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Forord 

I dette heftet har vi samla noen språklige studentarbeider som vi synes 

fortjener en større leserkrets. Den første artikkelen er et sammendrag 
av ei hovedoppgave fra vårsemestret 1995 og er spesialskrevet for 

Norskrift. De øvrige artiklene er i alt vesentlig identiske med 

mellomfagsoppgaver levert i høstsemestret 1995. 

Redaksjonen 

V/ AmeTorp 
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En kvantitativ 
språkholdningsundersøkelse i 

Drammen 

ELSA KRISTIANSEN 

Høsten 1994 foretok jeg en undersøkelse på tre videregående skoler i 
Drammen i forbindelse med min hovedoppgave Holdninger til 
vikværsk. Jeg ville undersøke om enkelte språktrekk i større grad enn 
andre ble oppfattet som markerte i drammensdialekten. Derfor hadde 
jeg en hypotese om at det er bruk eller ikke bruk av de mer markerte 

språktrekkene som avgjør om den enkeltes talemål blir oppfattet 
positivt eller negativt, det vil si som enten pent/dannet eller 

stygt/udannet. 

Språkholdningsstudiet er en tverrvitenskapelig disiplin mellom 
sosialpsykologien og sosiolingvistikken, og det er gjeme den førstnevnte 
kategorien som har drevet mest forskning på området - noe både 
definisjonene og metodene bærer preg av. Aschehoug og Gyldendals 
store norske leksikon sier dette om holdninger: 

( ... ) innstilling, i sosialpsykologien betegnelse for vedvarende 
beredskap til å reagere positivt eller negativt overfor "sosiale 
objekter", ideer og verdier( ... ). 

Holdninger er altså en spesiell innstilling til noe, og påvirkning fra 
nærmiljøet er ofte en avgjørende faktor bak den enkeltes holdning. 
Fasold (1984) skiller språkholdninger fra andre typer holdninger ved at 
de kun er rettet mot språk. Allikevel kan det være nyttig å se 
språkholdninger i forhold til andre fenomen i samfunnet, da holdninger 
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til språk ofte er videreføringer og overføringer fra andre områder. For 

de assosiasjonene som et språk gir, blir ofte forbundet med 

utenomspråklige faktorer som sosial klasse, geografi, alder, kjønn og 

gruppe-tilknytning - for å nevne noen. 

Holdninger blir gjerne sett på som noe komplekst. Som en følge av 
denne kompleksiteten finnes det mange forskjellige definisjoner av 

språkholdninger, og det er kanskje først og fremst viktig å velge en 

definisjon som er operasjonell ut fra undersøkelsens hensikt. Det finnes 
to forskjellige tilnærmingsmåter til språkholdningsstudiet, en 

behavioristisk og en mentalistisk (se blant annet Agheyisi og Fishman 
1972 og Fasold 1984). Det er den mentalistiske tilnærmingsmåten som 
blir brukt mest i dag, fordi den ser på holdninger som noe mer og dypere 

enn atferd. Holdninger har sammensatt struktur, og mentalistene 

differensierer mellom en kognitiv, en affektiv og en konativ komponent. 

Men et slikt syn på holdninger kan skape store metodologiske 

problemer. 

På grunn av språkholdningers kompleksitet blir ofte definisjonene 

veldig vide og dermed vanskelige å anvende. Som bakgrunn for min 

egen undersøkelse fant jeg det derfor mest praktisk å ta hensyn til de to 
faktorene standardisering og vitalitet, som en innsnevring av hva som 
ligger bak holdningene knyttet til drammendialekten. For både 

standardisering og vitalitet er det viktig å skille mellom varietetens 
faktiske karakteristikker og hvordan disse karakteristikkene blir 

oppfattet av medlemmene i spåksamfunnet. Disse to faktorene knytter 
seg i stor grad til en mentalistisk definisjon av språkholdninger. 

Standardisering og vitalitet kan sees på som to sosio-kulturelle faktorer 

som er avgjørende for folks oppfatning av en språkvarietet: 
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Whereas standardization represents the codification of the status 

quo, vitality more directly reflects the forces for shifts in language 

use and in symbolic values (Ryan, Giles & Sebastian 1982:3). 

Standardisering inneholder flere komponenter. Den mest avgjørende er 

om en varietet blir kodifisert og får aksept som den korrekte normen i 

samfunnet. En varietet som blir brukt av og assosiert med offentlige 

institusjoner og makteliten, vil få økt prestisje i samfunnet. Talemålet i 

Drammen, det vil si bydialekten, står i kontrast. til normalisert østnorsk 

talemål. Når bydialekten kalles ukultivert, simpel og ukorrekt, kan 

muligens en av hovedgrunnene til slike holdninger være at talemålet 

har former som avviker fra skriftspråket. 

Ved vurderingen av en varietets vitalitet, er det viktig å se på hvor 

mange funksjoner varieteten har for hvor mange mennesker. Jo flere 

som bruker en varietet (da spesielt personer med høyere status), jo 

høyere vitalitet og status vil varieteten få. Med hensyn til min egen 

undersøkelse viste dette seg å bli et viktig punkt. 

NOEN METODISKE ASPEKTER RUNDT DEN INDIREKTE METODEN 

Den undersøkelsen som jeg foretok på tre videregående skoler 

Drammen, var todelt. Jeg benyttet både en indirekte og en direkte 

tilnærmingsmåte til problemstillingen, for å kunne gi et mest mulig 

nyansert bilde av skoleelevenes holdninger til talemålet. 

Første delen av undersøkelsen var en enkel verbal guise-test, som er en 

modifisert form for matched guise. Dette er en indirekte metode som 

spesielt sosialpsykologien ofte har benyttet (Lambert & al 1960). 

Matched guise-undersøkelser har først og fremst blitt brukt til å 

kartlegge holdninger til språk ved hjelp av evaluering av språkbrukere 

fra to eller flere språk eller språkvarieteter. Metoden har derfor vært 

anvendt i tospråklige samfunn, og etter hvert ble den også brukt for å 
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vise hvordan en standardvarietet blir oppfattet i forhold til ikke

standardvarieteter. Matched guise-teknikken har dessuten blitt brukt til 
å vise forskjeller mellom etniske gruppers språkbruk, forskjeller mellom 

kvinners og menns språkbruk, barns språkholdninger, læreres 

holdninger til elever, holdning til læring av et andrespråk og om 
språkbrukens betydning i et jobbintervju - for å nevne noen områder. 

Metoden har med visse modifikasjoner vist seg å være veldig 

anvendelig. 

Lambert & al foretok sin undersøkelse i Montreal, og de var først og 

fremst opptatt av hvordan franske og engelske kanadiere oppfattet 
hverandre. De rekrutterte derfor tospråklige personer, som leste inn det 
samme tekstavsnittet i begge språkformer på et bånd. De ulike 

tekstavsnittene ble ordnet slik at det hørtes ut som om det var en ny 

person som leste hver gang. Disse språkprøvene ble så evaluert av av 
ulike grupper, som trodde at de hadde hørt dobbelt så mange personer 
som de egentlig hadde gjort. Noe av det nye med denne metoden var at 

forskerne påberopte seg å ha full kontroll over alle variabler utenom 

språket i testsituasjonen, for hvis en person ble evaluert forskjellig i de 
to varietetene, mente Lambert & al at det var språket som var skyld i de 

ulike evalueringene. 

En vurderingsskala blir ofte benyttet sammen med matched guise
teknikken. Mest brukt er nok Osgood & al.s 7-punkters semantic

differential scales (1971, 1957). Disse adjektivskalaene inneholder 

forskjellige karakteristikker som kan brukes til å beskrive personen bak 
stemmen på båndet, for eksempel vedkommendes intelligens, sosial 
klasse eller hvor hyggelig personen høres ut. Informantene som 

evaluerer språkprøvene, setter et kryss på 7-punkts skala etter hvor de 

synes hver enkelt taler passer inn. Hvis den samme personen blir 

evaluert forskjellig i de to "guisene", dvs. de to varietetene som 
undersøkes, må det være forskjeller i språket han bruker som er skyld i 

det, siden stemmekvalitet og innhold blir kontrollert. De evalueringene 
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som blir gitt, representerer dermed de stereotype reaksjonene som den 

gitte språkvarieteten fremkaller hos personene som evaluerer. 

I sin opprinnelige versjon gjorde matched guise-teknikken krav på å ha 

alle variabler utenom språket under kontroll. Men etter hvert har det 
også blitt reist mye kritikk mot metoden. Noe av det første som ble 
påpekt, var om det var opplesningsferdighetene som ble testet. Det ble 

gjort flere forbedringer, blant annet ved at det ble brukt naturlig 

samtale, mens emnet ble holdt konstant. Da slapp en spørsmålet om det 

var opplesningsferdighetene som ble testet, og de som evaluerte, slapp 

den kjedelige repetisjonen av det samme stykket. Denne forbedringen 

første til et nytt problem, nemlig en konflikt mellom språkvarietet og 
emne. Et samfunn med en høy og lav varietet har også visse "regler" for 

hva som er passende å bruke i de forskjellige situasjonene. 

Den originale versjonen har på mange måter blitt kritisert for sin 

kunstighet, ved at folk evaluerer språkprøver som er tatt ut av sin 

naturlige kontekst. Det har også blitt gjort forsøk med språkprøver med 
såkalte nøytrale emner. Men nyere forskning har pekt på at tekster aldri 

er helt nøytrale; tekster vil alltid prøve å etablere et slags forhold til den 
som evaluerer. 

Et siste problem ved matched guise-teknikken i dens originale form er at 

metoden forutsetter at det finnes personer som mestrer den språklige 
variasjonen en er ute etter å undersøke. "Vedkommende skal kunne 

producere nogle bestemte sprogtræk i forskellige varianter på en 
naturlig måde - ovenikøbet under oplæsning" (Kristiansen 1991:52). 

Slike personer er lettest å finne i språksamfunn hvor det er stor avstand 

mellom de varietetene som undersøkes, for eksempel hvis en vil måle 

holdningene mellom to forskjellige språk som engelsk og fransk. I 
samfunn hvor det er små forskjeller og flytende overganger mellom 

varietetene, kan det være vanskelig å finne personer som behersker 
variasjonen. I forbindelse med dette punktet, som er en av de mange 
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modifikasjonene som har blitt gjort av matched guise-teknikken, uttalte 

R. Cooper (1975:5) blant annet dette om bruk av forskjellige inntalere til 

å representere de ulike varietetene: 

Some investigators have modified the technique by using different 
speakers to represent each language or language variety. This is 
done when it is difficult or impossible to secure stimulus speakers 

who can exhibit native-like control over each of the varieties in 

question. We can refer to matched-guise or non-matched language 
guise methods alike as "verbal-guise" techniques. 

Siden 1960 har de :rammene for matched guise-teknikken som Lambert 
& al satte opp, blitt modifisert, omdefinert og studert. Ut fra Coopers 
terminologi er det kanskje derfor mer riktig å betegne metoden, slik som 

mange bruker den i dag, for verbal guise-teknikken. 

UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsens første del bestod som sagt av en verbal guise-test. Siden 
det var holdningene til forskjellige språktrekk som var av størst 

interesse i undersøkelsen, tok jeg hensyn til det aspektet i 

konstruksjonen av språkprøvene. For det første fant jeg det ikke 
hensiktsmessig at alle skulle lese opp den samme teksten. Hvis alle 

personene leste opp det samme tekstavsnittet, og ut fra den teksten 
realiserte flere eller færre språktrekk, tror jeg at språkprøvene ville blitt 
oppfattet som litt kunstige av informantene. Dessuten ville det vært 
vanskelig å skrive en tekst hvor alle de språktrekkene som jeg ville teste, 

inngikk i en naturlig sammenheng. Jeg benyttet derfor forskjellige 
språkprøver for å få realisert flest mulig språktrekk. 

Jeg spilte seks forskjellige språkprøver for skoleelevene to ganger. Disse 
språkprøvene inneholdt naturlig tale hentet fra seks forskjellige 
personer, og emnene som ble tatt opp, var av den grunn også 
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forskjellige. Jeg blandet de mer skriftmålsnære språkprøvene inn blant 

de dialektpregede. Første gangen lyttet elevene, den andre gangen gav 
de sine evalueringer på en 6-punkters adjektivskala. Jeg benyttet seks 
adjektivpar, for jeg antok at seks adjektivpar ville være nok for å få 
fram visse tendenser. De bipolære adjektivparene jeg brukte var: 

l. intelligent - uintelligent 

2. sympatisk - usympatisk 

3. pålitelig - upålitelig 

4. ærlig - uærlig 
5. høyutdannet -lavutdannet 

6. selvsikker - usikker 

Disse seks adjektivparene delte jeg videre inn i to dimensjoner: status og 

solidaritet, for å forklare holdninger knyttet til standard og ikke
standard varieteter. En høyprestisjevarietet brukes gjerne i formelle 

situasjoner og blir derfor ofte assosiert med karakteristikker som 

intelligens, kunnskap, ambisjoner og selvtillit. Graden av 
standardisering og støtte fra det offentlige er derfor viktige faktorer for 

holdningene knyttet til varieteten. Det kan kanskje diskuteres om det 

finnes et standardspråk i Norge, men de fleste vil nok i alle fall være 

enige i at det finnes sosialt mer eller mindre aksepterte 

talemålsvarieteter. 

Det vil nok også være stor enighet om at det bokmålsnære talemålet 

som bl.a. brukes av de høyere sosiale lag i Oslo og andre større byer er 

den talemålsvarieteten som nyter høyest prestisje i det norske 
språksamfunnet. På grunn av den nære sammenhengen mellom dette 

talemålet og det offisielt standardiserte eller normerte skriftspråket 

bokmål, er det nok også en utbredt oppfatning at dette talemålet er 
standardisert, selv om vi offisielt ikke har noe standardisert talemål her 
i landet - standardiseringen gjelder i vårt land primært bare 

skriftspråket. 
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Den prestisjen som knytter seg til denne varieteten, skyldes da 

både at den fortrinnsvis brukes av personer med høy sosial status og at 

den oppfattes som standardisert. Adjektivpar nr. l, 5 og 6 representerer 

sta tusdimensjonen. 

Gruppesolidaritet og språklojalitet er faktorer som reflekterer det 

sosiale presset som gjør at språkvarieteter uten sosial prestisje blir 
opprettholdt. En slik varietet har derfor det Labov betegner som 'co vert 

prestige', altså skjult prestisje. Selv om en varietet blir oppfattet som 
"stygg", også av brukerne av denne varieteten, så vil de fortsette å 
bruke varieteten fordi den uttrykker samhørighet med en bestemt 

gruppe, som det er viktig for brukeren å markere tilknytning til. Det er 
altså et sosialt press som gjør at varieteten blir opprettholdt, selv om 
det altså ikke er knyttet sosial status til varieteten. Adjektivparene 2, 3 

og 4 representerer solidaritetsdimensjonen i denne undersøkelsen. 

Forventet resultat ved bruk av de to dimensjonene status og solidaritet i 

en verbal guise-test har som oftest vist at de mer normaliserte 

språkprøvene ofte når høyere på statusdimensjonen enn på 

solidaritetsdimensjonen. Av den grunn forventet jeg et 
holdningsmønster som Ryan, Sebastian & Giles (1982:9-10) betegner 

som majority status, ingroup solidarity. 

