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LEIAR

av ODIN HØRTHE OMDAL

Nynorsk grunnlov
6. mai 2014 fekk me grunnlova på vårt eige språk. Det
er ikkje noko me i Mål og makt vil la gli forbi utan vidare. Hilde Sandvik sin 17. mai-tale krinsar rundt korleis ei leseleg grunnlov er heilt i Aasen si and. Magnus
Løken har lese gjennom tre grunnlovsversjonar og viser
oss paragrafar hann fann spesielt interessante. Då med
eit særleg auge til språk sjølvsagt. For ei norsk grunnlov
med dansk, riksmål og nynorsk som alternativ reknar
eg med brorparten av lesarskaren til Mål og makt er
predisponert for hjartespråket. Ut frå døma til Løken
trur eg ikkje du treng ein spesiell dragnad til nynorsk
for å føretrekkja nynorskversjonen, han er rett og slett
betre. Det hadde overraska meg dersom fleirtalet skulle
ha meint noko anna.
Dagane som leidde opp til sjølve grunnlovsrøystinga
kjendest ganske uoversiktelege og forvirrande. I sin
tekst om kaoset, viser Vebjørn Sture oss nett kor djupt
kaninhòlet gjekk. Etter å ha lese han, har eg har fått eit
heilt nytt overblikk over saka, og har ei herleg referanse å gå attende til når eg i framtida ynskjer å bli minna
på korleis denne farsa spelte seg ut. Heldigvis med ei
god ende som me er vane med i komediar frå i dag.
Utanom grunnlovstemaet kan du lesa underteikna
sin tekst om at skryt til føretak som brukar nynorsk
ikkje bør sitja so langt inne. Lullen har denne gongen
ein thriller av ein tekst som me ikkje får andre del av
før neste nummer. Og Assad har finne fram eit utypisk
Prøysen-dikt til oss.
God lesnad!
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Hilde Sandvik

Tale 17. mai 2014
ved Ivar Aasens bauta på
Vår Frelsers gravlund i Oslo
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Foto: Odin Hørthe Omdal

Kjære Studentmållaget i Oslo. Gratulerer med dagen. Her
står vi i 17. mai-vårdagen midt i grunnlovsfeiringa ved
bautaen over Ivar Aasen: Grunnlova er nå på nynorsk.
Stortinget vedtok grunnlovsendring 6. mai. Nå lyder § 1:
«Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og
uavhendeleg rike.»
Aasen smiler i skjegget, det er eg sikker på. Nynorskversjonen er så grei. Det er han som kjem til å bli lesen. Eg
spår at sjølv jusstudentane i Oslo kjem til å bruke nynorskvariantane når dei skal løyse oppgåvene i statsrett: «Ytringsfridom skal det vera.» Kven gir seg da ut på usikre drøftingar
av bokmålsversjonen «[y]tringsfrihet bør finne sted»?
I 1814 gav nordmennene seg sjølv – ved dei folkevalde
representantane på Eidsvoll – ei grunnlov med vid røysterett og eit parlament, Stortinget, med reell makt. Kongen
hadde berre utsetjande veto i lovsaker. Stortinget bestemte

både lov og statsbudsjett, og dei kunne endre Grunnlova.
Her låg det som vart kimen til demokrati. Men det kunne
gått annleis – kimen kunne blitt trødd ned. All utvikling
mot demokrati utfordrar synet på folket. Og det såg ikkje
lyst ut i 1814.
På 1700-talet hadde folkesuverenitet feia fram den amerikanske og den franske revolusjonen og nedfelt seg i
grunnlovene, som den amerikanske frå 1787 og den franske
frå 1791. Den norske 17. mai-grunnlova var den siste i denne
bylgja. Etter Napoleons nederlag i 1814 var Europa i Den
heilage alliansens grep. Leiarane meinte at revolusjonane
hadde vist at folkestyre ville ende i terror og kaos. Det var
bevist at folket ikkje kunne ikkje styre seg sjølv. Fyrst Metternich og tsaren stadfesta det monarkiske prinsipp. Så
overveldande var dette tidsskiftet at det prega alt politisk
liv, heilt opp til Noreg. Karl Johan ville endre Grunnlova i
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monarkisk retning. Han ville innføre absolutt veto for kongen og ein ny adel i Noreg. Stortinget stod imot: Ingen av
grunnlovsforslaga slapp igjennom. Men samstundes var det
ikkje berre idyll her. Det var ei frykt for opptøyar og organisert opposisjon nedanifrå – både vallova frå 1828 og kriminallova frå 1842 viser det. På den andre sida: Stortinget
vedtok formannskapslova i 1837 og utvida rammene for akseptert politisk verksemd.
Men kven var folket? Hadde eliten grunn til mistru, til
nedvurdering? Henrik Wergeland, Eilert Sundt, Camilla
Collett, Ole Bull, Adolf Tidemand, P.C.
Asbjørnsen, Marcus Thrane – heile
denne rekka av diktarar, vitskapsmenn, kunstnarar og politikarar – som
kunne ha vore gjort så mykje lengre –
lyfta fram det dei meinte budde i folket
– på godt og vondt – i 1840-åra.
Det var i denne tida Ivar Asen byrja
virket sitt. Han ville lage eit norsk skriftspråk bygd på norske dialektar. Derfor måtte han samle ord og språkprøver.
Derfor måtte han reise – og viss det er antropologistudentar her: Vil de ha emne til ei god metodeoppgåve? Mitt tips
er: Skriv om utfordringane ved deltakande observasjon
med bakgrunn i dagbøkene og breva til Ivar Aasen. Å skulle
be seg inn hos framande, forklåre kva slags ærend ein reiste rundt i, kjenne seg til bry og samstundes måtte komme
vidare i arbeidet – ikkje lett.
Kven snakka Ivar Aasen med? Mykje med stortingsrepresentantane frå bygdene som var i Kristiania. I brev og
dagbøker er stadig Mossige, Ueland og Aga nemnt. På
reisene tok han også inn hos dei. Men han tala også med
andre, med koner, med barn: I 1844 på reise på Jæren budde
Aasen hos stortingsrepresentant Mossige. I dagboka skriv
han at han tala mykje med «en gammel Kone, hvis klare
flersidige Anskuelser af forskjellige Ting jeg havde Anledning til at høre. I et simpelt, flydende og smagfuldt dannet
Bondesprog talede hun i Anledning af de nylig afholdte
Stortingsvalg, om forskjellige offentlige Anliggender, og det
med en Fordomsfrihed, Indsigt og tillige Beskedenhed, som
selv iblandt de såkaldte mere dannede, er sjelden at høre».
Merk at Aasen lyttar til det kona seier: «... jeg havde Anledning til at høre», skriv han.
Eit anna døme, frå Hedalen i Valdres 2. juli 1857: Aasen
er med husmennene i onna. Ei jente kjem springande, roper til mor si, mora svarer – og der er ordet Aasen har leita
etter!
Frå Rauland i Telemark hugsa ein mann mange år sein-

