum. Ho var òg den einaste som pusta Tone
Damli Aaberge tett i nakken.

at ho òg vann popularitetskonkurransa, sjølv om eg
hadde trudd at Aaberge hadde teke den sigeren
grunna sin glansblad-kjendisfaktor. Ein kombinasjon av å stå veldig sterkt i sitt eige fylke, ha få motkandidatar, vera fyrst ut når interessa er høgare og
av å ganske enkelt fortena det, gjorde at Ingebjørg
òg vann popularitetskonkurransa med stor margin.
Telemark hadde som sagt tidlegare flest røyster per
kandidat.
TWITTER-RØYSTER

Det fyrste du legg merke til er at det er politikarTOTALE RØYSTER
tungt! Dei har nok ofte veldig aktive på Twitter og
I røystetala uavhengig av fylke vinn Tarjei Bø den har mange fylgjarar og store nettverk elles. Ingrid
store prisen. Den russiske kampanja må kunna kal- Ophaug Dahl har her teke heilt av, og har inspirert
last sers suksessrik. Ronny Brede Aase hadde vore inn 19 personar til å spreia kåringa vidare. Finn Tokfolkepopularitetsvinnar viss alt anna var likt, men vam kom på andre. Etter at fleire hadde Twitterrussarane ikkje hadde oppdaga at favoritthelten deira stemt på han byrja han å delta aktivt i røysteperivar med i ei sexykåring. Aase er òg einaste person oda til Møre og Romsdal:
på topp 8-lista som ikkje vann sitt eige fylke. Oppdelinga i fylke gjer at det vert ulik konkurranse in(Finn Tokvam, @finntokvam) Eg er sexy! Så
nad i kvart fylke fordi talet på motstandarar er
stem sexy.nynorsk.no #sexynynorskbrukar
forskjelleg og difor vil ofte røystene spreiast meir.
Sogn og Fjordane hadde mange kandidatar, som
(Bård Vegar Solhjell @bardvegar) @alfredbskulle gjort det vanskeleg for dei å vinna på den
jorlo @ingvildnave @finntokvam sjølv har eg
totale lista, men fylket fekk so mange røyster totalt
berre kvalifisert meg til konkurransen «årets
at favorittane likevel fekk nok til å slå ut resten.
knotar» for nokre år sidan. Vann ikkje
På tredjeplass finn du Ingebjørg Bratland, vinnar
av båe popularitetskonkurransa og jurykåringa.
(Finn Tokvam, @finntokvam) @bardvegar BitJurykåringa hadde ho nok vunne uavhengig av røystert. Eg blir sur om eg ikkje vinn. Gledar meg til
temåten, sidan juryen berre såg på fylkesfinalistane
å vise bademoten i finalen. #sexynynorutan å sjå på absolutte røystetal (som uansett hadde
skbrukar
vorte ganske skeivt, og urettferdig). Eg er stornøgd
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plukka opp at det heile har teke lang tid.
Etter fleire månader med røystingar og fleire gode
fylkesfinalistar, har Norsk Målungdom endeleg kome
til dagen der juryen kan presentere vinnarane. (Joar
Ødegård, vikebladet.no)
Dagbladet synast tydelegvis det hadde teke enno
lengre tid:
Konkurransen har pågått siden nyttår og det er
medlemsbladet Norsk Målungdom [sic] som står bak
kåringa. (Mina Knudsen, Dagbladet)
Fylkesdelfinalane er den mest opplagte delen å
kutta ut, og har utspelt si rolle fordi det ikkje gav so
mykje pressedekning. Nominasjon og røysting kan
– Folk tykkjer det er morosamt, stort sett, og det
koma på same tid, og dersom nominasjonane ligg
er det eg tenkjer òg. Det er eit artig påfunn, og
opne på net, so vil det gå an å røysta folk opp direkte
det er hyggeleg at dei har lagt vekt på korleis eg
allereie der. Å visa ei toppliste med kandidatar og
brukar nynorsk. Det er jo ikkje ei missekåring
tal på røyster gjer det meir moro å delta. Viss Målunheller, seier han. (Maren Sofie Sandbakk, Øsgdomen framleis vil unngå at det vert ein rein poptlendingen)
ularitetskonkurranse, so er det mogleg å ta ut dei
topp 10 kandidatene som har fått flest røyster etterSpesielt mange mindre aviser trykte ein bokmåls- på, for å gjera ei meir heilskapleg vurdering av dei
versjon av Telemarksavisa sin artikkel. Det var veldig (sjølv for Melodi Grand Prix blandar me jo inn juryar
lite prat om det på Twitter, sjølv om tradisjonelle i desse dagar for å unngå for keisame og føreseielege
media såg ut til å plukka det opp. Netredaktørane resultat).
går nok ikkje frå ein sjanse til å nytta «sexy» i ein
Kanhenda det er på tide å vere kreative og sjå ettittel, og artiklar som nemner nynorsk har òg ein ter fleire ting å gjera, som Lars Bungum alluderte
tendens til å verta ein skikkeleg flammefest i kom- til i sitt svar til at Sveinung Rotevatn hadde vorte
mentarfelta.
nominert:
KÅRINGA

Det viste seg at folk hadde litt problem med å forstå at det var ein jury som til slutt skulle kåra vinnaren ut frå finalistane frå fylka. Sunnmørsposten
hadde jo allereie i nominasjonsrunden klart å skriva
at Motmæle hadde kåra Terje Kjøde til Noregs mest
sexy nynorskbrukar. Kåringa fekk ei sak på Dagbladet
si kjendis-netside:
Hun topper Norges mest ukjente sexy-liste. Danker
ut Tone Damli. (Mina Knudsen, Dagbladet)
Telemarksavisa, Østlendingen og Framtida hadde
óg saker som ikkje i hovudsak refererte til andre medier.

OG SO VIDARE?

Viss kåringa òg vert gjort til neste år, so er det nok
lurt å ikkje la prosessen strekkje seg over ei sopass
lang periode. Sjølv utanforståande ser ut til å ha

(Lars Bungum @Pinkertoncito) @Rotevatn
detta er innafor. såvidt. men plis ikke still opp
på nynorsk-nakenkalenderen de unnfanger på
neste idémyldring
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D IKTET
av ASSAD NASIR

ROSE

Fordi eg er kvinne
sette dei håret mitt opp i krans
slipte neglene mine
måla munnen min raud,
ville skape meg om til ei rose.
Nå i kveldssola
ser eg skuggen min drage seg ut,
bli til eit kvasst sverd.

MARIE TAKVAM (1926-2008)

Marie var både forfattar og skodespelar.
Ho debuterte med diktsamlinga Dåp
under sju stjerner i 1952. I dikta til
Takvam finn vi sterke kvinner i kamp
for likestilling.

KOMMENTAR TIL DIKTET

Dei fyrste rosene har sprunge ut i hagen. Eg la
merke til det i går. Dei kjem seint i år. I heimen har
eg òg ei rose. Eg fann ho for fire år sia. Eg stal ho
frå eit land i aust. Då hadde ho så vidt sprunge ut.
I dag står ho strak, også vinteren igjennom. Min
gulab. Min Gulzeb.
Ordforklaring: Gulab = rose på urdu.
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