Hver språkprøve varte ca. 30-40 sekunder, og deretter fikk elevene ca. 
30 sekunder til å fylle ut skjemaet for hver språkp.røve. Jeg har valgt ikke 

å betegne mine språkprøver som "nøytrale", noe som ofte blir gjort i 

denne typen undersøkelser, da jeg synes det er vanskelig å si hva som er 

nøytralt. De ordene og uttrykkene som vi velger når vi snakker, utløser 
ulike assosiative og emosjonelle prosesser hos den vi snakker til. 
Rekkefølgen av ordene, trykk, tonefall og pauser kan også få 
avgjørende betydning for hvordan en person eller en språkprøve blir 

oppfattet. De seks språkprøvene som jeg brukte i undersøkelsen, er 

hentet fra seks forskjellige personers tale, og jeg har dermed fått seks 
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ulike sp:råkprøver både når det gjelder innhold og språklig uttrykk. Av 

den grunn valgte jeg å ta med en språklig karakteristikk av de 

språkprøvene jeg brukte, for å prøve å se hvilken effekt ulike trekk kan 
ha for elevenes evaluering. 

Undersøkelsens andre del var et spørreskjema hvor jeg direkte spurte 

om skoleelevenes bruk av og holdninger til de samme språktrekkene, 
som de allerede hadde hørt realisert i språkprøvene. Der skulle elevene 

fylle ut i hvilken grad de brukte et språktrekk alltid, av og til eller aldri. 

De skulle dessuten si om de syntes de samme språktrekkene var pene, 

OK eller stygge. 

Jeg valgte å bruke flere metoder i holdningsundersøkelsen, for dermed å 

kunne trekke sikrere konklusjoner med hensyn til holdningene til de ulike 
språktrekl<:ene. Bruk av verbal guise-teknikken er først og fremst ment å 
skulle måle stereotype holdninger til den varieteten som blir undersøkt. 
Hvis jeg bare hadde vært ute etter holdninger til drarnmensdialekten 

generelt, hadde den metoden vært utførlig nok for å kUlme si noe om 

holdningene. Men jeg var jo i særlig grad opptatt av holdningene til de 
ulike språktrekkene som utgjør varHeten. Et spørreskjema som direkte 
spør elevene om deres holdninger til de ulike språktrekkene, ville 

dermed gjøre det mulig for meg å si noe mer konkret om hvert enkelt av 

de ni språktrekkene. 

I spørreskjemaet brukte jeg illustrerende eksempler i kartleggingen av 

elevenes bruk og holdninger til disse språktrekkene. Dette har jeg gjort 

for at alle skulle forstå hva det var jeg mente, for eksempel er det lettere 
å spørre en elev om han sier påsan enn om han bruker jamvektsord i 

hankjønn. Noen av de ordeksemplene jeg brukte, er hentet fra 
språkprøvene, mens andre bare er typiske eksempler av språktrekkene. 

Min metode for å kartlegge elevenes bruk av de ulike språktrekkene er 

selvfølgelig diskutabeL I motsetning til sosiolingvistiske undersøkelser 
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som tar utgangspunkt i hva folk virkelig sier, spør jeg i min undersøkelse 

elvene om hva de tror de sier eller bruker. Et viktig spørsmål for meg 

blir da i hvilken grad elevene er klar over hvilke former de bruker eller 

ikke, sier de for eksempel hoppa eller hoppet? Tidligere undersøkelser 

(Labov (1966) og Trudgill (1972)) har vist at det ofte er et dårlig samsvar 

mellom rapportert bruk og reell bruk. I Trudgills undersøkelse fra 
Norwich (1972) viste det seg blant annet at menn i større grad en 
kvinner oppgav å bruke flere lavstatusformer enn de virkelig gjorde: 

They reported themselves as using forms they believed they used, 

and they believed they used them because they were, at least 

subconsciously, favourably disposed towards them (Chambers & 

Trudgill1980:99). 

Som en forklaring på hvorfor det ofte er en slik diskrepans mellom 

virkelig tale og oppgitt tale, mener Luhman (1990) at det enten kan 
skyldes at folk ikke er i stand til å høre hvordan de snakker - eller at de 

har "( ... ) strong preferences about how they wish to speak, which color 
their perceptions" (op cit:337). Både Chambers & Trudgill og Luhman 

mener derfor at holdninger kan være en avgjørende faktor bak hvilke 

variabler en informant oppgir å bruke. Derfor kan jeg ikke regne med at 
alle elevene vil være like flinke til å oppgi hvilke språktrekk de bruker, 

for av en eller annen grunn ønsker de muligens å bruke en annen form 
enn de vanligvis gjør. Derimot burde jeg kanskje forvente at resultatene 
mine viste en sammenheng mellom oppgitt bruk av og holdninger til de 

ulike språktrekkene. 

De språktrekkene jeg studerte nærmere, var: 

* tjukk l fra norrøn l og norrøn ro 
*a-endinger i substantiv, hunkjønn bestemt form entall 

* a-endinger i preteritum av svake verb l. ldasse 

*kløyvd infinitiv 
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* jamvektsformer av svake hankjønnsord 

* fortidspartisipp på -i i sterke verb 
*elisjon i uttrykk som kan ikke -> kan'ke 

* trykk på første stavelse i fremmedord 

HVOR VALID ER EN HOLDNINGSUNDERSØKELSE? 

Forut for denne undersøkelsen hadde jeg foretatt to mindre 

pilotundersøkelser. Jeg hadde altså på forhånd prøvd å gjøre 
måleinstrumentet mitt best mulig, slik at jeg virkelig målte det jeg ville 
måle. Jeg la dessuten stor vekt på at jeg i selve hovedundersøkelsen 
gjorde ting likt i alle skoleklassene. Derfor hadde jeg laget en instruks 
for gjennomføring av undersøkelsen i klasserommet, som ble nøye fulgt. 

Jeg valgte å utføre min undersøkelse i skoletiden. For meg har det vært 
en tidsbesparende faktor, ved at det er en måte å få testet mange 
ungdommer i samme aldersgruppe på samme tid. Det har vært reist 
mye kritikk mot språkforskernes preferanse for å teste skoleelever ved 
undersøkelse av språklige fenomener. Jeg er klar over denne kritikken, 
jeg er også klar over at skolesituasjonen kan sees på som en status

fremmende faktor. 

Siden språkholdninger er så komplekse og innebærer både psykologiske 
og mentale prosesser, er det vanskelig å avgjøre om de resultatene jeg 
har kommet fram til, er valide. Jeg følte derfor at bruk av flere metoder i 
større grad ville sette meg i stand til å trekke sikrere konklusjoner med 
hensyn til holdningene til de ulike språktrekkene, der det eventuelt var 

mulig. 

BEARBEIDINGEN AV RESULTATENE 

Tilsammen deltok 156 ungdommer ved tre videregående skoler i 
Drammen i undersøkelsen, noe som er et ganske representativt utvalg 
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av drammensungdom. Resultatene ble databehandlet og testet for 

signifikans. 

På bakgrunn av de resultatene som jeg kom fram tit satte jeg opp en 

rangering av språktrekkene ut fra bruksgrad og holdning. De ni 

språktrekkene delte jeg deretter inn i to hovedgrupper som jeg betegnet 

som markører og indikatorer. Indicator og marker er begreper som 

Labov (1972) brukte til å forklare lydendringer, på bakgrunn av de 

undersøkelsene som han foretok i New York City og Martha' s Vineyard. 

Disse begrepene viste seg også å være et nyttig verktøy for å forklare 

resultatene. 

Mitt kriterium for å klassifisere et språktrekk som henholdsvis markør 

eller indikator har vært graden av bevissthet hos språkbrukeren. Slik 

jeg har tolket disse to begrepene, vil bruk av en indikator ikke i samme 

grad som bruk av en markør, bli oppfattet som markert av brukerne selv 

og språksamfunnet forøvrig. Jeg kunne dermed sette opp en 

rangeringsliste over språktrekkene etter stigende grad av markerthet: 

INDIKATORER 

1. A-endinger i hunkjønnsord 

2. A-endinger i svake verb 

3. Tjukk l av norrøn l 

4. Fortidspartisipp på -i i sterke verb 

MARKØRER 

5. Elisjon 

6. Trykk på første stavelse i fremmedord 

7. Jamvektsformer av svake hankjønnsord 

8. Tjukk l fra norrøn -ro 

9. Kløyvd infinitiv 
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De fire første av språktrekkene ovenfor ble mye brukt av skoleelevene 

samtidig som de ble oppfattet som OK. Fordi disse språktrekkene ble 

positivt oppfattet av elevene, har jeg valgt å klassifisere dem som 

indikatorer. 

De resterende fem språktrekkene skilte seg derimot tydelig ut som 

markører. Disse trekkene ble mindre brukt av skoleelevene, det var 

negative holdninger knyttet til dem, og mange gav uttrykk for at de 

gjerne kunne tenke seg å kutte dem ut. 

Etter å ha rangert språktrekkene fra de mest aksepterte til de mest 

belastede på bakgrunn av spørreskjemaet, så jeg på i hvilken grad 

indikatorene og markørene opptrådte i de seks språkprøvene. Jeg gav 

"poeng" for hver gang et språktrekk ble brukt. Poengsummene ble gitt 

etter rangeringsnummeret til språktrekkene. Dermed gav en a-ending i 

substantiv l poeng, mens kløyvd infinitiv gav 9 poeng. Poengtallene for 

alle markørene ble dessuten multiplisert med to, siden jeg tror at det er 

markørene som er av spesiell betydning for elevenes evalueringer. Jeg 

gav dessuten poeng hver gang et eksempel forekom i språkprøven. Helt 

til slutt summerte jeg språkprøvens indekspoeng etter frekvensen av de 
ulike språktrekkene. Dette gjorde jeg som et ledd i å teste validiteten av 

egne resultater, og om det var antallet og bruksfrekvensen av 

markørene som er med på å avgjøre evalueringen av den enkelte 

språkprøve. 

Eksempel språkprøve B: 

(Kvinne i 50-årene) 

ja-n od o jæi 2fryte inpo: de 'veJle 'rume somjæi 2snaker om, da va:-qe a:vstel]t 

'strøm ... fra 2kt:oka tol om eft~kvelen tiFkt:oka fem om 2moran. o de ... jæi 2bude 

der -ne:e o fik a 2to:ve, 2to:ve va ju'fce:re 'monter, hH:, før vi fik 2læi:li,he:ten 
2ope. jæ syns jæ kan se: di 'dære smo: 2fry:sne 'be:bi,hena ... ja, han 'svi:ger,far 
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2læne ju 'fyrt i 2stu:ene, so 21m ne vi fot den 2vannen in. te!Jk han 2læne ju 2ta: me 

sæi kø:t til o me ... fra 'kaia, han. men du 'Jøner ... e ... jæi 'Jøne-q po 2maiJe 
2mo:ter, for dl! vet a 'ester 2læne ike 2jøra nu, ma:rit. 

Denne språkprøven hadde eksempler på fem forskjellige språktrekk, to 
indikatorer og tre markører: 

* a-endinger i hunkjønnsord - 4 eksempler = 4 poeng 
* tjukk l fra norrøn l - 6 eksempler = 18 poeng 

* elisjon - 4 eksempler = 40 poeng 
* jamvektsformer av svake hankjønnsord -1 eksempel= 14 poeng 

* kløyvd infinitiv - 1 eksempel = 18 poeng 
Indeksen til språkprøve B blir da på 94 poeng. 

Språkprøve D fikk ingen indekspoeng (= "normert" tale), mens 

språkprøve A representerte det andre ytterpunktet med 105 poeng. 

RESULTATENE 

Undersøkelsens resultater kan deles i tre: Elevenes bruk og holdninger 

til språktrekkene og evalueringen av språkprøvene. Jeg vil gi en kort 
sammenfatning av resultatene før jeg til slutt sier noe mer generelt om 

språksituasjonen i Drammen. 

ELEVENES HOLDNINGER TIL DE NI SPRÅKTREKKENE 

Drammensungdommens holdninger til disse ni språktrekkene var 
positive til de språktrekkene som jeg har valgt å kalle indikatorer. Kun 
0,8% syntes at a-ending i substantiv var et stygt språktrekk, 6,2% syntes 

at a-endinger i svake verb av 1. klasse var stygt, mens tallene var noe 

høyere for tjukk l fra norrøn -l og fortidspartisipp på -i. Et stort flertall 
av skoleelevene mente altså at disse språktrekkene er det akseptabelt å 
bruke idag. 
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Det er derimot helt andre holdninger knyttet til de språktrekkene som 

jeg har betegnet som markører. I alt 66,9% av informantene gav uttrykk 

for at kløyvd infinitiv er et stygt språktrekk, mens prosenttallet var 
rundt 50 for de andre markørene. Det er altså stor forskjell blant 

skoleelevene med hensyn til holdninger knyttet til markørene og 

indikatorene. 

ELEVENES BRUK A V DE NI SPRÅKTREKKENE 

Spørreskjemaet var todelt: Først spurte jeg om elevene brukte de ulike 
språktrekkene, og deretter om deres holdninger til dem. Ikke uventet 

fant jeg en korrelasjon mellom skoleelevenes avkrysning for 

henholdsvis bruk og holdning. 

Det desidert mest benyttede språktrekket av de undersøkte var da 

naturlig nok a-endinger i substantiv; 70% svarte at de alltid brukte dette 
språktrekket. Også for de andre indikatorene som a-endinger i 

preteritum av svake verb, ~ukk l fra norrøn l og fortidspartisipp på -i i 

sterke verb oppgav over 50% at de alltid brukte språktrekkene. Det var 
dessuten få av elevene som krysset av for at de aldri brukte disse 

språktrekkene. 

Som forventet ble resultatet et annet ved markørene. Men så mange 

som 21,5% oppgav faktisk at de alltid brukte kløyvd infinitiv, og det var 

lignende tall for ~ukk l fra norrøn ro og jamvektsformer i svake 

hankjønnsord. Når det gjelder elisjon og trykk på første stavelse i 

fremmedord, oppgav rundt 30% at de alltid brukte disse språktrekkene. 

Et annet inntrykk av bruk av markørene gir tallene for hvor mange av 

elevene som oppgav at de aldri bruker disse språktrekkene. Det er så 
mange som 52,3% som hevder at de aldri bruker ~ukk l fra norrøn r6, 
noe som tyder på at det er et utdøende språktrekk, og det holder seg 

bare godt i noen få ord. Jamvektsformene er det over 40% som sier at de 
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aldri bruker. Elisjon og trykk på første stavelse fremmedord blir 

derimot i større grad oppgitt brukt av elevene i dag. 