are frå stølen at Aasen kunne «rø med okkon ungane».
Aasen var ein språksamlar, men også ein sosialt engasjert
observatør. På flatbygdene på Austlandet merka han seg
dei store klasseskilnadane. I dagboka kommenterte han forståsegpåarar i samtida: Dei som prata om «dumhed, dorskhed og dovenskab» skulle sett steinhaugane ved åkrane i
Hardanger, steingjerda på Jæren, grøftene i Hallingdal og
dei kunstferdige vassrennene frå høgfjellet ned til åkrane i
Gudbrandsdalen.
Aasen var også ein oslogut. Han budde i Kristiania i 40
år. Han var ofte i teater og av og til på
Stortinget og la merke til korleis representantane tala. Han likte Schweigaard, meinte Ueland klarte seg bra
og merka seg særleg Fauchald. Vi veit
at stortingsmenn frå bygdene streva
med språket. Ingebrikt Sæter frå
Trøndelag lei under å skulle ordlegge
seg i Stortinget, skreiv Inge Krokann.
Kva meinte Aasen om Arbeidarforeiningane og Marcus
Thrane? Slik skriv Aasen til Maurits Årflot 13.4.1849:

Karl Johan ville
endre Grunnlova i
monarkisk retning
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Vi Sundmøringer ere nu rigtignok alle Demokrater
eller Fokets Mænd; men du ved jo vel af Aviserne at
Folkets Mænd i den senere tid have mere Anfægtelser end nogensinde før. Jeg for min del har nu
forhen været temmelig upartisk i dette Kapitel, men
siden Kristianiaposten kom i velmagt, har jeg merket at jeg ikke er saa ganske likegyldig enda; thi jeg
bliver virkelig opørt i Sindet hver Gang det ser ud
som om Posten skulle have vundet en seier.
Å hente fram språket i folket, gje folket det språket dei sjølve
forvalta, slik at dei ikkje skulle skjemmast, slik at dei skulle
våge å ta ordet offentleg – det var Ivar Aasen si store demokratiske gjerning. Diktarane tok språket vidare og viste
det fram – sterkt og vakkert. Men dei vakraste versa skreiv
Ivar Aasen sjølv, og dei passer så godt nettopp til 17. mai:
«Og når liene grønka som hagar, når det laver av blomar
på strå, og når netter er ljose som dagar, kan han ingen stad
venare sjå.»
Takk, Ivar Aasen!
God feiring!
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Nynorsk grunnlov
Magnus frå skriftsstyret har gått gjennom den
nye grunnlova vår og sett spesielle paragrafar i
dei tre språkversjonene opp mot kvarandre. Eit
par paragrafar er spreidd utover bladet. Kva som
er dansk, riksmål og nynorsk bør du lett kunne utleia sjølv.

§9
Saasnart Kongen, som
myndig, tiltræder
Regjeringen, aflægger han for
Storthinget følgende
Forsikring: «Jeg lover og
forsikrer, at ville regjere
Kongeriget Norge i
Overensstemmelse med dets
Konstitution og Love!»
Er intet Storthing paa den Tid,
samlet, nedlægges
Forsikringen skriftlig i
Statsraadet og gjentages
høitideligen af Kongen paa
første Storthing.

Så snart kongen, som myndig,
tiltrer regjeringen, avlegger
han følgende ed for Stortinget:
«Jeg lover og sverger å ville
regjere kongeriket Norge i
overensstemmelse med dets
konstitusjon og lover, så sant
hjelpe meg Gud den
allmektige og allvitende!»
Er intet storting på den tid
samlet, nedlegges eden
skriftlig i statsrådet og gjentas
høytidelig av kongen på første
storting.

Så snart kongen, som myndig,
tek til med regjeringa, gjer
han denne eiden for
Stortinget: «Eg lovar og sver
at eg vil regjere Kongeriket
Noreg i samsvar med
konstitusjonen og lovene, så
sant hjelpe meg Gud den
allmektige og allvitande!»
Er det ikkje samla noko
storting på den tida, blir eiden
gjeven skriftleg i statsrådet,
og kongen tek han høgtidleg
opp att på fyrste storting.»
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Spelet om

GRUNNLOVA

Foto: Odin Hørthe Omdal
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av VEBJØRN STURE

Me trudde det skulle gå av seg sjølv, og det
ordna seg til slutt. Men spelet fram mot den
språklege fornyinga av grunnlova var
farleg nært ved å enda i totalt havari.
Den nynorske grunnlovsdraumen skriv seg godt over
hundre år tilbake i tid. Uoffisielle nynorskutgåver har
sirkulert sidan Olav Jakobsson Høyem gjorde den
fyrste omsetjinga i 1875. Stortinget handsama
spørsmålet for fyrste og (inntil 6. mai) einaste gongen
i 1906. Den gongen vart det ikkje vart fleirtal for å
vedta grunnlova på nynorsk. Den einaste språklege
revisjonen av grunnlova kom tre år før, då ein del
stavemåtar og bøyingsformer i Eidsvoll-dansken vart
justerte. Deretter har det vore stille, heilt fram til vår
tid.
«EN VARSOM SPRÅKLIG ANSIKTSLØFTNING»

For enn kor ironisk det kan høyrast ut, var det faktisk
Finn-Erik Vinje og Carl I. Hagen som etter hundre år
med grunnlovsspråkleg stillstand fekk prosessen i
gang. Dei to er ikkje akkurat kjende for å vera språkpolitisk revolusjonære, men det var like fullt Hagen
som i 2008 fremja grunnlovsforslaget om «en varsom
språklig ansiktsløftning», i Vinjes penn.
Tre og eit halvt år seinare vart forslaget handsama
i Stortinget. Dei raudgrøne partia ville ikkje vedta
framlegget, fordi dei meinte grunnlova burde liggja
føre også på nynorsk. Dei fremja difor eit alternativt
forslag om å be presidentskapet på Stortinget utarbeida
språkleg oppdaterte utgåver av grunnlova på både nynorsk og bokmål, innan den naudsynte tidsfristen for
å kunna vedta fornyinga i jubileumsåret 2014. Etter
at Hagen og Vinjes forslag fall, røysta både Høgre og
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Framstegspartiet subsidiært for framlegget frå dei
raudgrøne. Vedtaket vart såleis gjort med eit fleirtal
som var langt større enn dei to tredelane som er
påkravde i grunnlovsrøystingar.
Så langt såg alt vel og bra ut, og endå betre skulle
det verta. Presidentskapet sette ned eit ekspertutval
leidd av jus-professor Hans Petter Graver, som
utarbeidde dei to oppdaterte utgåvene på nynorsk
og bokmål, og desse vart fremja innan fristen. Samstundes hadde ikkje Framstegspartiet og Høgre gjeve
opp vona om å få Finn-Erik Vinje sin bokmålsversjon vedteken, så dei fremja
denne på nytt. Rause som dei
var, fremja Per Kristian Foss (H)
og Anders Anundsen (Frp) også
Graver-utvalet si nynorskutgåve som separat forslag. Me
kan sjølvsagt spørja oss sjølve
om motivasjonen for dette var
at dei så inderleg ynskte å få
grunnlova på nynorsk, eller om
det var for å unngå at Vinjes forslag på nytt skulle
avvisast i mangel av ei tilhøyrande nynorskutgåve.
Men ut frå det breie fleirtalet i Stortinget, og det at
representantane frå alle partia utanom Kristeleg
Folkeparti og Venstre hadde stilt seg bak ideen om
ein nynorskversjon, fekk saka til å sjå ut som eten
mat. Den kanskje største symbolske sigeren sidan
jamstillingsvedtaket låg ferdig dandert på sylvfatet,
klar til servering.