ELEVENES EVALUERING A V DE SEKS SPRÅKPRØVENE 

Verbal guise-testen støttet opp om de resultatene som jeg fikk på 

spørreskjemaet om skoleelevenes bruk av og holdninger til de ni 
språktrekkene. Den språkprøven som inneholdt flest markører, 

deriblant flere eksempler på kløyvd infinitiv, var den som ble vurdert 
mest negativt - som forventet. De to språkprøvene som derimot ble 
rangert høyest av informantene, inneholdt kun noen få eksempler av de 

mest aksepterte indikatorene. Jeg hadde dessuten en språkprøve som 
var et eksempel på standard østnorsk, og som derfor ikke inneholdt en 
eneste forekomst av de ni språktrekk:ene. Den ble likevel ikke rangert så 

høyt som de to språkprøvene som kun inneholdt noen få indikatorer. 

Det kan derfor virke som om elevene foretrakk de språkprøvene som lå 
nærmest opp til deres eget talemål, og ikke uventet fant jeg at det var en 

klar sammenheng mellom elevenes rangering av språkprøvene og deres 

vurdering av eget talemål. 

Jeg fikk derimot ikke det forventede resultatet med hensyn til 
inndelingen av adjektivparene i en status- og en solidaritetsdimensjon. 

Testen fungerte tilfredsstillende for de adjektivparene som utgjorde 
statusdimensjonen. Som forventet skåret språkprøvene uten markører 

høyere enn de som innholdt markerte dialektrekk. Det uventede var at 

også de adjektivene som utgjorde solidaritetsdimensjonen, gav det 
samme resultatet vad at de normerte språkprøvene skåret høyt også 

her. Jeg fant altså en positiv korrelasjon mellom de to dimensjonene ved 

signifikanstesting. 

Det kan være flere grunner til at jeg ikke fikk det forventede forholdet 
mellom status og solidaritetsdimensjonen. En mulighet som Carranza 

og Ryan (1975) nevner, er at det ofte er vanskelig å finne representative 
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adjektiver for solidaritetsdimensjonen. Det kan være at de tre 

adjektivparene som jeg brukte, har blitt uklart eller forskjellig oppfattet 
av elevene. Generelt kan det jo også være en mulighet at det ut fra 
språklige stimuli er lettere å avgjøre om folk høres intelligente ut enn 

om de er hyggelige. De adjektivparene jeg benyttet, har forøvrig ofte 

blitt brukt i internasjonal forskning, senest av Luhman i 1990. 

Den første forklaringen på at jeg ikke fikk det forventede 
evalueringsresultatet, har altså med testens utforming å gjøre. En 

annen mulighet kan være at resultatene viser at det er knyttet et annet 

holdningsmønster til drammensdialekten enn jeg på forhånd antok. 

Siden drammensdialekten er en bydialekt som står i et 
motsetningsforhold til et mer normalisert talemål, hadde jeg trodd at 

elevene ville evaluere sitt eget talemål høyt på solidaritetsdimensjonen 

og lavt på statusdimensjonen. 

Men det gjorde ikke elevene. I stedet virker det som om mine resultater 
viser et holdningsmønster som Ryan, Giles og Sebastian (1982) omtaler 

som majority group preference, fordi elevene evaluerte de 
språkprøvene som kan betraktes som normalisert talemål, høyt på både 
status- og solidaritetsdimensjonen. En rimelig tolkning av resultatene 

kan derfor være at elevene gir en total nedvurdering av egen dialekt, og 

på mange måter mener at et mer normalisert talemål er mest passende i 

de fleste situasjoner. Og dermed blir det viktig å se nærmere på 
dialektens stilling i dag. Er det en total nedvurdering av eget talemål 

som resultatene viser? 

HV A KAN EN HOLDNINGSUNDERSØKELSE SI OM DIALEKTENS STILLING? 

Hva sier så disse resultatene om drammensdialektens stilling i dag? For 

å svare på dette spørsmålet synes jeg det er nyttig å trekke inn de to 
begrepene standardisering og vitalitet, som er avgjørende faktorer for 
holdningene knyttet til en varietet. Da talemålet i Drammen ikke kan 
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betegnes som noen standardvarietet i Norge, er det først og fremst 

dialektens vitalitet jeg må studere for å si noe om varietetens utvikling. 

Jeg har derfor tatt utgangspunkt i elevenes bruk av disse språktrekkene, 

og også her finner jeg det relevant å opprettholde skillet mellom 

indikator og markør. Når en skal vurdere dialektens vitalitet, vil nemlig 

vurderingen falle forskjellig ut alt etter om en tar hensyn til både 

indikatorer og markører eller om en bare ser på indikatorene. 

Hvis en med "drammensdialekten" mener bruk av både indikatorer og 

markører, er det riktigst å betegne varieteten for en ikke-standard 

varietet med minkende vitalitet. Men hvis en med med 

"drammensdialekten" bare mener bruk av indikatorer, er det riktigst å 

se på varieteten som en ikke-standard varietet med økende vitalitet. 

Det virker som om denne sistnevnte varieteten har styrket sin stilling de 

siste årene, noe elevenes positive holdninger til indikatorene viser. 

Men det som gjør det vanskelig å si noe sikkert om i hvilken retning 

utviklingen går, er den språklige variasjonen som eksisterer i Drammen 

- som i mange andre byer. Språklig variasjon kan manifestere seg på 

ulike språklige nivåer. En kan finne språklig variasjon både mellom to 

forskjellige språkbrukere og innen den enkeltes språkbruk Ofte glir 

disse to formene for variasjon over i hverandre, og hvordan elevene 

varierte mellom å bruke eller ikke bruke de forskjellige språktrekkene, så 

jeg tydelig under arbeidet med spørreskjemaene. Etter det skoleelevene 

opplyste på skjemaene, brukte de alle i større eller mindre grad de 

språktrekkene som jeg studerte nærmere i denne undersøkelsen. 

I min hovedoppgave valgte jeg derfor å betegne språksituasjonen 

Drammen som et sosialt dialektkontinuum. For å få en forståelse av 

hva som ligger i det begrepet, kan det være greit først å se på hva som 

menes med et geografisk dialektkontinuum. Chambers og Trudgill 
(1980) trekker frem Skandinavia som et eksempel på et geografisk 

dialektkontinuum: nordmenn, svensker og dansker har stort sett små 
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problemer med å forstå hverandre, det finnes en gjensidig forståelse til 
tross for variasjon innen språkområdet. Så i stedet for å dele et område 

opp i mange små biter favner begrepet dialektkontinuum språklig 

variasjon. 

Et slikt dialektkontinuum kan også være sosialt, i stedet for geografisk. I 
et samfunn kan det eksistere en høyprestisjedialekt og en lavprestisje

dialekt, og de to varietetene kan eksistere som hvert sitt "ytterpunkt" i 

samfunnet. Det som ofte skjer i slike samfunn, er at avstanden mellom 

de to ytterpunktene blir rnmdre ved at språkbrukerne anvender en 

kombinasjon av former som ligger et sted imellom: "Most speakers 
command quite a wide range of the continuum and 'slide' up and down 

it depending on stylistic context" (Chambers & Trudgill1980:9). 

I hvilken grad kan jeg rettferdiggjøre å bruke et slikt begrep på 
språksituasjonen i Drammen? Eller kan jeg generalisere og la et slikt 
sosialt dialektkontinuum gjelde for hele det vikværske språkområdet 

(det vil si områdene på begge sider av Oslofjorden)? Det er faktisk 
mange ting som tyder på at det også for vikværsk kanskje kan være 

aktuelt å snakke om et sosialt dialektkontinuum, for å forklare vanskene 
med å avgrense klare dialektgrenser innen dette språkområdet. 

Papazian nevner også dette i en artikkel om bymålene (Papazian 1987). 

Han mener at bokmål har hatt stor påvirkning på bydialektene, noe han 

mener er normalt for to varieteter som eksisterer i nær kontakt med 
hverandre. Det er snakk om en gjensidig påvirkning, for heller ikke det 

normaliserte talemålet er evig og uforanderlig: 

I det hele tatt kan det se ut til at det tradisjonelle skillet mellom et 

"gatespråk" eller bymål og et "dannet" eller normalisert talemål 
er ved å utjevnes, og at disse to gamle sosiolektene holder på å 
blandes og gå opp i et nytt og enhetlig bymål .(op cit:7) 
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Et symptom som Papazian dessuten trekker frem som et eksempel på 

dette, er den språkblandingen som eksisterer i byene, og at det er 

vanskelig å finne de to varietetene i sin tradisjonelle form, i hvert fall 

blant ungdom. Og akkurat dette synes jeg kommer tydelig frem i mine 

resultater, for de to varietetene tradisjonelt bymål og standard østnorsk 

har i stor grad nærmet seg hverandre de siste årene. Denne 

tilnærmingen kommer spesielt klart frem når jeg igjen skiller mellom 

indikator og markør blant de språktrekkene jeg har studert. 

For den som ønsker at drammensdialekten skal leve også i framtiden, 

var informantenes positive holdninger til indikatorene noe av det mest 

gledelige resultatet fra min undersøkelse. Ved sammenligninger med 

undersøkelser fra 70-tallet, i den grad det er mulig å sammenligne 

undersøkelser som er metodisk forskjellig utført, kunne jeg vise til både 

økt bruk av og mer positive holdninger til disse språktrekkene. At 

markørene derimot blir negativt oppfattet, er ikke noe nytt, da 

undersøkelser lenge har vist at for eksempel jamvektsformer og ~ukk l 

av norrøn ro er i tilbakegang. 

Det er derfor indikatorene er såpass viktige i den tilnærmingen som har 

foregått. Blant drammensungdommen virker det i hvert fall som om alle 

nå bruker og aksepterer indikatorene. Indikatorene blir med andre ord 

ikke lenger oppfattet som markerte av skoleelevene. Det virker som om 

markørene utgjør det ene ytterpunktet, og et normalisert talemål, 

standard østnorsk, utgjør det andre. Indikatorene tror jeg derfor 

befinner seg i et mellomsjikt, siden det først og fremst er dem som 

representerer den tilnærmingen som har skjedd mellom bydialekten og 

standard østnorsk. 

Det er altså to språknormer som ligger bak de kryssende holdningene til 

elevene i Drammen: bydialekten og standard østnorsk. Alt i alt synes jeg 

at skoleelevene i Drammen gav uttrykk for stor lojalitet overfor 

talemålet sitt. Uten den ville neppe mine resultater vist en slik høy 
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bruksfrekvens og positiv holdnillg til mange av disse språktrekkene. 

Dette tror jeg vil resultere i en stadig større bruk av og aksept for noen 

av by dialektens språktrekk i fremtiden. 
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Sissel Benneche Osvolds 
~.~Sidesprang" 

MARIANN AALMO FREDIN 

INNLEDNING 

Forfattere, journalister og alle skrivende mennesker forøvrig, kan ved 

den tekst de skriver, skape seg både en posisjon og en rolle. Det var i sin 

tid Bakhtin som utvidet synet på tekst ved å trekke inn også kulturelle 

faktorer. Han har uttalt at mennesket modellerer seg selv i tekst- og 
ved tekst. Med modellering menes at man bevisst kan forme et "jeg". 

Ved å forme dette "jeg-et" kan man posisjonere seg, eller skape seg en 

spesiell rolle ovenfor andre mennesker. Forfattere eller journalister kan 

f.eks. skrive på en måte som får leserne til å oppfatte dem på et bestemt 
vis. I tillegg til at den som skriver kan modellere seg selv i og ved tekst, 

kan han/hun kanskje også skape seg, eller modellere, en bestemt type 

leser. De vil da kanskje spørre seg hvem de ønsker at skal lese teksten, 

og deretter skrive på en måte som de tror ville tilfredsstille den ønskede 
leseren. 

Jeg skal her se nærmere på om, og i såfall hvordan, Sissel 

Benneche Osvold (heretter kalt SBO) modellerer seg både i tekst og ved 

tekst i artikler under tittelen "Sidesprang" i Dagbladet. I disse artiklene 
tar hun for seg dagsaktuelle temaer, ofte politikk. Med ironisk penn gir 

hun oss lesere enten stikk av dårlig samvittighet, en ny måte og se ting 

vi allerede hadde gjort oss opp en mening om, eller rett og slett bare en 
god latter. 

Jeg vil begynne med å se på hvilken rolle SBO skaper seg og 
hvordan, og hvordan hun posisjonerer seg offentlig, ved å skrive disse 

artiklene på den måten hun gjør. I denne sammenheng blir også 
forholdet til leseren viktig. Umberto Eco sier det slik: "Reading is bom 

as a cooperative agreement between the reader and the text." (Mey 
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1993:281). Denne "avtalen" mellom leseren og teksten kan man til en 

viss grad likestille med et kontraktsforhold mellom sender og leser. Jeg 
vil belyse den kontrakt som foreligger mellom SBO og leseren, og se på 
hvilken måte denne har blitt etablert. Kulturkontekst er et nøkkelord i 

denne forbindelse. Med kulturkontekst mener jeg de omkringliggende 
faktorer som har betydning for kontrakten. Mottakerrollen er også 
viktig og jeg vil blant annet komme inn på hvilke krav leserne stiller. I 
denne forbindelse vil det være naturlig å drøfte om "Sidesprang" har 

blitt en institusjon. 

Jeg har valgt å legge hovedvekten i min analyse på en artikkel i 
Dagbladet fredag 30. juni 1995, med overskriften "Men vakker er hun". 
Men jeg vil også drøfte i hvilken grad SBO bedriver journalistiske 

metarefleksjoner og vil i den forbindelse også benytte artikkelen: 
"Erkemordere og faenskap", som stod i Dagbladet fredag 14. juli, 1995. 

For ordens skyld vil jeg legge ved en rekke andre artikler som belegg for 
en del av de tolkninger jeg gjør i det følgende. Jeg også hatt en samtale 

med SBO, hvor hun fortalte om sine egne oppfatninger om det jeg 

drøfter i denne oppgaven. Jeg kommer til å referere noen av disse 

synspunktene nedenfor. 

"SIDESPRANG" 

-KULTURELLE RAMMER OG KULTURKONTEKST 

Kommunikasjonsuniverset 

Når vi forholder oss til tekst har vi å gjøre med et 

kommunikasjonsunivers. Kommunikasjonsuniverset består av et 
handlingsområde der mening dannes, mening ordnes, mening utvikles 

og mening formidles. Det kommunikasjonsunivers vi har å gjøre med 
når det gjelder spalten "Sidesprang", består av avisen Dagbladet og 

journalisten SBO som avsendere. Budskapet som blir formidlet, er stort 

sett dagsaktuelle nyheter sett fra en litt annen synsvinkel enn i ordinær 
nyhetsformidling. (Forskjellen er at journalisten allerede ha:r gjort seg 

opp en mening om den aktuelle nyhet, og formidler dette synet.) 
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Mottakeren er alle leserne av Dagbladet, som tilfeldigvis eller bevisst 
leser "Sidesprang." 

Ovennevnte kommunikasjonsunivers kan vi med andre ord kalle 
en kulturkontekst. Denne omfatter bl.a. vår bakgrunnskunnskap om 

Dagbladet, og om "Sidesprang"s sjanger. Denne kulturkonteksten 

innebærer altså at vi kan si noe om hvilke normer for tekstskaping som 

er utviklet innenfor disse rammene. 

Kulturelle rammer 

De kunnskaper vi har om verden rundt oss spiller en viktig rolle når vi 

forholder oss til tekst. Når vi som lesere skal forholde oss til hva SBO 

formidler i de nevnte artiklene, gjør vi det på bakgrunn av konteksten og 
de kulturelle rammer som foreligger. "Kulturelle rammer" kan defineres 
slik: "Den kulturelle ramme avgrenser et relevant 
kommunikasjonsforløp fra annet mulig, men irrelevant 

kommunikasjonsforløp og/ eller det som ikke er kommunikasjon." 
(Berge 1995.) Utgangspunktet man alltid må ta hensyn til i denne 

forbindelse er her og nå: For det første det vi sitter inne med av 
kunnskap om aviser generelt og Dagbladet spesielt, for det andre det vi 

vet om den type artikler/spalter/kommentarer, og for det tredje det vi 

vet om SBO. For det fjerde spiller også det vi forventer oss av nettopp 

denne artikkelen, skrevet av SBO, en vil<:tig rolle. I og med at 
"Sidesprang" er en fast spalte, med et forholdsvis konsistent 

budskap l innhold, kan vi nesten si at den er blitt en "institusjon". 

Dagbladet - første kulturelle ramme 

Når jeg nå skal beskrive de kulturelle rammer nærmere, kan jeg 
begynne med å nevne at det i Dagbladet, som jo er en "venstreliberal" 
tabloidavis, for tiden eksisterer en debatt om hva slags avis den skal 
være, hva slags ideal/intensjon den skal ha, og i denne forbindelse også 

hva slags lesere den skal rette seg mot. Tidligere var Dagbladet en 

kulturavis med en stor intellektuell lesergruppe. Det kan virke som om 
det for tiden blir lagt mindre vekt på kultur og mer vekt på 
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oppslagsnyheter. Blant annet har kronikken som tidligere stod på side 2, 

blitt flyttet langt bakover i avisen, noe som jo uttrykker at den blir lavere 

prioritert. Det er ikke lenger så lett å vite hva Dagbladet skal stå for, 
hva som er Dagbladets identitet. Klassisk "dagbladisme", med f.eks. 
"den gyldne penn"-tradisjonen, og petit-tradisjonen slik den ytret seg 

seg, f.eks. i Borgens "Mumle Gåsegg", er kanskje på vei ut? 

"Sidesprang" s sjanger - andre kulturelle ramme 

Sjangeren for "Sidesprang" -artiklene utgjør den neste kulturelle 
rammen jeg vil beskrive. Ved første øyekast ville det være naturlig å slå 

fast at "Sidesprang" er en petit. Men - ved nærmere ettersyn må denne 

sjangerbestemmelsen modereres. Jeg vil allikevel først beskrive petiten 

litt nærmere. 
Det at vi kjenner til petitsjangeren gjør at vi forventer noe spesielt 

av slike tekster. Generelt er petit definert slik: 

"Petitartikkelen er som namnet seier ein kort tekst, som oftast 
mindre enn essayet. Det er ei ikkje-seriøs form, men har gjerne 

likevel eit alvorlig poeng under vittige formuleringar. Han er 
meint å underhalde. l--- l Kjenneteikna kan vi oppsummere slik: 

l. Munnleg språk l---l Både i ord val og setningsbygging kan 
petitforfattaren utfalde seg svært fritt. Det er fullt tillate å 

bruke ufullstendige setningar og dialektinnslag. 

2. Ironi l---l Dette er eit av petitens viktigaste verkemiddel. Ein 
seier noko, men let det skine gjennom at det motsette er det 

rette. Humor og satire er og vanlege verkemiddel. l--- l. 
3. Vandring i emnet. Både i petiten og essayet knyter forfattaren 

stoffet saman ved hjelp av anekdoter og frie assosiasjonar. 

4. Subjektivitet. Petitartikelen er svært personleg. Poenga er ofte 
sett på spissen, og å vere sakleg er ikkje noko strengt krav". 

(Språkbruksanalyse. Leif Anker Andersen, Inger Marie Stein, 
Laila Aase.) 
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Bokmålsordboka definerer petitartikkel slik:"lett, kåserende 

avisartikkel" (1988:443). Mer spesielt for petiten i Dagbladet er jo for 

det første, at det finnes en tradisjon med f.eks. Johan Borgens "Mumle 

Gåsegg" som nevnt ovenfor. For det andre kan det faktum at 
Dagbladet er kjent som en radikal avis, gjøre sitt til at vi har en viss 

mulighet til å forutsi hvem som får svi og hvem som får sympatien i 

petiten. 
Selv om det er mange likhetstrekk mellom petiten og de artikler 

SBO skriver under tittelen "Sidesprang", velger hun selv ikke å kalle det 

petit. SBO kaller seg selv en spaltist og peker først og fremst på at 

"Sidesprang" er mye lenger enn hva som er typisk for petiten. Hun 
nevner også plasseringen av "Sidesprang" som et argument mot at den 
kan kalles petit. På side 3 i Dagbladet står det tyngre stoffet, skrevet av 
de litt "tyngre" journalistene og de artiklene som står på de tre første 

sidene, er på en måte avisens talerør. En petit ville ha stått lenger bak i 

avisen. Det at petiten opprinnelig ble skrevet med trykktypen petit, er 

også et argument hun anfører mot å kalle "Sidesprang" petit. S BO 

hevder at hun selv har skapt sin egen form og sin egen tekstnorm i 

"Sidesprang", og det nærmeste man kan komme en klassifisering av 

denne, ville være begrepet "colwnn" fra amerikanske og engelske 
aviser. Faktum er at uansett om man kaller "Sidesprang" artikler, 

petiter, colwnns eller spalter, så har SBO som nevnt en tekstnorm for 

hvordan disse artiklene skal se ut, og denne følger hun ganske 

konsekvent. Leserne vet hva de kan forvente og hva de har å forholde 
seg til. I dette tilfellet er jeg ganske sikker på at det ville overraske og 

kanskje forarge mange lesere hvis SBO i et av sine "Sidesprang", 

forsvarte Carl I. Hagens partiprogram. Det at vi vet hvilken teksttype 
og sjanger teksten tilhører avgrenser betydningspotensialet. 
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Sissel Benneche Osvold - tredje kulturelle ramme 

Vår kjennskap til SBO først og fremst som journalist, men og som 

person er også en del av kulturkonteksten og den siste av de kulturelle 
rammene jeg vil gå inn på her. Vi vet at SBO er kjent for å ha vært 

(være) en uttalt feminist og at hun er politisk venstrevridd. I Dagbladet 

hører hun til de "tyngre", seriøse journalistene som jobber for 

"institusjonen" Dagbladet. SBO er nok fremdeles feminist og skriver 
"Sidesprang" med en viss kvinnesolidaritet. SBO hevder imidlertid selv 

at hun ikke skriver spesielt for kvinner i en viss alder, men at hun 

henvender seg til et bredt spekter av lesere. Men hun legger allikevel 
ikke skjul på at "Sidesprang" selvsagt til en viss grad kan være farget 
av at forfatteren er en middelaldrende kvinne. I "Sidesprang" tar hun 

forøvrig ofte "de svakes" standpunkt og forsøker med ironi å vekke vår 

sympati for disse. Eller hun lar en eller flere av våre kjære politikere få 
gjennomgå. Dette ser vi f.eks. i "Men vakker er hun" (Dagbladet 30. 

juni 1995), hvor temaet bl.a. er hvordan statsminister Gro Harlem 
Brundtland forholder seg til journalister. SBO lar sin personlige mening 

komme til syne og ironiserer både over Gro Harlem Brundtland, seg 
selv som journalist og andre politiske journalister fra dagspresse og 

fjernsyn. 
Som nevnt ovenfor, spiller vår erfaringsbakgrunn en viktig rolle 

når vi forholder oss til tekst. Det faktum at vi vet at det foregår en 

kulturdiskusjon i Dagbladet, at vi vet hva SBO står for generelt og 

hvilket standpunkt hun tar i Dagbladets kultur- eller identitetsdebatt, 
har betydning for hvordan vi leser og oppfatter nettopp "Sidesprang". 

Relasjonen mellom SBO og leseren. Et "kontraktsforhold" 

Jeg vil nå komme litt inn på relasjonen mellom SBO og leserne av 

"Sidesprang". På bakgrunn av det jeg ovenfor skrev om de kulturelle 
rammene, og det at vår erfaringsbakgrunn gjør at vi kan ha 
forventninger til "Sidesprang", kan man si at det er etablert et 

"kontraktsforhold" mellom SBO og leserne. 
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Kontrakten 
Det er selvsagt SBO, i egenskap av å være journalisten bak 

"Sidesprang", som legger premissene i denne kontrakten. Deretter blir 

det opp til leserne å forholde seg til disse premissene. I og med at det i 

"Sidesprang" er normalt å bruke ironi og at noe av hensikten er at man 
skal underholde, vet vi lesere noe om hvordan vi skal forholde oss til det 

SBO skriver. "Ironi, humor og allusjoner baserer seg på felles 
erfaringer og et felles verdisett." (Vagle m.fl. 1993:67). Vi forventer at 

SBO skal være humoristisk, ironisk, sjokkerende og engasjerende når 

hun skriver "Sidesprang", og forholder oss til tekstene på bakgrunn av 

disse forventningene. 
Hvis vi f.eks. ser på teksten "Men vakker er hun", ville ikke SBO 

på sin side ha oppfylt kontrakten med leserne hvis hun ktm hadde 

referert spørsmål og svar fra den aktuelle pressekonferansen i et enkelt 

"nyhetsmeldingsspråk". Leserne på den annen side ville ikke ha oppfylt 

kontrakten hvis de leste denne teksten som informasjon om det som 

foregikk på pressekonferansen, og dermed ventet seg saklig 
informasjon. På denne måten kan vi se at kontraktsforholdet er bestemt 

av bl.a. SBO og lesernes erfaringsbakgrunn og forhåndskunnskap om 

henne. Leserne har altså visse forventninger til hvordan SBO skal 

skrive artikkelen, fordi de kjenner til premissene i kontrakten. 

Premisser for kontrakten 
Når SBO legger premissene for denne kontrakten, er det første hun må 
ta hensyn til normene for tekstsjangeren hun har skapt seg. I tillegg skal 
hun gi teksten sitt personlige særpreg. SBO selv mener at hun i 

"Sidesprang" ikke følger slike tekstnormer så strengt, men at hun legger 
mer vekt på aktualitet, underholdning og fremfor alt det å være ærlig. 

Målet hennes er å skrive om ting som engasjerer henne og dermed også 
forhåpentligvis engasjerer noen lesere. Deretter kommer problemet 

med å gjøre dette på en underholdende måte. I bunnen ligger ærligheten 
overfor leserne. Hun skriver det hun mener og forsøker på ingen måte å 
skåne noen. 
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Et eksempel på dette ser vi i "Og det skal vi huske" (Dagbladet 15. 

september 1995), hvor hun lar "de gamle damene" få gjennomgå etter 

valget i høst. Tidligere har SBO alltid skrevet med medlidenhet og 
sympati om "de gamle damene", men når hun selv etter valget i høst 
mistet noe av respekten for dem, legger hun ikke skjul på dette for å 
tekkes dem. Hun lar ærligheten gå foran det å være konsekvent når det 

gjelder hvem hun sympatiserer med, og hva vi som lesere kan forvente å 

se på trykk i "Sidesprang". Jeg har allikevel et inntrykk av at det 
eksisterer et stabilt kontraktsforhold mellom SBO og leserne i 

"Sidesprang", og at dette kanskje aller mest hviler på SBOs 
konsekvente ærlighet, mer enn hennes konsekvente sympati for visse 

grupper i samfunnet. I tillegg kommer altså det moment at leserne vet 
hva slags tekstnormer som ligger til grunn for disse spaltene. SBO på 

sin side oppfyller disse tekstnormene når hun skriver. Hun følger de 

premissene som ligger til grunn. Vi kan si at SBO har vært med på, eller 

er med på, å bestemme hvilke tekstnormer som skal legges til grunn. 

Som spaltist er SBO personlig i motsetning til f.eks. når hun 
skriver leder-artikler som jo er usignerte. Petiten er også sterkt 
personlig farget, og det er et likhetstrekk med spalten "Sidesprang" som 
gjør at mange kanskje ser på den som petit. SBO har som nevnt, skapt 
sin egen stil og form som spaltist med "Sidesprang", og hun mener at 

denne har hennes helt særegne form. I denne forbindelse er det også 

interessant å trekke inn hvilken rolle SBO har - og hvilken posisjon hun 

skaper seg/ oppnår. 

"MEN V AKKER ER HUN" 

- ROLLER OG POSISJONERING 

Bakhtin var også opptatt av hvordan språk og sjanger kan avspeile 
individuell stil. Han mente at det ofte er en "organisk lenke" mellom stil 
og sjanger. Uttrykket "organisk lenke" forstår jeg dithen at stil og 
sjanger flyter i hverandre, påvirker hverandre slik at vi vanskelig kan 

skille dem og forklare hva de representerer hver for seg. På bakgrunn av 
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det jeg har lagt til grunn ovenfor, kan vi si at det også eksisterer en slik 

"organisk lenke" mellom SBOs stil og "Sidesprang"s sjanger. SBO har 

skapt seg en rolle som forfatteren bak "Sidesprang". Eli Glomnes sier at 
det er senderen som har "den beste plassen" (Gloinnes, 1991:92). SBO 

kan altså velge hva hun vil vektlegge. Hun får det som hun vil i sine 

"Sidesprang". Hun tenker strategisk på hvordan hun vil skrive teksten. 

Og ved å ha språket i sin makt, som hun jo til gagns viser at hun har, er 
hun i stor grad i stand til å manipulere oss lesere. Vi kan i denne 
forbindelse stille spørsmålet hva SBOs prosjekt er. 

Roller 
Rolle er i Tekst og Kontekst definert slik: "( ... ) individer i samfunnet 

innehar ulike funksjoner og relasjoner seg i mellom, avhengig av 

biologiske egenskaper som kjønn, rase, alder og av ervervede trekk som 

utdanning, yrke, stilling, samfunnsverv." (Vagle m.fl. 1993:64). Den rolle 

SBO naturlig har, er at hun er en bevisst, utdannet kvinne i moden 
alder, som innehar en stilling som medfører at hun til dels kan sies å 

være en offentlig person, og hvor hun oppnår oppmerksomhet og 

anerkjennelse for det arbeid hun utfører. I tillegg til dette kan det være 
at SBO forsøker å ha en viss rolle, og at hun posisjonerer seg på en 

bestemt måte i f.eks. "Sidesprang" -artiklene. Måten hun gjør dette på, 

er det jeg vil kalle for SBOs prosjekt. 