Likevel: Venstre såg førebels ikkje ut til å sitja i
nokon avgjerande posisjon. Augeblinken me forstod
at saka verkeleg heldt på å skli ut, kom eit par dagar
seinare. Då signaliserte Michael Tetzschner (H) til
VG at han og Høgre vurderte å halda på 1903-språket
i grunnlova – jamvel om Tetzschner personleg (!)
var ein av framleggsstillarane bak grunnlovsforslaget om å vedta Vinjes versjon.
Sidan vart det berre verre. I byrjinga av april vart
Høgre si stortingsgruppe samde om å droppa den
språklege fornyinga. Saman med Venstre og KrF
hadde dei då blokkerande
mindretal, sidan det berre
trengst 57 representantar for å
hindra det naudsynte fleirtalet
på to tredjedelar. Stadfestinga
kom i slutten av same månaden, då kontroll- og konstitusjonskomiteen
gjorde
innstillingar i saka. Ingen av
framlegga hadde tilstrekkeleg
fleirtal.
Lat oss stoppa litt opp akkurat her. Innstillinga til
vedtak kom ei veke før saka skulle handsamast i
Stortinget. På dette tidspunktet såg alt ut til å ryka,
som fylgje av ei rekkje nokså uventa omstende:
Tetzschner og Høgre ville røysta mot alt, det vil
seia både Graver-utvalet sine framlegg, som dei støtta
subsidiært i 2012, og Vinje-versjonen, som var deira
eige primærforslag.
Framstegspartiet ville røysta mot Graver-framlegget, som dei støtta subsidiært i 2012.
KrF ville røysta mot alt, utan at nokon (i alle fall
ikkje eg) skjøna kvifor.
Venstre ville røysta mot alt, utan at nokon (i alle
fall ikkje eg) skjøna kvifor, og utan at Venstre ville
røysta samla. Særleg nestleiar Terje Breivik gav tidleg
uttrykk for at han kom til å røysta for båe Graverutvalet sine versjonar.
Samstundes skapa det oppstuss, særleg lokalt i
Sogn og Fjordane. Venstre-representant, nordfjording og avtroppande styremedlem i Noregs Mållag,
Sveinung Rotevatn, vurderte å røysta mot fornying
av grunnlova. Det same hadde samfylkingen hans i
Høgre, Bjørn Lødemel, meir eller mindre konkludert
med.

Ei veke før saka
skulle handsamast
i Stortinget […]
såg alt ut til å ryka

EI UVENTA VENDING

Men maten var ikkje så eten som han såg ut. For etter at Språkåret 2013 – med valkamp og det heile –
hadde gått føre seg utan frampeik på kva som skulle
henda, braka det laus i februar i år.
Venstres representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Abid Q. Raja, gjekk høgt ut
på kronikkplass i Aftenposten, og mælte beinhardt
mot den språklege fornyinga av grunnlova. Kronargumentet var at ei heilskapleg fornying ville vera å
«kaste vrak på vår kulturhistoriske arv». I staden
føreslo Raja å gjera slik sivilombodsmann Arne Fliflet hadde teke til orde for: at framtidige endringar i
grunnlova kunne vedtakast i den språkdrakta framleggsstillaren sjølv valde. Kor vidt Rajas utspel var
forankra i partiet hans, er ei heilt anna soge.
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§22
Statsministeren og de øvrige
Statsraadets Medlemmer
samt Statssekretærene
kunne, uden foregaaende
Dom, afskediges af Kongen,
efterat han derom har hørt
Statsraadets Betænkning..

Statsministeren og statsrådets øvrige medlemmer
samt statssekretærene kan
uten foregående dom
avskjediges av kongen etter
at han har hørt statsrådets
betenkning derom.

Statsministeren, dei andre
medlemmene av statsrådet og
statssekretærane kan, utan
dom, få avskil av kongen etter
at han har høyrt kva statsrådet
meiner om det.
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§47
Bestyrelsen af den
umyndige Konges
Opdragelse bør, hvis begge
Forældrene ere døde, og
ingen af dem derom har
efterladt nogen skriftlig
Bestemmelse, fastsættes af
Storthinget.
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Bestyrelsen av den
umyndige konges
oppdragelse bør, hvis begge
foreldrene er døde og ingen
av dem har etterlatt noen
skriftlig bestemmelse
derom, fastsettes av
Stortinget.

Stortinget fastset korleis
oppsedinga av den
umyndige kongen skal
styrast dersom begge
foreldra er døde og ingen av
dei har late etter seg ei
skriftleg føresegn om det.
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EIN GNEIST AV OPTIMISME

Den siste veka før røystinga i Stortinget var likevel
knapt i gang. Ein gneist av optimisme vart kveikt då
nemnde Rotevatn gjekk ut og erklærte at han hadde
grubla ferdig. Han ville røysta for Graver-utvalet
sine framlegg, og Lødemel fylgde raskt etter. Men
snart kom kalddusjen, då KrF-leiar Knut Arild
Hareide – frå tjukkaste nynorskland på Bømlo –
gjekk ut i Bergens Tidende for å fortelja at KrF kom
til å binda røystene sine mot språkleg fornying av
grunnlova. Det viste seg nemleg – til stor overrasking, ikkje minst for ei rekkje målfolk i KrF – at partiet, utan debatt på landsmøtet, hadde vedteke ei
setning i partiprogrammet om at grunnlova berre
skulle finnast i éin versjon, for å unngå mistydingar
og tolkingsproblem.
KrFs argument var det same som Rotevatn hadde
nølt over, fram til han meinte å ha fått det tilstrekkeleg
forsikra at det ikkje kom til å vera noko problem. Ei
av desse forsikringane kom i brevform til kontrollog konstitusjonskomiteen, signert 30 jus-professorar, så vel som ein høgsterettsdomar. Det høyrer også
med til soga at det same argumentet vart plukka frå
kvarandre allereie i komitéinnstillinga til den nemnde
røystinga i 2012 (!), utan at KrF såg ut til å ta notis.
I ettertid har det vist seg at utspelet var mest av
taktisk karakter. Då alt såg ut til å søkkja til botnen
i kjølvatnet av komitémøtet, tok KrF – for å låna
Martin Kolbergs (Ap) ord – initiativ til å finna ei
løysing. I løynde forhandlingar vart Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Arbeidarpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet dei grøne
samde om eit kompromiss: FrP skulle få Vinjes bokmålsversjon, dei raude og grøne skulle få Gravers
nynorskversjon, og KrF skulle få støtte til ei formulering om familiens plass i samfunnet under handsaminga av andre grunnlovsforslag ei veke seinare.
Desse partia mangla til saman éi røyst på å ha to
tredjedels fleirtal, og det var allereie på det reine at
fleire Venstre-representantar kom til å røysta mot
Venstres komitéinnstilling, som altså var å halda på
1903-språket.
Eit kuriøst apropos i den samanhengen er at det
gjennom helga før røystinga vart klart at det utbrytande mindretalet i Venstre ville utgjera eit fleirtal av Venstre si stortingsgruppe. Men så snakkar

me no også om partiet som for eit par stortingsperiodar sidan klarte meisterstykket å ha fleire ministrar (tre) enn stortingsrepresentantar (to). For ordens
skuld: Då det kom til kritet, enda alle Venstre-representantane med å røysta for Graver-utvalet sine
framlegg på bokmål og nynorsk.
– MÅ HA MISFORSTÅTT MIN JOVIALE TONE

Eit anna apropos, som me kan ta med for underhaldninga i det, er at KrF ikkje fekk vedteke familieformuleringa som dei hadde kravd i byte for å røysta
for språkleg fornying. Venstre gjekk nemleg saman
med Høgre om å blokkera forslaget, til overrasking
og vonbrot i KrF, som trudde dei hadde ein avtale
med Venstre. «KrF må ha misforstått min joviale
tone», forklara Venstres Abid Q. Raja til NTB.
Uansett: Stoda sundag 4. mai, to dagar før røystinga, var at fleirtalet for Vinjes bokmålsversjon og
Gravers nynorskversjon var så godt som i boks. Men
moroa var framleis ikkje over.
Det skulle nemleg visa seg at Høgre – då særleg
ved frontfiguren deira i grunnlovssaka, Michael
Tetzschner – ikkje var vidare hyppe på å hamna på
sidelina, slik det no låg an. Dagen etter sende difor
Tetzschner eit brev til Aps grunnlovshovding Martin Kolberg, med tilbod om ei løysing med Vinjes
bokmålsversjon og Gravers nynorskversjon.
Den prinsipielle grunngjevinga for dette har, frå
både Tetzschner og andre i Høgre, vorte forklara som
at dei ikkje ville at språket i grunnlova skulle avgjerast i ein hestehandel om andre paragrafar. Dei ville
la språk vera språk, og innhald vera innhald. Det er
for så vidt ei ærleg sak, og det kan godt vera at det
er ei ærleg forklaring.
Like ærleg var nok likevel ikkje måten Tetzschner
presenterte saka måndag 5. mai. Med god(truande)
hjelp frå NTB kringkasta Tetzschner sin heilt eigne
kronologi – at Høgre hadde løyst saka ved å tilby
Ap eit kompromiss. For all del: Det var nok av Høgre-folk som oppriktig tykte det var betre med eit
breitt kompromiss enn å la den språklege fornyinga
vippast på plass av ein hestehandel. Men dei kjem
ikkje unna at Tetzschners krumspring unekteleg også
tyder på at i alle fall han, om ikkje fleire, ville finna
det ukomfortabelt å verta ståande åleine i opposisjon.
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BOKMÅLSK T-FORD OG NYNORSK TESLA

Dette vart då også tema for ein ganske fornøyeleg
del av debatten i Stortinget rett før røystinga tysdag
6. mai. Martin Kolberg gjorde greie for korleis fleirtalet vart sikra utan Høgre. Tetzschner prøvde å
tilbakevisa dette, men Kolbergs versjon vart stadfest
i tur og orden frå både Senterpartiet, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti sine representantar på
talarstolen.
Samstundes var det også mykje anna som var
fornøyeleg med den same stortingsdebatten. Sjølv
om dei raude og grøne partia – inkludert Venstre –
røysta subsidiært for Vinjes bokmålsversjon og
Gravers nynorskversjon, gjekk dei ikkje av vegen
for å raljera litt over kor klønete det var å kombinera Vinjes danskklingande riksmålsvariant med
Gravers tidsmessige nynorskversjon. Fleire peikte
på at det no ville vera nynorskversjonen som vert
den allment utbreidde, fordi han er langt meir forståeleg enn Vinjes versjon.
MDGs Rasmus Hansson meinte at «folk i Groruddalen og på Grønland kjem til å byrja å lesa nynorsk
i eit omfang som ingen hadde førestilt seg
moglegheita av for berre kort tid sidan». Mellom
fleire gode døme på disharmonien mellom dei to
språkversjonane, drog Per Olaf Lundteigen (Sp) fram
paragrafen som hjå Vinje lyder «De valgte representanter forsynes med fullmakter hvis lovlighet
bedømmes av Stortinget.» I Gravers nynorskversjon
heiter det at «Dei valde representantane får tildelt
fullmakter. Stortinget avgjer om fullmaktene er
lovlege.»
Kanskje var det også Hansson som fyndigast
oppsummerte kompromisset: «Det me vedtek, er
langt på veg ein pent og fagmessig oppussa T-Ford
for bokmålsfolket, og ein Tesla for nynorskfolket.»
Som sagt, så gjort. Vinjes T-Ford vart vedteken
med 165 mot 4 røyster, medan Gravers nynorsk-Tesla
gjekk gjennom med 168 røyster mot Sverre Myrlis
(Ap) einsame dissens.
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Resultatet er snålt, men svært gledeleg. Snålt, fordi
det unekteleg er litt pussig å vedta to ikkje-harmoniserte versjonar av den same grunnlova. Særleg når
det er snakk om språkleg fornying, og den eine versjonen framleis heng fast i ein syntaks som sjølv
danskar vil ha problem med å forstå. Gledeleg, fordi
nynorskversjonen ikkje berre gjer at me endeleg kan
seia at grunnlova både er forståeleg og på norsk (!),
men også fordi det formaliserer den språklege
likestillinga og nynorsken sin status på ein så symboltung måte som berre ei grunnlov kan.
Samstundes har me all grunn til å læra av det
nesten-havariet me har vore gjennom. 151 røysters
fleirtal før eit val er tydelegvis ikkje ei trygg sovepute i språkpolitiske spørsmål, særleg ikkje når 68
av røystene er subsidiære. Me kunne også med fordel ha stilt stortingskandidatane til veggs før valet
om kor vidt dei ville røysta for nynorsk grunnlov
eller ikkje. Men for ikkje å grava oss ned: Me har
også lært at mykje kan rettast opp i på kort tid. Særleg ved at gode krefter internt i partia tek tak, gjerne
assistert ved at me som står utanfor bidreg med å
leggja press på dei.
Til slutt skal det også seiast at sjølv om vedtaket
gjekk i orden, så er ikkje arbeidet for nynorskgrunnlova ferdig. Trass stortingsrepresentantane
sine spådomar om at nynorskversjonen vil verta
«folkegrunnlova», så bør me ha lært no at me ikkje
skal ta noko som helst på forskot. Særleg sidan nynorsk- og bokmålsversjonen skil seg såpass frå
kvarandre, er det avgjerande at nynorskversjonen
vert teken i bruk raskt, og i stort omfang. Alternativet kan i verste fall verta at Vinjes språklege årgangssalami vert «standardversjonen», medan
nynorskutgåva vert mest til pynt.
Det bør me unngå, og det er heldigvis mykje opp
til oss sjølve. Så sit no ikkje der og kop – kom deg
ut og sprei den forståelege grunnlovsversjonen til
folket.
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§54
Valgthingene holdes hvert
fjerde Aar. De skulle være
tilendebragte inden
September Maaneds
Udgang.