Sosial posisjon 

Når det gjelder posisjon, er det viktig å skille mellom posisjon i språket 

og i sjanger, og posisjon sosialt i forhold til omverdenen. I forbindelse 

med SBOs prosjekt vil jeg her se nærmere på formålet med, eller 
intensjonen bak, SBOs "Sidesprang". Ikke slik å forstå at jeg tror denne 

er konsistent, men at det går an å finne gjennomgående eller 

tilbakevendende trekk. Er SBO i tillegg til å være en "formidler" av 
klassisk dagbladisme ved sine "Sidesprang", også opptatt av å skape en 
offentlig sosial posisjon for seg selv, Sissel Benneche Osvold? Lesere 

idag har vel en viss mening om hva vi kan forvente å se på trykk, og hvis 
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SBO på enkelte områder overskrider en del moralske eller andre 

grenser, vil vi reagere. Men, denne reaksjonen ville kanskje også 

innebære beundring for en kvinne som våger å uttale seg om dette og 

hint på en spesiell måte. Beundringen vil igjen antagelig føre til høyere 
anerkjennelse og til syvende og sist en sterkere sosial posisjon for SBO. 

Skriver hun for å oppnå denne posisjonen, eller skriver hun kun for 

"saken"? 
"Sidesprang" -tekstene er ofte svært personlige. SBO legger ikke 

skjul på at det er hennes egen mening som formidles. Det kan noen 
ganger virke som om hun fremhever at dette er hennes oppfatninger, og 

at det eneste riktige er å dele disse oppfatningene. Hun setter seg på en 

måte over leserne og belærer dem om hva som er det rette. Overfor de 
leserne som blir overbevist av hennes argumentasjon, vil hun ha 

oppnådd å markere seg. Denne markeringen innebærer igjen at hennes 

posisjon har blitt styrket. Hennes rolle, som den som sitter på sin høye 
hest og har oversikt over hva som er rett og galt, har blitt markert 
overfor leserne. Det er med andre ord hennes sosiale posisjon som er 

markert. 

Psykologisk posisjon 
Teksten uttrykker forfatterens "bevissthet", verdisyn og holdninger, 
hevder Marte Halse i Loggen , novellen og jentene. Hun sier videre: 

"Bakhtins hovedanliggende var språk både som sosial og 
psykologisk erfaring og romansjangeren som en sjanger med 

spesielle muligheter for sosial og psykologisk utforskning. Å skrive 
( .... )kan også handle om å realisere andre mer psykologiske behov 

som kan være viktige på veien å modellere et skrivende jeg." 
(Halse 1993:18) 

Det å utforske psykologisk konfliktstoff, innenfor trygge rammer, gir 
mulighet til å kontrollere intriger, handlinger, konfliktstoff og personer. 

Et eksempel fra "Men vakker er hun" passer inn her. SBO skriver at hun 
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som en "hevn" for den måten Gro Harlem Brundtland oppfører seg på 

overfor journalister, skriver "litt stygt om regjeringen hennes når 

sjansen byr seg." Dette er en typisk måte å hevde seg på ved tekst. Hun 

går ikke direkte til Gro Harlem Brundtland og sier: "Hør her, du 

oppfører deg ikke pent overfor oss journalister, skjerp deg!" I stedet 
skriver hun av seg frustrasjonen i "Sidesprang" og håper kanskje til og 

med at rette vedkommende leser det. I tillegg oppnår hun prestisje ved 
at hun tør å være så frekk og freidig at hlill skriver så direkte om vår 

statsminister. Dette styrker hennes psykologiske posisjon. 

"Andrehet" 

Bakhtin hevder at i prosessen for å skape sin egen posisjon blir "andres 
ord" viktige. For å beskrive dette bruker han termen assimilasjon. Å 
assimilere betyr at noe blir tatt opp og gjort likt (forenet). Igjen ser vi at 

bakgnmnskunnskapen, som jeg nevnte ovenfor, er viktig når vi 
forholder oss til tekst. I forbindelse med det prosjekt SBO har for å 

skape seg en rolle og posisjon, blir også "andres ord" viktige. Det er 

altså den betydning "andres ord" har for ens egen tekst, som ligger til 
grunn for det uttrykk som Bakhtin kaller for "otherness" - eller på norsk 

"and:rehet". 

"Å skape sin egen posisjon som skrivende eller talende, må slik jeg 

ser det, derfor bl.a. måtte handle om å kunne modellere et jeg 

gjennom andrehet, i dialog med denne levende andreheten både i 
seg selv og utenfor seg selv." (Halse 1993:10.) 

Er man seg denne "andreheten" bevisst, vil man kunne benytte den, eller 
som Halse sier det, føre en "dialog" med den når man skriver. Dette er 

viktig i forbindelse med det jeg innledningsvis nevnte om å modellere 
seg selv i og ved tekst. Selv om det skjer en assimilasjon slik at vi ikke 

lenger kan skille ut hva som er andrehet og hva som er oss selv, er altså 
denne andreheten hele tiden med. Det vi har lest eller hørt, blir benyttet, 
og vi aner etterhvert ikke hva vi har "suget av eget bryst", og hva som 
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er andres tanker. Andres stemmer blir altså sitert inn i våre egne tekster, 

som Halse sier det. På denne måten blir det en slags "intern dialogisme" 

(Halse 1993:8), i tekstene våre. Hva blir så denne "andreheten" i dette 

tilfellet? Er det Dagblad-tradisjonens erfaringer eller SBOs egne 

erfaringer? 

SBOs "andrehet" 

Jeg tolker det dithen at også "klassisk dagbladisme" blir en del av SBOs 
"andrehet", når hun skriver sine "Sidesprang". Enten bevisst eller 
ubevisst vil jeg tro at det Dagbladet representerer, ligger som en basis 
for de meninger som kommer til uttrykk hos SBO i "Sidesprang". Hvor 

synlig denne basisen er for SBO selv, og leserne, er et annet spørsmål. 

Den er, såvidt jeg kan se, godt assimilert. Det virker ikke som om SBO 

har strenge normer å forholde seg til og sliter med å følge disse. 
Når det gjelder SBOs egen erfaringsbakgrunn - eller "de andres 

innsiterte stemmer" ligger selvsagt også disse til grunn når hun skriver 
og mener noe i "Sidesprang". På bakgrunn av dette, kan vi vel si at S BO 

modellerer et "jeg" når hun skriver "Sidesprang". En slik dialogisme 
som nevnt ovenfor, har skjedd i skriveprosessen, enten hun er seg den 

bevisst eller ikke. 
Et annet spørsmål som kan være interessant å stille i denne 

forbindelse, er om det i skriveprosessen kan slippe fram noe som SBO 

ikke har kontroll over. Kan SBO gestalte spor fra noe i seg selv, som hun 
ikke kjenner, når hun leser sine egne tekster? Dette spørsmålet kan jeg 

neppe gi et sikkert svar på, men jeg vil anta at hun kanskje har opplevd 
å se nye ting i forbindelse med at lesere har kommentert noe av det hun 
har skrevet. Jeg vil ikke diskutere dette nærmere her, da dette i liten 

grad har noe med modellering å gjøre. Her ville det heller være snakk 

om en utvikling eller forandring som har skjedd uten at SBO har vært 

klar over det, og ikl(e en bevisst modellering av et jeg, for å posisjonere 
seg på en bestemt måte. 
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SBOs intensjon 
I henhold til det gjeldende sjangerskjema for petit som jeg har beskrevet 

ovenfor, er det spesielle ved den sjangeren, som jo også passer på disse 
spaltene, at forfatterens (her SBOs) personlige holdning skal skinne 

gjennom. I Halse (1993:22) blir Bakhtin referert slik: "Forfatteren er i 

språket, i tekstens sosiale heteroglossia." Dette kan forstås dithen at det 
ikke går an å skille mellom tekst og sender, men at disse utgjør en enhet 

I Glomnes (1991:74), hevdes det imidlertid at intensjon knyttes til teksten 
og ikke til senderen. Glomnes sier videre at det i en analyse er teksten og 

ikke senderen vi forholder oss til, selv om senderen antageligvis har den 
samme intensjon som teksten uttrykker. 

Glomnes skiller altså her mellom tekst og sender, noe som derimot 

ikke lar seg gjøre i visse andre tekster, som f.eks. i petiter eller som her i 

"Sidesprang" -tekstene. I slike tekster er tvert i mot relasjonen mellom 
tekst og sender så nær at man ikke kan skille tekstens intensjon fra 

senderens. Senderens og tekstens intensjon er smeltet sammen. Som 

Bakhtin sier er senderen i teksten, eller sagt med andre ord, senderen er 
identisk med teksten. I "Sidesprang" -spaltene er SBO til tider svært 
synlig i teksten. I tillegg er relasjonen mellom SBO og teksten her 

eksplisitt uttrykt ved at det i spaltene alltid er med et fotografi av henne. 

Det at SBO er senderen, er altså her vesentlig, så vesentlig at det 
forsterkes med et fotografi; det holder ikke å bare ha navnet SBO å 
forholde seg til. Leserne skal ikke kllllile ta feil av hvem som er sender. 

Derfor er det i "Sidesprang" umulig å skille tekst fra sender, og det er 
intensjonen bak sender og tekst som en enhet, som er interessant når 

man skal analysere tekstene, og feks. se på hvilket budskap som 
formidles. 

Som nevnt er SBO en av de journalistene som forsøker å 

opprettholde den klassiske dagbladisme-tradisjonen. Hennes budskap 

samsvarer stort sett med disse holdningene. På denne måten kan vi si at 
SBO er målrettet både når det gjelder å få et budskap frem for leseren 
og når det gjelder å skape seg en posisjon. Det at hun har et bilde av seg 
selv i teksten, understreker hennes eget behov for posisjonering. Det 
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faktum at det er svært få journalister som får trykket bilde av seg i 

forbindelse med tekstene sine, gjør i tillegg at vi lesere får forståelsen av 

at SBO er en tungvekter som har anerkjennelse og innflytelse. SBO har 

med andre ord en slik rolle og posisjon at det for Dagbladet er viktig at 

leserne er klar over at det er henne som skriver. 

SBO - trygg på sin rolle og posisjon 
I forlengelsen av det jeg skrev ovenfor, vil jeg altså hevde at SBO er 

trygg i sin rolle og har lykkes i å skape seg en posisjon. Dette kan 
begrunnes med bl.a. hvordan hun skriver i sine "Sidesprang". Teksten 

"Erkemordere og faenskap" tolker jeg f.eks. dithen at SBO bedriver 

journalistiske metarefleksjoner. Med uttrykket "journalistiske 

metarefleksjoner", mener jeg at hun reflekterer over det å være 

journalist. Hun skriver her om den prosessen og de problemer hun 

stadig møter når hun skal skrive sine "Sidesprang". De krav som henger 

over henne om at tekstene skal ha aktualitet og at hun samtidig skal 

klare å underholde leseren, er ikke alltid like lette å oppfylle, og dette 

problematiserer hun altså i "Erkemordere og faenskap". 

Det at SBO bedriver slike journalistiske metarefleksjoner i 

"Sidesprang", synes jeg vitner om selvsikkerhet. Hun føler seg trygg på 

sin rolle og kan tillate seg å skrive om et såpass snevert og lite aktuelt 

tema, sett fra dagbladlesernes synspunkt. Selv sier hun at hun 

porsjonerer ut tekster som denne. Noe av grunnen til dette er at hun 

ikke må mislykkes i kravet om aktualitet. Men, som sagt, det at hun 

overhodet lar slike tekster trykkes som "Sidesprang", viser at hun føler 

seg trygg på sin rolle. 

En annen ting som understreker at hun er trygg på sin rolle og 

posisjon, er at hun ofte stiller retoriske spørsmål som hun selv svarer 

på. I kraft av sin rolle, posisjon og/ eller autoritet kan hun gi det rette 

svaret på spørsmålene. Hun lar det ikke være opp til leserne selv å 

svare det de synes er rett. 

Når SBO i "Men vakker er hun" bruker uttrykk som "vakker", 

"dronning", "målbinde" etc. for å karakterisere statsministeren, synes 
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jeg igjen hun viser sin posisjon og kanskje til og med makt. Hun fratar 
statsministeren hennes makt ved å innføre begreper som ikke har noe 

med den direkte sammenhengen å gjøre. SBO benytter her sin makt til å 
frata Gro Harlem Brundtland noe av hennes makt, og trekker henne 
med dette ned fra det høye ståsted SBO mener at G.H.B. har plassert 
seg selv på. SBO benytter uttrykk fra eventyrsjangeren og latterliggjør 
med dette statsministeren. Jeg vurderer det dithen at man skal være 
sikker på sin rolle og posisjon for å våge å gjøre dette. 

U tsigelsesform 
SBO bruker stort sett episk utsigelsesform i "Sidesprang". Med 
utsigelsesform menes måter å si ting på. Det at SBO bruker den episke 
(fortellende) utsigelsesformen, viser at hun er trygg på sin rolle og 
posisjon. Det faktum at tekstene hennes enkelte ganger også har en 
didaktisk (belærende) utsigelsesform, understreker hennes trygghet 
ytterligere. Hun vet at hun har noe interessant å fortelle, og noen 
ganger til og med noe å lære bort. 

Faksjon 
Et spørsmål som kan stilles i forbindelse med stilbruk er om tekstene i 
"Sidesprang" er virkelighet eller poesi. I Glomnes (1991:57), brukes 
begrepet faksjon. Faksjon er en blanding mellom fiksjon og fakta. Jeg vil 
hevde at SBO i "Sidesprang" benytter denne episke 
framstillingsformen. I mange av hennes tekster er språket så 
gjennomarbeidet og godt fungerende, at vi kan si at det har et poetisk 
element i seg. Om man kan gå så langt som til å kalle noen av tekstene 
hennes skjønnlitteratur, er vel tvilsomt, men når det gjelder f.eks. 
"Erkemordere og faenskap", synes jeg denne teksten ligger nært opp til 
hva man kan kalle en litterær tekst. 

I tillegg til at SBO i "Sidesprang" underholder oss lesere, kan hun 
enkelte ganger også både opplyse, belære og engasjere oss til handling. 
Et godt eksempel er "Men vakker er hun". Denne teksten er skrevet på 
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en måte som underholder oss lesere og får oss til å trekke på 

smilebåndet. Samtidig bringer den et viktig tema frem i sin 

makro handling: 

"Selvfølgelig har ikke den politiske debatt den ringeste nytte av en 

ubestridt dronning på toppen. En dronning som for tida overhodet 

ikke lar seg målbinde. Og som i tillegg åpenbart har det så godt 
med seg selv .......... ", 

nemlig den rolle vår statsminister har, og hvordan både journalister og 
legfolk kommer til kort når det gjelder å forsøke å være kritiske til den 
politikk som drives av regjeringen for tiden. 