Valgtingene holdes hvert
fjerde år. De skal være
tilendebrakt innen
september måneds utgang.

Valtinga blir haldne
fjerdekvart år. Dei skal vere
avslutta seinast i september.
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Å omkransa
nynorsken i
positivitet
Lars Ørjan Nese
@unilars

Eg ELSKER @altibox !!
Takk for meir gratisfart!
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av ODIN HØRTHE OMDAL

For ei tid sidan dekorerte Altibox Oslo med
reklameplakatar av ei kvitring på nynorsk, henta
frå nettstaden Twitter:
@unilars: Eg ELSKER @altibox !! Takk for
meir gratisfart!
Reaksjonen min på nynorskbruk i hovudstaden
(eigentleg kvar som helst) var som vanleg positiv.
Om eg har høve, kontaktar eg det ansvarlege selskapet og smører gjerne litt ekstra på med glede
for nynorskbruken deira. Eigentleg so er det jo
ikkje ei stor greie, men eg trur det er viktig å ha ei
motvekt mot nynorskhatet. Utpeikinga av skrivefeil, som det er fort gjort for mange av oss å verta
skuldige i, hjelper heller ikkje for dei som prøver
å ta nynorsken i bruk.
NYNORSKEN DIN ER FEIL

Eg tenkte å sjå nærare på kvitringa på reklameplakaten og seia noko positivt om ho til Altibox
på Twitter, men gløymde det. Eit par dagar seinare vart eg mint på det då ein person eg fylgjer,
skreiv:
«Altibox greier NESTEN å skriva nynorsk!»
Ordet elsker skal altso skrivast elskar..
Det ligg jo ein liten «yey» bak setninga der, men
eg trur eg har rett i at dei fleste vil lesa dette meir
negativt. Altso rett på klaging. Dette var òg den
einaste attendemeldinga eg klarte å finna om

nynorsken på dei nemnde reklameplakatane. Eg
lurte sjølv på om Altibox hadde fabrikkert kvitringa og valt nynorsk fordi det var meir «ekte».
Eg synest å hugsa ei undersøking som sa at bodskapar på nynorsk vert oppfatta som mindre
lurendreieri enn tilsvarande på bokmål. Eit kjapt
søk viste at meldinga ikkje var fabrikkert. Dersom
Altibox hadde fabrikkert meldinga, trur eg dei
hadde kosta på seg å sjekka dei få orda i nynorskordboka før dei hadde brukt hundretusenvis av
kroner på å spreia bodskapen.
Det er nok langt fleire nynorskingar som såg
både nynorskbruken og skrivefeilen på plakatane,
men her hadde me altso fått den fyrste (for meg)
synlege attendemeldinga. I det større biletet er det
difor litt synd at det er denne negative «dei klarar
ikkje dette eingong»-meldinga som vert vår kollektive reaksjon. No er sjølvsagt ikkje nynorskbrukarar ei gruppe du eigentleg kan få ein kollektiv
reaksjon frå, men det er jo lett å dra den feilslutninga ut frå den eine synlege meldinga. Hadde det
vore to slike meldingar, er eg ganske sikker på at
folka bak reklamen hadde kjent det som ei
udiskutabel sanning. Ingen som fylgde halvvegs
med i statistikktimane på vidaregåande, vil på
nokon som helst måte ta dette for god fisk reint
intellektuelt. Diverre er derimot kjensler og haldningar frykteleg utsett for enkelttilfelle, etter mi
erfaring. Dei færraste skil mellom anekdotar og
data når det kjem til slikt.
So kvifor gjer me slikt, kvifor vert det til at det
negative flyt til toppen, medan den vesle positive
gleda mange av oss får, vert halden skjult? Kva er
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på Twitter
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eigentleg føremålet med å vera so negativ i utgangsposisjon for noko dei fleste av oss burde vera
(og eg trur: er) glade for? For det fyrste er det heilt
urett å klaga på Altibox for ein liten skrivefeil, so
lenge originalmeldinga ikkje er skriven av dei. Det
tok meg totalt tre sekund å leita
opp originalmeldinga og sjå at
ho var kopiert nett slik ho var
skriven. Skulle dei ha endra på
ho, og dimed opna seg opp for
(rett nok ekstremt sviktande)
argument om at dei sminka på
det ein kunde hadde skrive om
dei? Kva ville vore hensikta med
ei smått nedlatande melding
viss ein visste at teksten berre
var kopiert? Å notera at ein
privatperson i eit nynorskområde ikkje skriv feilfritt på Internett? Eg er ganske sikker på
at @unilars ikkje såg føre seg at
Altibox kom til å bruka det som
reklame då han skreiv kvitringa
si. Han var glad for å få oppgradert nettet sitt, og kom med eit lite gledesutbrot til dei 177 fylgjarane sine. Sjølv eg, som gamal
målmann med interesse for normering, skriv feil
heile tida1.
Eit mogleg føremål med å syta over nynorsk med
skrivefeil, kan vera å få folk til å skamma seg nok
til å skriva meir rett. Det fungerer jo stundom. Eg
set pris på at folk gjer meg merksam på skrivefeil.
Men det finst mange måtar å gjera det på, nokre
gode, andre ikkje like bra. Ein av e-postane me
fekk etter at eg skreiv eit ord feil i eit fylgjebrev
til Mål og makt, passar truleg betre inn i den ikkjekonstruktive kategorien. Heldigvis fekk me eit par
andre mindre krasse attendemeldingar òg2. Dei
gjorde at det var enklare å ta det til seg, i staden
for å heller berre halda fram med skrivefeilen på
trass. So å peika ut skrivefeil kan absolutt vera
hjelpsamt og bra.

Eg er heller ikkje framand for at føremålet med
å peika ut skrivefeil ofte kan vera av mindre altruistiske grunnar. Dette er likevel ikkje noko eg skal
dvela ved. Sinte nynorskingar som skriv sinte brev,
er eit keisamt og klisjéprega tema.
Å VERA NØGD MED LITT

Eg kunne ikkje unngå å svara direkte på den
klagande kvitringa:
«Klaga og syta. Eg er stornøgd for nn på
reklameplakat i Oslo; er ei ekte kvitring,
ikkje Altibox si.»
Til det fekk eg eit interessant svar:
«Du nøyer deg med litt. Kald blod i årene er
sunnt.»
Eg er ikkje blind for kor ein utruleg liten ting det
er å få sjå litt tilfeldig nynorsk på ein reklameplakat. Reklameplakatar eg helst ikkje ville skulle
stå i byrommet i det heile teke. Eg går ikkje mange
dagar i lykkerus av noko dei aller færraste vil leggja merke til, og som er ein drope i bokmålshavet
(eller bokmålsveldet, om du vil). Altibox valde kvitringa ikkje fordi ho var nynorsk, men fordi ho sa
noko positivt om dei. Me kan ikkje forventa at
Altibox tilfeldigvis skal bruka so mykje nynorsk
at språket vårt vert normalisert og at nynorskhatpopulismen forsvinn. Det går absolutt an å vera
glad for noko og likevel vera fullt klar over alle dei
viktige problema. Eg forventar ikkje nynorskhjelp
frå kommersielle føretak. Viss du ikkje ser noko
positivt i småtteri på grunnlag av at det ikkje fiksar
dei store problema, vert det frykteleg vanskeleg å
gjera noko som helst. Startar ikkje det meste av
store omveltingar i det små? Hadde det ikkje hatt
ein effekt viss plutseleg alle reklameplakatar i Oslo
hadde vore på nynorsk? Utan tvil hadde det hatt
ein effekt. Det er heller ikkje noko som løyser alle
problema våre, men skyt du ned kvart minste vesle
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§64
De valgte Repræsentanter
forsynes med Fuldmagter,
hvis Lovlighed bedømmes
af Stortinget.

De valgte representanter
forsynes med fullmakter
hvis lovlighet bedømmes av
Stortinget.

Dei valde representantane
får tildelt fullmakter.
Stortinget avgjer om
fullmaktene er lovlege.
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§77
Naar en Lovbeslutning to
paa hinanden følgende
Gange er bifaldt af
Storthinget, sendes den til
Regjeringen med
Anmodning om at erholde
dens Sanktion
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Når en lovbeslutning to på
hinannen følgende ganger
er bifalt av Stortinget,
sendes det til kongen med
anmodning om hans
sanksjon.

Når Stortinget har gjort
same lovvedtaket to gonger
på rad, går det til kongen
med oppmoding om
sanksjon.
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forsøk eller spire, kjem me jo iallfall ingen veg. Eg
meiner me treng litt frå frykteleg mange, ikkje
masse frå få.
So no når Altibox valde å klistra reklameplakatar
over Oslo, kostar det meg ingenting å få ei lita
kvardagsglede ut av det. Viktigast av alt: Det kostar
meg heller ingenting å vera positiv til det slik at
dei får det med seg. Eg kan faktisk ikkje sjå nokon
store ulemper med det. Det kan tydelegvis få meg
skulda for å vera nøgd med lite, men det er jo eigentleg feil. Eg vil stort for nynorsken, og eg trur altso
det er ein lur strategi å omkransa han i positivitet.
FØRETAK SI INTERESSE FOR NYNORSKEN

Altibox kjenner nok ingen spesielle forpliktingar
til nynorsken. Er det truleg at dei tenkjer på fylgjande måte:
«Å, sjå, me fekk ei lett nedlatande attendemelding på nynorskbruken vår. Heilt
korrekt at det var ein skrivefeil der. Best at
me frå no av lagar mange reklamar på nynorsk, berre utan skrivefeil!»

folk. Folk er ikkje alltid heilt rasjonelle, og sjølv
om det truleg aldri vil vera utslagsgjevande, so vil
likevel tidlegare attendemeldingar ha noko å seia
for kor sannsynleg det er at dei vil seia ja til å til
dømes laga ein reklame på språket vårt. No er jo
eg som so mange andre ikkje kjempeglad i reklamar,
men dei er del av kvardagen vår. Den kvardagen
har det berre bra av all ekstra nynorsk me kan få
inn i han. Viss nokon får innblikk i ei lita positiv
nynorskboble på Internett, er eg sikker på at mange
vil kjenna seg litt meir vennleg innstilt mot
nynorsken. Dei vil kan henda forbinda han meir
med bra ting. Viss du er eit selskap som vil selja
noko eller levera ei teneste, vil du jo bli likt. Viss
å bruka nynorsk fører til det motsette, er det like
greitt å aldri bruka språket.
So viss eg kan vera glad for lite, men ved det få
ein eller to til å forbinda nynorsk med noko positivt, so må jo dét vera verdt det?
NOTAR
1 Eg skriv nok meir feil enn gjennomsnittet av målfolk (men
ikkje nynorskingar), det er ikkje slik at interesser og faktiske ferdigheiter alltid heng saman.

Det hadde overraska meg. Eg trur litt meir realistiske tankar hadde vore nærare dette:

2 Det er elles interessant å notera at viss me får attendemelding på e-post, so er omtrent alltid hovudpoenget å peika ut
noko negativt (trass kor hyggeleg). Dersom folk har positi-

«Å, so lurt det var å hengja opp noko på nynorsk, alt me fekk tilbake var klaging på
språket, frå både bokmåls- og nynorskbrukarar. Best me aldri brukar nynorsk til
noko som helst. Aktiv filtrering frå no av!
Når me brukar bokmål, bryr folk seg om
innhaldet og ikkje drakta.»

ve ting å seia, so får me vita det – munnleg og personleg –
dersom dei tilfeldigvis skulle treffa oss og i tillegg kjem på
det. I effekt trur eg det dimed er langt fleire potensielle positive meldingar der ute, men leveringsmåten er langt mindre
spontan og effektiv enn dei negative. So difor ser me i hovudsak ingen, deretter negative og sist og absolutt minst
veldig få positive attendemeldingar.

Med andre ord, det er vanskeleg for Altibox å sjå
grunnar for å bruka nynorsk dersom dei skulle ha
lyst. Det fører med seg negativitet. Sjølvsagt gjeld
det mykje reklame, men kvifor leggja til eit ekstra
lag folk kan klaga og vera misnøgde med?
Ein ting som er veldig viktig å hugsa, er at dei
som avgjer kva som skal vera i slike reklamar, er
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Bilete: Odin Hørthe Omdal