I dagens samfunn hvor det er de store oppslag som selger best, kan 

faksjon være en ypperlig måte å få folk til å lese politisk og annet "tørt" 

stoff, og la seg engasjere til å bli mer bevisste mennesker. Faksjonen 
"lurer" oss på en måte ved at vi "tror" vi leser en morsom historie, mens 

vi i virkeligheten har lest et innlegg i en eller annen samfunnsdebatt, 
som får oss til å ta et standpunkt (særlig det standpunkt forfatteren, i 

dette tilfellet SBO, vil vi skal ta), uten at vi selv helt er klar over hva som 

har skjedd. SBO, som det samfunnsengasjerte mennesket hun er, skriver 

helt bevisst på denne måten og sier selv at hun forsøker å "lure" flest 

mulig av leserne til å ta et standpunkt, og å bli engasjerte i diverse 

saker. Hun får altså på denne måten leserne til å lese stoff og dermed få 

innsikt i saker de aldri ellers ville ha fått innblikk i. Dette kan også 
begrunne og/ eller forklare den plassering "Sidesprang" har 
Dagbladet, nemlig på side 3. Det at mange av "Sidesprang" -tekstene 
ofte har et litterært preg, er med på å understreke at SBO er selvsikker i 
forhold til sin rolle og posisjon. Hun er trygg på sitt budskap - og ikke 
minst trygg på måten hun formidler dette budskapet på. 
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"ERKEMORDERE OG FAENSKAP" 

- MOTTAKERROLLEN - LESEREN 

SBOs intensjon bak "Sidesprang" er først og fremst å nå et bredt lag av 

lesere, men kanskje først og fremst den klassiske dagbladleseren. Det 
kan forøvrig være problematisk å avgrense hvem som er den klassiske 

dagbladleser. Antagelig vil SBO karakterisere vedkommende som en 
person uavhengig av kjønn, alder og spesiell utdannelse, men 

samfunnsengasjert og med behov for informasjon og underholdning. 

SBO forsøker å tilfredsstille denne leseren ved å kommentere og 
dokumentere på en ikke-forutsigbar måte i "Sidesprang". I dette 

kapitlet skal jeg se nærmere på hvor stor autoritet SBO egentlig har 
skapt seg, og hvor sterk posisjon hun har overfor leserne. Jeg skal altså 

se det fra mottakerens side. Bl.a. skal jeg se på hvor mye vi lesere kan 

akseptere av SBO, f.eks. når det gjelder normbrudd. 

SBOs krav til leseren 
Det kan som nevnt kanskje være et problem å avgrense hvem som er 

mottakeren i "Sidesprang". Men i og med at SBO tilhører den 
tradisjonelle Dagblad-fløyen blant journalistene, vil jeg tro at leserne 

av SBOs sidesprang er mer samfunnsbevisste, og kanskje også mer 
intellektuelle, enn flesteparten av dagbladleserne for øvrig, som kanskje 

er mer ute etter oppslagsstoff. 

Dette har jo også noe med å gjøre at SBO modellerer seg en leser, 
nemlig en klassisk dagbladleser, en engasjert og interessert 

(intellektuell) leser. Hvorvidt denne leseren stemmer overens med den 

faktiske leseren, er et annet spørsmål, som ikke skal tas opp her. 

På denne måten stiller SBO visse krav til sin leser; leseren må 

forstå bakgrunnen for at SBO skriver som hun gjør i "Sidesprang". Her 
kommer igjen betydningen av kulturelle rammer inn, bevisste og 
ubevisste. 
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Modellert leser og faktisk leser 
Et mulig problem når det gjelder mottakeren er altså at modellert 
leser/mottaker og faktisk leser/mottaker ikke alltid er den samme. 

Antagelig ville ikke noen andre enn den gruppen SBO skriver for, klare 

å sette seg inn i hennes stil og sjanger og derfor ikke ha særlig utbytte av 

disse artiklene , bortsett fra å se på dem som kjedelige, uforståelige, og 
derfor aldri forsøke å lese dem igjen. SBO mener selv at hun ikke 

modellerer en spesiell type leser, men at hun skriver for å treffe det 

brede lag i befolkningen. På bakgrunn av de responser hun får fra 
leserne av "Sidesprang/f, har hun kanskje rett i å si at hun faktisk treffer 
det "brede lagn. Disse responsene kommer i følge henne selv, fra feks. 

gamle damer i Finnmark, ungdommer i Oslo, Lions i Holmenkollåsen. 
Man kan vel neppe kalle dette utvalget en homogen gruppe, og hevde at 

den tilsvarer den klassiske dagbladleser. 

Lesernes krav til SBO 
Samtidig som SBO stiller krav til leseren, stiller leseren visse krav til 

SBO. Et av disse kravene er at hun følger den tekstnorm som ligger til 

grunn, slik at leseren har en mulighet til å følge og sette seg inn i hennes 
"argumentasjon/f. Et annet krav er at hun til en viss grad er konsekvent, 

slik at vi som lesere vet hva vi kan forvente oss av hennes "Sidesprang/f. 

I denne forbindelse kan det være naturlig å trekke inn begrepet sjanger 
igjen. Det er prinsipielt mulig å overskrive sjangrer, avhengig av 

senders interesser, men selv om sjanger ikke har karakter av lov, er det 

viktig å opprettholde visse normer av hensyn til leseren, som da kan 
forholde seg til sjangeren med en forventning om et visst mønster. 
Sjanger har derfor karakter av forventning og institusjonelle rammer. 

Det at SBO svært ofte benytter tre bilder i "headingenn, kan være 

et mulig rituelt mønster hun har skapt, og som hun velger å være 

ganske konsekvent med. Med rituelt mønster mener jeg her at SBO lar 
ønsket om konsekvens komme foran innholdet. Det kan virke som om 

hun lar en /ftretallslov" herske når hun skal illustrere tekstene. Hvis hun 
ikke har tre bilder på rad, har hun ofte et bilde med tre objekter eller 
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enheter i, se f.eks. "Og det skal vi huske". Disse tre bildene som 

illustrasjon har en gjenkjenningseffekt på leseren. Hvis man skal kunne 

kalle det rituelt, må det være denne gjenkjenningseffekten som blir 

viktig for SBO å oppnå. Hva de tre bildene inneholder og hvordan hun 

får dem til å harmonere med innholdet i teksten, blir mindre viktig enn 

at det må være tre bilder. Leserens behov for konsekvens blir således 

oppfylt ved at disse tre bildene har blitt et mønster ved "Sidesprang"

spaltene. 

Behov for konsekvens - kontraktsforholdet sett fra lesernes side 
Et viktig poeng med den kontrakten som jeg innledningsvis nevnte 

eksisterer mellom SBO og leserne, er at leserne til en viss grad kan 

forutsi hva som kan og ikke kan komme til å stå på trykk i "Sidesprang". 

Jeg vil uttrykke dette mer spesifikt ved å si at leserne har et behov for 

konsekvens. Forventningene til hva som kan stå i "Sidesprang" må til 

en viss grad oppfylles. På denne måten setter jo leserne både moralske 

og instrwnentelle krav til teksten. Innholdet skal ha aktualitet, samtidig 

som det skal være formidlet på en underholdende måte. I tillegg skal 
forfatteren SBO ha visse moralske holdninger som hun ikke bryter med. 

Disse kravene fra leserne er jo i utgangspunktet lagt til grunn av SBO, 

da hun dannet rammene, tekstnormen eller kontraktsforholdet mellom 

seg og leserne i forhold til "Sidesprang". Lesernes krav kommer i andre 

rekke. Når vi har akseptert de premisser SBO legger til grunn for 

kontraktsforholdet, krever vi til gjengjeld at de blir opprettholdt og at 

det med dette er en konsekvent stil vi kan kjenne igjen i "Sidesprang". 

Dette er måten vi som lesere kan forholde oss til en slik fast spalte på. 

Imidlertid kan det jo oppstå situasjoner eller tekster vi reagerer 

på. Det kan f.eks. være at SBO ikke skriver eller formidler de 

holdninger vi trodde hun ville ha. Her vil hennes posisjon spille en viktig 

rolle. Vi som lesere vil, når vi reagerer på noe, først sjekke hennes 

autoritet, som hun jo har på bakgrunn av den posisjon hun har skapt 

seg. Vi vil altså undersøke om SBO er autorisert til å opptre/skrive 

(inneha de holdninger) på den måten. Hvor sterkt hun har posisjonert 
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seg og hvilken rolle hun har, vil her gjøre utslaget for om vi kan godta 

det inntrufne. Kan vi akseptere mer enn vi kanskje ellers ville ha gjort 

nettopp fordi det er SBO som skriver dette i "Sidesprang"? 
Ifølge SBO selv er leserne raske til å gi tilbakemelding når de 

reagerer på noe. Det understreker det faste, nære, tette forholdet hun 

har skapt til leserne av denne spalten. Det underbygger igjen det jeg slo 
fast ovenfor, at kontraktsforholdet mellom SBO og leserne er stabilt og 

godt etablert. Leserne er ikke interessert i å avslutte kontraktsforholdet 
selv om de f.eks. er uenige i det SBO skriver, men de tar opp problemet 
med henne og forsøker ved dialog å løse det slik at kontraktsforholdet 

fortsatt kan bestå. For hver ny spalte SBO skriver, vil hennes omdømme 
stå på spill, leserne vil vurdere om hun følger "kontrakten" og på denne 
måten sikre seg at de vet hva de har å forholde seg til i neste 

"Sidesprang." 

AVSLUTNING - EN OPPSUMMERING 

Jeg har ovenfor vist hvordan SBO modellerer seg i og ved 
"Sidesprang"-artiklene. Hun har etablert et stabilt forhold til leserne. 
Det innebærer at hun kan utfolde seg som det passer henne i 

"Sidesprang". Hun oppfyller lesernes forventninger ved å følge de 

tekstnormene som hun selv har utviklet. Leserne vet hva de har å 

forholde seg til. Denne "konsekventheten" mener jeg ligger til grunn for 
hele "Sidesprang" -institusjonen. Det at leserne vet hva de får, har ikke 

bare å gjøre med SBO selv, heller ikke teksten i seg selv, men samspillet 
mellom disse. Glomnes (1991:87) siterer følgende etter filosofen Hans 
Gadamer: "Tekstens mening fins ikke bare i teksten, heller ikke bare hos 

tolkeren, men i samspillet mellom dem." (min utheving). 
Selv om jeg nevnte ovenfor at leserne vet hva de kan forvente seg 

av SBO i "Sidesprang", er det også alltid et snev av ustabilitet i disse 

tekstene. Tekstene inngår, til en viss grad, i en dynamisk dialektikk. Med 
dette mener jeg at hun ved å stille spørsmål og å svare, argumentere for 

og imot noe, gradvis kommer fram til en sannhet eller forklaring på et 
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problem som leserne kan ta stilling til. På denne måten kan vi vel si at 
"Sidesprang" -artiklene er stabilt ustabile. De er stabile på den måten at 
SBO følger den tekstnorm hun har lagt til grunn, og de er ustabile fordi 
den tekstnorm hun har lagt til grunn, gir rom for stor variasjon i innhold 
og budskap i disse spaltene. 

*** 

Sissel Benneche Osvold er vakker - det hersker det ingen tvil om. At hun 
i tillegg har klart å skape seg en rolle og posisjon offentlig, viser det jeg 
har forsøkt å beskrive ovenfor. Selv om samfunnet vårt er fullt av 
erkemordere og faenskap, har hun oppnådd en posisjon som gir henne 
autoritet og makt. Leserne har akseptert SBO i denne rollen og 
posisjonen, og aksepterer hennes sidesprang. Hun kan tillate seg det 
meste i disse artiklene uten at leserne vil reagere, nettopp fordi hun er 
den hun er. Hvis hun en dag sympatiserer med en rottemåke, vil hun at 
leserne skal gjøre det samme. Med språket i sin hule hånd gjør hun sitt 
til å overbevise leserne om at rottemåken har gjort seg fortjent til vår 
sympati. Uten at vi er klar over det, feller vi plutselig en tåre for den 

stakkars rottemåken ........ 
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Fredag 30. juni 1995 3 

Det er lenge siden Gro gruet for å gripe ordet i forsamlingen. 
Lenge siden damen satt beskjedent på stolen . 

. Nå sier hun «dekk!». Og da ligger vi på ryggen. 

O g der kom hun. Klokka 09.02 kom hun. I 
blå kjole med hvit jakke over, rød ring

perm og et smil Hennes & Mauritz bare kan 
drømme om å få på plakaten. Pamela Ander
son, eat your heart out. Landets fører bærer sin 
overveldende popularitet som en dronning, og 
siden vi for tida åpenbart lever i en slags rus av 
underkastelse under denne damen, inntar jeg 
posisjonen ved hennes føtter og sier: A, så vak
ker hun er. 

Dette utbrudd handler ikke om politikk. 
Hennes regjering ter seg til tider med en arro

ganse som fortjener en ørefik, 
hennes asylpoHtikk er ikke ba
re den mest tydelige på Arbei
derpartiets sakskart, den er 
også den mest brutale, hennes 
suverene posisjon inviterer en 
kritisk presse til en ganske an
nen pågåenhet og insisterende 
frekkhet enn vi i praksis kla
rer å stable på beina når vi 
møter dronningen «live", som 
vi gjorde på pressekonferan~ 
sen i Oslo denne uka. Det får 
ikke hjelpe, i dag skal det væ
re lov å si det høyt: A, så vak
ker hun er. 

Det gjør jeg med god sam
vittighet. For ingen har fått 

sitt utseende kommentert så ustanselig og så 
stygt som Gro Harlem Brundtland. De har 
problemer nå, avistegnerne som har levd av å 
utstyre damen med en korpus som bare kan 
forveksles med Helmut Kohl på høye hæler, og 
dette bistre uttrykk for å illustrere makten hun 
forvalter, den stedige argumentasjonen, knepet 
med å sende spørsmålet tilbake til journalisten 
som manner seg opp til å utfordre damen i ple
num. «Så gi meg et eksempel, da, nevn meg tre 
konkrete eksempler, kom igjen!» Og mens 
journalisten fomler i hodet sitt, smiler Gro smi
let som betyr «Jeg hører du tenker, men det går 
veeeldig langsomt, ikke sant?». 

En slik dame hadde fortjent et tøffere presse
korps enn vi kan stille i nærkamp. Vi er opp
lagt best etter pressekonferansen, når vi kan gå 
tilbake til kontorene våre, lukke døra og kom
me på det smarte vi skulle sagt, hvis vi bare 
torde. Selv satt jeg som en tulling og tenkte at 
sannelig skal jeg spørre om litt av hvert, men 
sa jeg noe? Langt ifra. Sa de andre noe som 
kunne vippe makten av pinnen? Langt ifra. Ble 
dama kjørt på et eneste spørsmål? Nei. 

K om ikke og si at vi foretrekker å stille våre 
spørsmål eksklusivt for vår egen avis el

ler kanal. At pressekonferanser er uten be
tydning hvis vi ikke får vår egen kommentar 
og dermed avstår fra det som kan bli felles~ 
stoff. Selv jeg har deltatt på internasjonale 
pressekonferanser der pressen gyver løs med 
dødsforakt. Dumme spørsmål? Javisst, en mas
se, men hvem bryr seg om det? Det viktigste er 
å ikke gi seg, men tyne sitronen for hva den er 
verd. Om s~demannen ler av deg fordi du spør i 
periferien av det anerkjent viktige, blås i det. 
Han vet ikke noe om din vinkel og skal bare 
passe seg. Det er for offentlighetens skyld vi 
sitter der. Men offentligheten aner ikke hvor 

beskjedne vi er der vi vokter oss for å ikke drite 
oss ut i kollegenes øyne. 

Derfor har vi intet nytt å melde fra Gros rede
gjørelse over hvor bm vi har det i sosialdemo
kratiet takket være en opposisjon som også inn~ 
ser det selvfølgelige i å slutte seg til Arbeider
partiets sist ærede taler. Hva skulle de ellers 
gjøre? 