Chaconne

dansen som ein gong var for sexy
av KARL PEDER MORK

Foto: Paul Bernhard

dal

FAVORITTEN

Musikken har til alle tider, til liks med andre kunstuttrykk, vore ja-mat og nei-mat. Gjennom tida har det
ikkje vore ukjent for musikken å bli utsett for forbod
av ymist slag. Ofte sosialt og kulturelt, men jamvel ogso
frå høgste hald. Stat og kyrkje har ikkje tenkt to gongar
før fråsegner er sendt ut, og musikarar og tilhøyrarar
mista høve til å spela den musikken dei er so glad i.
Den musikken som har vore mest utsett, er
dansemusikken, gjerne kalla bruksmusikk. I motsetnad
til den symfoniske musikken (gjerne kalla «absolutt
musikk») legg dansemusikk vekt på jamn rytme og
tempo, ikkje på dei store kjenslene og harmoni. Filosofar, og dei som gjerne vil vera slike, har gjennom mange
hundre år diskutert verdien av dansemusikk. I
likningane kjem musikken stort sett dårleg ut.
For folk flest i dag verkar det kanskje gammaldags å
snakke om forboden musikk, men vi skal berre tiår
tilbake i tid før musikkforbod var vanleg ogso i Europa.
Under nazistanes regjering i Tyskland var jazzen merkt
som «degenerert kunst», og dermed var all musikk med
swing og septim forboden. Det vanka straff, må vita,
til dei som spelte slik musikk. I åra etter krigen hadde
amerikansk og britisk rock tronge kår i austblokken.
Elvis, Beatles og Rolling Stones var angloamerikansk
og kapitalistisk skvip og blei heller erstatta av russiske
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boyband og olabukser produsert i Kasakhstan.
Andre spanande forbod lyt ein best setta i klammer. «Folk flest», det vil seia foreldregenerasjonar,
har vore dei fremste til å gå til angrep på musikken
barna høyrer på. Ny musikk har alltid vore kritisert.
Swing og foxtrot førte i si tid til hopp og sprett og
annan apedans. Dei som var unge den gongen, vart
etter kvart vaksne og sa akkurat det same om rocken då han kom på 1960-talet. Den seine punken, med
hanekam og nåler i munnviken, var samfunnets undergang. Rett nok ikkje berre på grunn av musikken og kleda – anarkismen som fleire tok til orde for,
fekk det til å gå kaldt nedover ryggen til kultureliten.
Musikk har blitt kritisert for å vera utfordrande,
ikkje berre musikalsk, men ogso fysisk. I Noreg har
vi ikkje vore framande for dette. Skulle ein verkeleg
danse so tett inntil kvarandre som valsen og reinlendaren legg opp til?
Sjølv i dag er musikken utfordrande. Ta deg ein
tur på YouTube og sjå på den siste musikkvideoen
til Nicki Minaj – «Anaconda». No, kva trur du?
Sex sel. For mange har musikken rett og slett vore
for sexy til å vera akseptabel. Eit tidleg døme på dette
finn vi i Spania i 1599. Dansen chaconne blir forboden. Det er ein folkeleg dans med høgt tempo. Mu-
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sikken er enkel og dansen ueigna for dei av ein viss
dignitet. Dåtidas tilsyn for høg moral, i hovudsak ein
viss Juan de la Cerda, klagar på «dei kroppslege
rørslene … i chaconnen og andre dansar». Han
føreslår eit forbod slik ein hadde gjort tidlegare med
sarabanden i 1583.
Det var adelen som tok til orde for forbod. Selskapsdansen på slotta var noko heilt anna enn dansen
på lokalet og i gata. Slik skulle det halde fram med
å vera, sa dei. Utfordrande dans gjer seg best som
forboden. Det skulle ikkje vara lenge. Denne folkelege
musikken var spanande, og med eitt hadde fleire
komponistar tatt utgangspunkt i denne og komponert musikk for ballsalen. Forbodet forsvinn, men
kjem attende so snart som i 1615. Sjølv om musikk
gjennom tida har vore forbode fleire stader, har forboda gjerne blitt so kraftig sabotert at musikk og
dans held seg levande under bakken. Chaconnen,
derimot, er eit unnatak. Adelens manglande interesse
av å ta vare på ein del folkelege dansar frå 1500- og
1600-talet har gjort at chaconnen har gått i den kollektive gløymeboka. Vi har musikken, men diverre
ikkje dansen.
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§108
Det paaligger Statens
Myndigheter at lægge
forholdene til Rette for at
den samiske Folkegruppe
kan sikre og udvikle sit
Sprog, sin Kultur og sit
Samfundsliv.

Det påligger statens
myndigheter å legge
forholdene til rette for at
den samiske folkegruppe
kan sikre og utvikle sitt
språk, sin kultur og sitt
samfunnsliv.

Dei statlege styresmaktene
skal leggje til rette for at
den samiske folkegruppa
kan tryggje og utvikle
samisk språk, kultur og
samfunnsliv.
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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.

STOREGUT
av LULLEN FANITULLEN
Eg har møtt ein fyr. Ja, faktisk, det er ganske utruleg. Det var gjennom ei
veninne frå Ål i Hallingdal, Gunni. Ho hadde innflyttingsfest ein laurdagskveld i den nye eittromsen på Bjerke. Foreldra hadde stilt kausjon. Det var
heller nervepirrande for alle tre, ingen av dei hadde nokon gong teke opp
lån. Men dei var samde om at Gunni jobba i ein framtidsretta bransje der
etterspørselen neppe kom til å gå ned i nær framtid. Gunni var barnehageassistent.
Leilegheita hadde sovealkove, og dessutan eige rom for kjøkkenet. Gangen var ganske stor, så alt i alt kjentest herlegdomen større enn den oppgitte mengda kvadratmeter. Eg misunnte henne litt, og eg skulle gjerne ha
budd der sjølv. Men eg var no også godt nøgd med det eg leigde hjå ei vaksen dame i ein villa i ein annan veksande bydel.
Gunni ville altså ha fest. Dei som var invitert, kunne ein stort sett dele i
to grupper: andre barnehageassistentar og andre hallingdølar. Eg visste
ikkje kven av dei eg hadde minst til felles med, og det var utelukkande for
Gunni si skuld eg tok turen. Det var så lenge sidan eg hadde sett henne. Vi
hadde vore gode vener ei tid, etter å ha møtt kvarandre på ein kafé vi begge
jobba på for eit par år sidan.
Etter å ha omfamna Gunni i dørgløtten, og gitt henne ei pakke kvit te
frå Black cat som innflyttingsgåve, var det berre å byrje å smile. Eit intenst,
men sjølvsagt ikkje heilt ekte smil. Det smilet ein gir når ein ikkje kjenner
folk, men veit at ein meir eller mindre friviljug må eksistere saman med
dei ein kortare eller lengre periode. Eg gjekk inn i det som var hovudrommet i leilegheita. Menneske hadde trykt seg saman og allereie byrja å
nytte kjøkkenstolane. Eg sette meg på ein krakk som nok til vanleg vart
brukt på badet.
Eg visste ikkje om eg skulle ta helserunden rundt bordet. Folk såg ikkje
så ivrige ut på den slags. Men eg forsøkte meg på sidemannen. Eg gjorde
labben stram og presenterte meg. Han tok imot og nikka. Tydeleg sjenert.
«Ivar.» «Ja, hyggjeleg. Korleis kjenner du Gunni?» forsøkte eg. Han såg
ille til mote ut. E-type stod på spelelista, og no kom refrenget på «Angels
crying» for full guffe ut av høgtalarane ved sida av han. Ivar reiste seg og
gjekk på badet.
Eg er passert tretti år og er ikkje lenger i stand til å bli korkje så fornærma
eller så audmjuka som eg kunne kjenne meg på festar som tenåring. Men
dette teikna verkeleg ikkje bra. Eg såg på klokka. Tolv minutt på åtte. Eg
måtte berre bite det i meg. Eg kunne ikkje forlate festen før klokka ni på
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kvelden. Eg såg tvers over bordet, og møtte blikket til ei
jente som heller ikkje prata med nokon andre nett da. Eg
lena meg fram og opna munnen. I same augneblink reiste
ho seg begeistra og ropa: Storegut!
Eg måtte snu meg. I døropninga stod ein kar som ingen
i heile verda kunne nekte for at var eit behageleg syn. Og
som han smilte. Eller gliste, ville vel dei fleste sagt. Han
hadde fine klede, men ikkje så fine at nokon skulle bli imponert. Berre passe pynta til å vise Gunni at festen hennar
var verdt å leggje vekk dei holete hettegenserane for.
Mannen vart straks omfamna av jenta eg hadde forsøkt
å få kontakt med. Ho hadde langt, lyst hår, mørkeblå Diesel olabukse, kvit t-skjorte og rosa halskjede. All merksemda i rommet gjekk mot denne mannen no. Han svara på
nokre spørsmål. Jau da, alt gjekk bra, kunne ikkje anna enn
å klage. Nei, hadde ikkje fått selt den gamle bilen sin enda.
Og ja, han hadde kome seg att sidan sist. Så skjedde mirakelet.
No er eg eigentleg ikkje av det slaget som meiner
merksemd frå ein mann kvalifiserer til eit mirakel. Men
hjartet hoppa, utan at eg var førebudd på det. Og det skulle
halde fram med å slå. For da mannen fekk auge på meg,
kom han rett bort, og slutta tydelegvis å bry seg om det
meste anna. «Er det du som er Lullen?» sa han, og rekte
fram lanken. «Ja, absolutt. Ryktet går føre meg, forstår eg»,
sa eg, og letta augnebryna raskt, akkurat så mykje at han
skulle forstå det var ein spøk. Han skvatt litt. «Å nei, det
var ikkje slik meint.» Det ergra meg ein tanke at han ikkje
trudde eg hadde humor, men dette var no heller ikkje tidspunktet å bli fornærma på. «Kan eg sitja her?» spurde han.
«Ja ja» svara eg, vel vitande om at nokon andre nett hadde
reist seg frå stolen og var ute eit ærend.
Han opna ein Hansa fatøl. Eg drakk gin og tonic. Eg fylte
opp eit nytt glas, og merka mengda gin vart noko større
enn sist. «Ja, du er også frå Ål?», sa eg. Dialekten likna på
Gunni sin. «Ja da, det stemmer», sa han. Og smilte breitt.
Det er litt vanskeleg med slike samtalar. Der den andre

smiler meir enn han pratar. «Ja ja, det er vel fint», svara eg.
Han nikka og smilte enda meir. «Eg reiser litt fram og tilbake.
Jobbar begge plassar, ein del vener begge plassar», sa han.
Ein del menneske vil ikkje ut med så mykje av kvardagslivet sitt på fest. Det kan hovudsakleg koma av to ting. Anten
at dei synest det dei held på med til dagleg er så uinteressant at dei fryktar det vil gjera dei sjølve uinteressante. Eller,
det stikk motsette. Det dei jobbar med er faktisk så interessant at det vil ta merksemda vekk frå den avslappa stunda
ein laurdagskveld der meininga er at ein berre skal drikke,
fjåse, fnise og prate piss.
Så det vart ikkje sagt meir om den slags, og eg fekk ikkje
vite kven av dei to forklaringane som stemde. I staden kom
vi til å prate om øl. Og om Gunni, om te og om havarerte
sydenturar. Vi lo. Han var morosam, eg var morosam, livet var morosamt. Heilt til klokka slo tolv. Da måtte eg gå
for å rekke siste banen. Han gav uttrykk for at det var synd,
men gjorde heller ikkje noko større for å få meg til å bli. Eg
var berre sjeleglad kvelden faktisk hadde vorte ein fest.
Medan eg sat og halvsov på banen heim, høyrde eg telefonen peip i veska. Eg tok han fram med éin gong. Nummeret var ukjent. «Hei! Kom du deg trygt heim? Kva med frukost
på Stephanies i morgon? Klem frå Storegut», stod det.
Hjelpes. Eg vart både varm og kald. Han hadde teke seg
bryet med å spore opp nummeret mitt allereie i kveld. Eg
hadde tenkt eg kunne leggje han til på Facebook, og kanskje
kontakte han om eit par dagar. Men her var det nokon som
hadde det enda travlare. Eg svara noko slikt som at det var
ingen dum idé. Men kor nervøs ville eg ikkje vera der ein
søndags føremiddag? Når eg allereie sat her og skalv, trass
i så mykje gin innanbords. Og når noko kjennest for godt
til å vera sant, så er det vel akkurat det det er?
(Framhald i neste nummer)
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DIKTET
av ASSAD NASIR

KYSS MEG SAKTE

Kjæreste venn, kom inn,
alt er så trist;
sett deg ved sengen min
der du satt sist.
Mann` min har reist sin veg
fordi han var sjalu,
og jeg bare gråter – – –
og så kommer du – !
Kyss meg sakte, jeg sørger,
tørr en tåre av mitt kinn.
Kyss meg langsomt, jeg lengter
bare du får slippe inn.
Ta mitt hode i dine hender,
det måtte kanskje skje.
Jeg merker ditt hjerte brenner,
vi venter litt med det.
Kyss meg langsomt, jeg lengter
etter en som dro sin veg.
Kyss meg sakte, jeg sørger,
men jeg smiler til deg.
Han var så fin og god,
stille og snill.
Plutselig hendte no`!
Mann` min blei vill!
Jeg skjønner ingenting,
nei jeg vet bare at
jeg tør ikke være
alene i natt!
Alf Prøysen
Dikt i utvalg, 1997
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KOMMENTAR TIL DIKTET

No tenkjer du kanskje at dette ikkje er skrive
av Prøysen. Han var jo ein skjemtegauk som
skreiv morosame songar for store og små. Her
ser vi ei anna side av den gamle diktaren, ei
meir alvorleg side.
Bak smilet finn vi ei tåre, også hjå han som
får alle oss andre til å trekkje på smilebandet.
I den indiske filmen My name is Joker frå 1970
møter vi klovnen som må spreie glede til alle
andre, trass i dei store sorgene han ber på
sjølv. Han seier at det er skjebnen for slike
som han, for dei som underheld andre. Eg
hugsa då eg såg filmen fyrste gongen. Då
gjekk det opp for meg at klovnen eg såg på
sirkus også var eit menneske. Vi må kanskje
minne oss sjølve på dette med jamne
mellomrom, at dei som underheld oss, dei vi
les om i aviser og blad, og vil vite alt om, at
også dei er menneske, med alle sorger ein ber
på.
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