Annet enn å skumle rundt i korridorene og 
blåse litt i barten. Og titte beundrende opp på 
Gro som smiler triumferende og etterlyser alter
nativet. 

Selvfølgelig har ikke den politiske debatt den 
ringeste nytte av en ubestridt dronning på 

toppen. En dronning som for tida overhodet ik
ke lar seg målbinde. Og som i tillegg åpenbart 
har det så godt med seg selv og sitt liv at vi på 
bakerste benk, vi med fomlete tanker i hodet og 
prestasjonsangst, vi som kjenner pulsen dundre 
i tinningen bare ved tanken på å gripe ordet når 
selveste Olav Gran-Olsson fm NRK er til stede 
sammen med Teigene, Versto og Heljesen, vi 
kan ikke samle oss om annet enn en musestille 
konklusjon på hele seansen: Se, så vakker hun 
ec. 

Fo~.:jeg husker så godt den slanke, velfriserte 
legen som plutselig satt så elegant og faktisk 
litt beskjedent på stolen rundt regjeringsbordet 
i 1974 og betrodde meg i et intervju at det had
de kostet henne hardt å ta ordet i større for
sarnlingei; at det lenge hadde vært noe av det 
verste hun visste. Dengang hadde hun knapt en 
bisetning å tilby, men snakket direkte og jord
nært og alminnelig. I redaksjonen lo de av meg 
da jeg kom tilbake og sa jeg hadde "forelsket·· 
meg i miljøvernministeren. En pinlighet for en
hver som ville aspirere inn i det maktkritiske 
pressekorps. 

D a hun ble kåret til Årets navn i Dagbladet i 
1981, var det jeg som skulle gjøre jobben 

og måtte bale med alle bisetningene og presi
seringene og forbeholdene, og fikk intervjuet 
tilbake etter gjennomlesning med så mange ret
telser, nye bisetninger og forbehold, at det bare 
er Kåre Willoch i hele verden som har maktet å 
overgå henne. Da gikk forelskelsen over, gitt. 

Resten er ren maktpolitikk, Gro tilhørte "gut
ta på politisk avdeling". Og da var det få som 
foruten frykt torde rekke opp hånden fra side
linja og spørre Gro om hva som har skjedd med 
denne verdenspolitikeren som en gang gruet 
sånn for å snakke i forsamlinger. I alle fall ikke 
meg. For tenk om hun ler av meg. Tenk om hun 

;f~t~~1~U, ~~~~~: lk~~e~r; e~~:t~~g~i~~:;s~fl-
å stille om sikkerhetspolitikken i nordområde
ne, så er det bedre at jeg kommer tilbake når 
jeg har satt meg inn i saker og ting. Og så ler 
hele salen. Olav Gran-Olsson ler sikkert høyest. 
Og de fra Dagens Næringsliv. Og den sjansen 
tar jeg ikke. 

J eg skriver i stedet litt stygt om regjeringen 
hennes når sjansen byr seg. Og det gjør den 

ofte. Uten at hun lytter særlig til mine råd. Jeg 
tror faktisk hun gir blaffen. Men jeg er ikke 
større på det, jeg. Jeg sier som sant er: Vakker 
er hun i alle fall, dronninga. Selv er jeg republi
kaner. 
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ikke la deg lure av sommeren. Vi er noen som bare 
later som om vi liker den. Vi trives best i selskap med 

rottemåker. Det er en hard verden der ute. 

JEG skal gi deg bryggedans og reker og havblikk, jeg. 

Erkemordere og faenskap 
N oen har hengt et tykt lag plast mellom 

meg og sommeren. Stillasbransjen har 
gode tider. Bygårder får pusset opp fasaden. 
Det kravler menn i kjeledress, som maur langs 
stiene i landskapet der under plasten. De låter 
som et utendørs tannlegekontor. Borr, tryk
kluft, spytt ut. Jeg liker det. De holder som~ 
roeren unna. 

Det er alltid noen av oss som ikke får til det 
der med sommeren, uten at vi kan si hvorfor. 
Du kan ikke se det på oss. Vi oppfører oss som 
folk flest En dag gikk jeg ut av sprekken i 
plastduken, mellom stillasleggene og ned på 
havna. Der kjøpte jeg en halvliter reker, dinglet 
med beina fra kaikanten og kastet rekeskall i 

sjøen. Ingen kunne se at her 
satt en årstidsforvirret person 
og lengtet etter høst eller vår, 
hva som helst, bare ikke som
meren, denne sommeren. Nei
da, i stedet stoppet folk, lette 
med blikket etter reketråleren, 
kjøpte en halvliter og satte seg 
tiL som jPg, med dinglende 
bein og kastet skall i sjøen. I 
deres øyne var jeg selve som
mermennesket, en de ville lik
ne. Så vred de hodene av reke
likene, kastet dem til sjøs og 
hadde det sommer. 

Sånne folk ser ikke hva som 
egentlig foregår. De ser ikke 
den feite rotta som sitter to 

meter fra meg og har kledd seg ut som måke. 
Hver gang jeg sender et rekehode over kanten, 
hveser den mot meg og viser fram tennene. Så 
skubber den seg et hakk nærmere rekeposen 
og blir liggende, en brunspettet klyse på stør~ 
reise med en liten elg, og så uendelig ond at de 
egentlige måkene rygger skrekkslagne innover 
Rådhusplassen. 

D en digre rottemåken har tatt til å knurre. 
Men jeg er ikke redd den. Jeg gidder ikke 

høre etter. Tar bare fram bladet mitt, Kriminal
journalen, nr. 15, fra 1969, 17. årgang, kr 1,75, 
og leser om tigerhaien Billy Gohl, en av de ver
ste erkemordere i verden, et monster som be
gikk over 40 rovmord i løpet av tre år! 

Det er Kriminaljournalens journalist Jon 
Brand som kaller Gohl for erkemorder. Jeg sy
nes det er godt sagt Brand skriver at Billy 
Gohl var en ravn etter whisky, en bukk etter 
jenter og en hai etter mord. Jeg synes at kan 
noen kalles en erkemorder, så må det være 
Gohl. 

Fi~~~:JY~f~tns~i~~d~~d s~::;~~~f~~~~ fJ: vil 
gjerne ha blikkontakt for å markere et slags 
fellesskap med meg, det innfødte sommermen
nesket. Men jeg bare leser videre. Rekene har 
jeg gitt til rottemåken da den begynte å sikle 
på posen. Nå slafser og knaser det i hoder og 
haler, tarmer og ryggskjold så den finske fami
lien åpenbart gripes av et slags ubehag. Men de 
blir sittende. Kanskje fordi nå bærer små vind
blaff med seg svake toner fra Studenterlunden 

der en trekkspiller går omkring og leker bryg
gedans. 

«Kald som en agurk gikk Gohl inn i likhuset 
sammen med politimesteren, kastet et blikk på 

~~~t8~~r::~~~!tll~lt!~:I~~~~re~~ ~~~:~~ia 
pirker ut et rekeøye med nebbet. En liten gum
mibåt med påhenger og to barn rutter av sted 
mot Hovedøya. Den finske familien vinker og 
roper gyyyhlæ. Jeg gidder fortsatt ikke snu 
meg. Jeg er kommet til avsnittet der den nors
ke sjømannen Leif Jørgensen kommer inn i 
bordellet Tusenfryden, sammen med en lyslok
ket Jezabel, og begynner de innledende ma
nøvrene rett under kontoret til Billy Gohl. Jør
gensen hører skudd og så et plask og blir så 
forstyrret at Jezabel ber han pelle seg ut. Gjett 
hvem som er Gohls neste offer? 

E n måkeunge, en flygende hvit pusekatt, 
kommer krafsende gjennom lufta og har 

fløyet fra Tollboden alene for første gang. Den 
lander triumferende mellom et pølsepapir og 
en halv soft-is, gir seg til å hakke i isen, men 
stritter som en Donald-katt med alle fjærene 
når rottemåken med et brøl styrter krengenUe 
mot inntrengeren. La meg si det sånn: Det er 
ikke rottemåken som viker. 

Dermed er det bare den og meg tilbake i 
sommerdagen. Og jeg leser videre om liket ved 
kirkegården, om brunetten Sharon Potts som 
ble voldtatt og drept og de to etterforskerne 
som løste mysteriet. Om leiemorderne Bill og 
Herb: "Hvem er den fyren du vil ha kverket?" 
Rett på sak. Virkeligheten er brutaL Og Krimi
naljournalens journalister fonnidlet den. Uten 
en snev av sommekonkurranser der leseren må 
taste seg videre i spørsmålsrekka og kanskje 
vinne en bil. Jeg foretrekker Donald-vrien fra 
min egen barndom. Da vant man en elefant. I 
Kriminaljournalen var førstepremien for riktig 
kryssordløsning 75 kroner. Andrepremien var 
fem halvlodd. Nøkternt og greit. 

Rottemåken vralter rundt og leter etter fien
der. Finner ingen og velter seg over på siden. 
Hyler bare litt nå og da mot Nesoddferja som 
heller ikke bryr seg. Så jeg trekker meg. Til
bake, innenfor plastforhenget der arbeidsdagen 
bor. Rottemåken får heller ta over sommeren. 
Værsågod. 

F asadepusserne har kravlet et trinn ned på 
stillaset utenfor vinduet. De roper at nå 

har de jaggu fortjent en ØL Og det har de. Ly
den av politibil med fulle sirener. Fortsatt er 
her erkemordere, bestialske bankranere og fa
enskap på gang. I Kriminaljournalen er mel
dingen om at Thomas Charles Fuller har er
klært seg skyldig i drap på fem mennesker ba
re en usignert notis. Men den ukjente journa
listen avslutter som man gjorde dengang da 
det var rettferdigheten som seiret: «Han har nå 
sikkert et langt og vel fortjent opphold bak lås 
og slå foran seg." 

Stillasgutta har forsvunnet. Bare plasten til
bake. Grå som graut. Jeg tror det skyer over, 
gitt. 
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Det lar seg forstå at politikere ikke kan skjelle ut 
velgerne som ga sin stemme til Hagen. Men vi vet nok 

hvem de er. De gamle damene! 

Damer på- tur fra 
øst eig vest for 
å gi Hagen sin 
stemme. Men har 
de lest parti
programmet? 
l\\. BERYL COOK 

gdet al vi huske 
I mange år har de gamle damene vært min fo

retrukne del av befolkningen. Til tider har 
jeg vært nokså ensom i mine forsøk på å ville 
motbevise at gamle damer er sure, bitre kjer
ringer som spytter etter deg På gata og sniker 
på trikken. Tvert imot, har jeg ment. Det er de 

gamle damene som er landets 
ryggrad. Uten dem ville vi ik
ke engang vært født. De har 
spinket og spart, grått, kjeftet 
og smelt, alltid til vårt eget 
beste, tørket støv, vasket klær 
i bekken, servert sine menn 
og barn kotelettene mens de 
selv tok til takke med litt hav
regrøt, stående ved kjøkken
benken. 

Og takken for det? Mins
tepensjon og voksne barn som 
flytter ut av blokka og lengre 
vest, til hus og hager, feite lei
ligheter, fulle lønningsposer, 
travle fritidssysler og eksotis

ke feriemåL Sorry, mor, men kan du ta barna 
dette året? Selv skal vi nemlig jobbe overtid før 
vi drar til Seychellene og hviler litt før vi må 
hjem og koble oss til Internet. Nei, dette skjøn
ner ikke du, mor, vi ringer om en måned, okay? 

Tilbake satt de gamle damene. Hvis de ikke 
strevde seg ut i snøføyka med trillebagene 

sine for å handle kattemat, en kvart kjøttpølse 
og en liten pose kaffe. Vel hjemme igjen, trakk 
de seg tilbake til det vesle soverommet og uke
bladet sitt fordi våre barn fylte stua med lange 
armer og bein og venner og stereoanlegg og 
sorry, bestemor, men vi orker bare ikke se «Da 
Capo!». Gå inn på rommet ditt og hør på ku
lingvarslene, du. 

Sa de gamle damene noe? Nei. Tok de barna 
våre og leverte dem på trappa til Trygghets
sentralen? Nei. De listet seg så forsiktig de 
kunne inn på badet og skylte ned en halv glo
boid for å roe seg for natta. Aret etter sto de li
ke fornøyde og tok imot oss som kom hjem og 
var så slitne etter reisen og kurset og snart 
skulle vi på seminar. De gamle damene dro til 
sitt. Til postkontoret for å hente trygden. Med 
angst i blikket og noen tusenlapper i veska, og 
i pungen alle småpengene det tar timer å få 
overlevert trikkekonduktøren, mens køen bak 
dem vokser og stønner og sender blikk som be
tyr at gamle damer skal holde seg på rommet 
sitt og ikke plage voksne folk midt på lyse da
gen. 

Slik så jeg det. Og mitt hjerte ble stort og 
varmt hver gang en gammel dame stakk 

paraplyen sin i øyet mitt for å komme før meg i 
Rimi-køen. Jeg visste at her sto jeg bak et men
neske som bare hadde en seng på et dobbel
trom på sykehjemmet å glede seg til når beina 
ikke lenger bar opp i tredje etasje i gråbein~ 
blokka på Oslo øst. Sa folk «gneldrekjerring,. 
om gamle damer som satt i vinduet og hyttet til 
ungene som lekte motorsagmassakren og sata~ 
nist~leken i bakgården i lyse sommerkvelder, 

rykket jeg ut med lansen og krevde respekt for 
og søstersolldaritet med disse våre fremste he
ders kvinner. De som bygde landet. 

J eg ser det ikke slik lenger. Det er de gamle 
damene som har gitt Hagen sin stemme. 

De er mange og ingen politiker tør utfordre 
dem. Jeg minner om dette fordi alle ansvarlige 
samfunnsdebattanter nå vil ha den store inn
siktsfulle innvandrerdebatten. Nå må vi tørre å 
ta den, sier de. Jeg svarer; Hvem tør ta debat
ten om de gamle damene og deres holdninger? 
Og jeg svarer igjen: Ingen. Ingen kommer til å 
etterlyse de gamle damenes kunnskap om Ha
gens partiprogram som skal føre til kutt i al
minnelig offentlig velferd, kutt i offentlige stil
linger, dyrere kollektivtransport, økt privatbi
lisme, spenstige skjenkebevillinger, lavere 
skatter for dem som kan betale, mer markeJs
styrt handel til glede for dem som kan dra til 
kjøpesentra i bil, og dermed farvel til nær kjøp
mannen som fortsatt gidder bære tunge poser 
opp til damene i tredje etasje fordi han lever av 
dem og er grei. 

Neida, slikt bryr ikke gamle damer seg om. 
De tror at Hagen kommer og tvangsflytter inn
vandrere, asylsøkere og flyktninger ut av blok
ka deres, eller arrangerer kurs for ytlendinger i 
trappevask, søppeltømming, norsk matlaging 
og hardangersøm. De tror at Hagen kommer og 
fjerner alle slemme innvandrere fra gata, og 
har glemt at for fire år siden het byen «Oslo, 
vår vanstyrte hovedstad» takket være god hjelp 
fra Hagens folk i byrådet. 

Så nå kan de sitte det; damene, og følge med 
når Høyre skal styre med støtte fra man

nen som har all interesse av å holde vår eksis
terende asyl- og flyktningpolitikk som den er, 
så han bevarer litt fremmedfrykt å spille på 
fram til stortingsvalget om to år. Eller kanskje 
tror damene at Høyre vil lansere et forslag, 
med støtte fra Hagens folk, som setter arbeids
løse innvandrere på trygd i stand til å flytte inn 
i boligstrøkene vest i byen? Ønsker de gamle 

~~~:t~af: :;gra~rct~f ~~~dJ~~~e~t? Jeg ved-
Sprer jeg fordommer om gamle damer, sier 

du? I så fall er det med tungt hjerte. Intet er 
verre enn å gjennomskue sine helter. Intet er 
verre enn å velge å møte den foraktelige popu
lismen med samine teknikk. Men jeg gjør det. 
Når politikerne, som vanlig, nekter å innse at 
gamle damer er, og i enda større grad vil bli, 
landets avgjørende velgere, og derfor snakker 
til folket som om arbeidsplasser, barnehager, 
miljø, skolereformer og ny teknologi også an
går de gamle damene, så tar de altså susende 
feil. 

Valget viste at gamle damer gir blaffen i 
slikt. Dette vet Hagen. Han snakker om 

gamle, syke og deres rettigheter versus inn
vandrernes. Inntil gamle damer begynner å bry 
seg om helheten i politikken, holder det. Snakk 
gjerne om krav til folk fra andre kulturer. Men 
hva med å stille noen krav til damene våre? 

Tar jeg feil? Utmerket. 



Muntlig språkbruk i maktens sal 
- En undersøkelse av noen stortingsrepresentanter§ 

holdninger til muntlig språkbruk fra Stortingets talerstol 

ANNE-RUTH JANGAARD 

l. INNLEDNING 

1.1 Om valg av oppgave 

Siden parlamentarismen ble innført i 1884, har Stortinget vært vårt 

demokratis viktigste institusjon for maktutøvelse. Johan Sverdrup 

ønsket en samling av "all makt og kraft ... her i denne sal til avgjørelse 

av samfunnets høyeste og viktigste anliggender" (etter Østbø mai 

1994:6). Knytter vi dette sammen med den populære frasen "språk er 

makt", gir det utgangspunkt for interessante problemstillinger. 

1.2 Problemstilling 

Fremdeles tales og debatteres det i Stortingssalen. Der sitter våre 

folkevalgte politikere, våre representanter, og utøver makt på våre 

vegne. Hvilke holdninger har stortingsrepresentantene selv til et av de 

maktredskapene de bruker, det muntlige språket? 

På bakgrunn av spørsmålet ovenfor har jeg valgt å undersøke 

noen aspekter ved stortingsrepresentantenes egne holdninger til og 

vurderinger av bruk av eget talemål/ egen dialekt fra Stortingets 

talerstol. Dette er interessant både fordi det muntlige språket er en 

viktig maktfaktor, og fordi denne offentlige situasjonen gir sterke 

signaler ut til befolkningen. Språkdebatter er et velkjent fenomen i 
Stortingets historie Qf Lundeby 1963, se også 2.3), og dette gjør det også 

interessant å se på hvilke holdninger stortingsrepresentanter, som også 

er med på behandling av språkpolitiske spørsmål i Stortinget, selv har 

til muntlig språkbruk i denne situasjonen. 
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Jeg vil understreke at undersøkelsen gjelder norsk språk. 

Undersøkelsen inkluderer for eksempel ikke forholdet til samisk i 

Stortinget. 

1.3 Språkholdninger 
Psykologene Lambert gir en definisjon av "holdning" som omfatter både 

tanker, følelser og handlinger: 

An attitude is an organized and consistent manner of thinking, 

feeling and reading with regard to people, groups, social issues 

or, more generally, any event in one's environment (sitert etter 

Venås 1984:181). 

Holdninger er ikke medfødte, men tillærte, og de kan være både 

sammensatte og ambivalente. De er ofte knyttet til grupper i samfunnet, 

og skifte av gruppe kan medføre identifikasjon med andre verdier og 

endrede holdninger. 
Når det gjelder virkninger av språkholdninger, formulerer Venås 

dette slik: 

Haldningane ein sjølv og andre har til eins eige språk, kan ha 

avgjerande innverknad på korleis ein oppfattar seg sjølv og si eiga 

rolle i samfunnet. Dette gjev grunnlag for medvitne og umedvitne 

inngrep i språket, for retting og «over-retting» (hyperkorreksjon) 

av språklege former (op cit:184). 

På samme måte som inngrepene i språket kan være både bevisste og 

ubevisste, kan også språkholdninger være både bevisste og ubevisste. 

Det etableres ofte en identitet mellom språket og den som snakker 

språket: Holdninger til språk er gjerne holdninger til dem som snakker 

språket Qf Sandøy 1993:13). 
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2. MUNTLIG SPRÅKBRUK I STORTINGSSALEN 

2.1 Retningslinjer for språkbruk i stortingssalen 

Det som finnes av skrevne retningslinjer for muntlig språkbruk 

stortingssalen, står i "Stortingets forretningsorden". Den eneste 
paragrafen som direkte omhandler muntlig språkbruk, er § 38: 

Den som har ordet, retter talen til presidenten. Taleren bør holde 

seg strengt til den sak som er under debatt. 

Upassende eller fornærmelig tale er ikke tillatt. Slik atferd eller 
tale skal påtales av presidenten (Stortingets forretningsorden 

1993:29). 

Skrevne regler for øvrig finnes ikke. Dette tyder på at bruken av eget 

talemål/ egen dialekt fra Stortingets talerstol må være regulert av 

sedvane. 

2.2 Kommunikasjonssituasjonen i stortingssalen 

Kommunikasjonssituasjonen i stortingssalen kan på den ene siden 

karakteriseres som en vanlig kommunikasjonssituasjon med 

stortingsrepresentanten som sender som formidler et budskap til 
mottakeren, i forretningsordenen definert som stortingspresidenten (jf 
2.1). Dialog er mulig, etter nærmere bestemte retningslinjer i 

forretningsordenen. 
På den annen side er det klart av verken begrepet sender eller 

mottaker i realiteten lar seg definere på en så enkel og endimensjonal 
måte (jf også 6.5). Når det gjelder budskapet, blir dette riktignok 

framført muntlig, men det er i stor grad snakk om opplesing av skrevne 
innlegg, altså et slags talt skriftspråk Alt som sies, blir dessuten referert 

skriftlig og vil i stor grad være forpliktende for sender i ettertid. 
Kommunikasjonssituasjonen er sterkt preget av å være formell og 
offentlig. 
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Sakene som debatteres i Stortingssalen, er først behandlet i andre 

fora og er som regel avgjort før debatten. Stortingsdebattene blir 

gjennom stortingsreferatene og media et slags vindu mot 

offentligheten. Slik blir "folket" presentert for de politiske synspunktene 
i sakene og for Stortingets arbeid (Østbø 23.09.94:3-4). 

Ut fra et lingvistisk synspunkt er det her mange faktorer som kan 

påvirke senderens språkbruk, og noen av disse vil bli berørt under 

analysen. 

2.3 Språkdebatter i Stortinget 
Siden 1860 har det vært flere store språkdebatter i Stortinget. De aller 
fleste av disse har dreid seg om skriftlig språkbruk. Når det gjelder 
muntlig språkbruk, har både lærernes språkbruk i skolen og 

medarbeidernes språkbruk i kringkastingen vært grundig debattert 

(Lundeby 1963). 
Det er verdt å merke seg at muntlig språkbruk i stortingssalen, så 

langt jeg har kunnet bringe på det rene, ikke har vært debattert, til tross 

for den meget offentlige situasjonen. 

3.METODE 

3.1 Valg av innsamlingsmetode 
For å finne svar på spørsmålet i problemstillingen, valgte jeg å gjøre en 

undersøkelse ved hjelp av spørreskjema til et utvalg 

stortingsrepresentanter. Jeg valgte ut seks fylker og sendte 
spørreskjema til alle innvalgte representanter fra disse fylkene. 

Vararepresentanter som møter fast, ble også inkludert i undersøkelsen. 
Ved valg av fylker la jeg vekt på geografisk spredning. Det var 

naturlig for meg å velge mitt hjemmefylke Vestfold. Videre valgte jeg 

Akershus som representant for det mest Oslo-nære Østlandet. 

Hedmark ble valgt for Mjøs-regionen, Møre og Romsdal som 
representant for Vestlandet, og Troms og Finnmark for å få 

representasjon fra en landsdel geografisk langt fra Oslo. Ved valg av 
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fylker la jeg vekt på at antall mandater fra fylkene skulle være omtrent i 

samme størrelsesorden. Dette var grunnen til at både Troms og 

Finnmark ble valgt, for til sammen å gi et stort nok utvalg fra 
landsdelen. 

I utvalget forsøkte jeg å få en spredning med hensyn til 

tradisjonelt omdømme og status for dialekter fra ulike regioner. Dette 
valget ble kun foretatt ut fra skjønn. 

I følgebrevet til representantene gjorde jeg kort rede for 

bakgrunnen for og formålet med undersøkelsen (jf vedlegg 1). 

Spørreskjemaet inneholdt både spørsmål med alternative 

avkryssingsmuligheter og plass til egne kommentarer, og spørsmål til 
fri besvarelse (jf vedlegg 2). 

3.2 Svakheter og feilkilder 
Det er knyttet mange problemer til å finne relevante opplysninger om 
folks språkholdninger (se bl a Venås 1984:188ff). Et av problemene med 

en spørreskjemaundersøkelse er å lage spørsmål som er presise nok og 

som samtidig ikke er så ledende at de blir verdiløse. Å lage gode 
graderinger og alternativer til avkryssing er også vanskelig. Jeg regnet 
med at "middels"-rubrikkene ville bli mye brukt. Ofte vil det være 
vanskelig for informantene å finne passende alternativer for 

avkryssing. Dette har den positive bieffekten at informantene gir 

utfyllende kommentarer. I derme undersøkelsen regnet jeg med at disse 
opplysningene ville være vel så verdifulle som avkryssingen i rubrikker. 

Det vil være variabelt hvor mye tid informantene har brukt på å 

fylle ut et slikt spørreskjema. Jeg kan ikke forutsette at de har lagt mye 
arbeid i dette, så presisjonsnivået i svarene vil variere. Jeg har heller 
ingen kontroll med om informantene har samarbeidet ved besvarelsen, 

og dermed styrt hverandre. Mine egne holdninger til temaet vil heller 

ikke være usynlige i et slikt spørreskjema. Disse vil kunne virke styrende 
på svarene jeg får. Anonymiteten tilsier at svarene kan bli forholdsvis 

ærlige. 
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Entydige svar kan en slik undersøkelse ikke gi, men jeg mener 
metoden er relevant for å kunne si noe om hovedlinjer og tendenser i 
forhold hl problem-stillingen. 

3.3 Analysemetode 
Undersøkelsen er synkron og subjektiv. Det er representantenes egne, 

subjektive vurderinger av den muntlige språkbrukssituasjonen i 

stortingssalen slik den er nå jeg er ute etter. 

Materialet fra undersøkelsen kan dels brukes kvantitativt 

(avkryssingen i rubrikker), dels kvalitativt (informantenes 

kommentarer). Jeg ønsker å legge vekten på den kvalitative siden, med 
det kvantitative materialet som et korrektiv. 

Materialet er for omfattende og antallet variabler for mange til at 

det lar seg gjøre å behandle alle innfallsvinkler og relasjoner innenfor 

rammen av en mellomfagsoppgave. Ut fra problemstillingen under 1.2 
velger jeg i den videre analysen å relatere opplysningene og 

variasjonene materialet til antall og delvis også kjønn. 
Kjønnsforskjellene vil bare bli kommentert der jeg vurderer dem som 

tydelige og spesielt interessante. «Kjønn» brukes her i betydningen 

biologisk kjønn, sexus. Sosiokulturelt kjønn, genus, ligger ikl·æ innenfor 
denne oppgavens perspektiv (jf Pedersen 1991:264f). 

Resultatene blir presentert etter rekkefølgen i spørreskjemaet ved 

hjelp av tabeller og utvalgte sitater fra informantene. Et fylkesvis 

sammendrag av svarene i spørreskjemaene følger som vedlegg (ikke 
tatt med her). 

3.4 Noen begreper 

I spørreskjemaet bruker jeg konsekvent begrepsparet talemål/ dialekt. 
Dette gjør jeg for at de informantene som mener at de ikke har noen 
bestemt dialekt, skal svare ut fra sitt talemål. Jeg regner med at 
informantene har en allmenn, «folkelig» oppfatning av disse begrepene. 
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Ut fra et lingvistisk synspunkt er dette temmelig upresist. Dette hindrer 
likevel ikke at undersøkelsen kan brukes til sitt hovedformåL 

Jeg har funnet det nødvendig å bruke begrepet «standardtalemål», 

til tross for at et slikt standard, «riktig» talemål offisielt ikke finnes i 

Norge. En del informanter opererer imidlertid med en slik standard som 

referanse. Med «standardtalemål» mener jeg i denne oppgaven et 
østnorsk talemål som ligger nær skriftspråket bokmål. 

Når jeg i analysen snakker om standardnære og standardfjerne 

talemål/ dialekter, er dette i relasjon til begrepet ovenfor. Alle østnorske 
talemål/ dialekter i materialet blir definert som standardnære, de øvrige 

som standardfjerne. 

4. GENERELT OM MATERIALET 

41 R espons pa un d k l ersø e sen 
FYLKE SVARANDEL···· SV ARPROSENT 
Vestfold fylke 7 svar (av 8) 89% 
Akershus fylke 7 svar (av 14) 50% 
Hedmark fylke 2 svar (av 9) 22% 
Møre og Romsdal fylke 7 svar (av lO) 70% 
Troms fylke 3 svar (av 6) 50% 
Finnmark fylke 3 svar (av 4) 75% 
Totalt 29 svar (av 51) 57% .... 

Kjønnsfordeling 13 kvinner (av22) 59% 
16 menn( av 29) 55% 

To fylker skiller seg ut med hensyn til svarprosent: Vestfold og 

Hedmark. Vestfold topper listen, noe som kanskje kan tilskrives at jeg er 
fra Vestfold, og at representantene derfor lettere prioriterer å svare på 
en slik undersøkelse. Hedmark ligger desidert lavest. Det må være lov 

til å undre seg over om dette har noe med språkholdninger å gjøre. 
Hedmarksdialektene har tradisjonelt blitt tillagt relativt lav status, og 
kan lett bli sett på som mangelfulle varianter av et standard østnorsk 

talemål. Det kan tenkes at representanter fra dette fylket derfor er 

mindre opptatt av bruk av eget talemål/ egen dialekt i ulike 
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sammenhenger sammenlignet med representanter fra typiske «dialekt

fylker>> som for eksempel Møre og Romsdal (jf også 5.2). 

Av de 29 informantene er 13 kvinner (45%) og 16 menn (55%). 
Dette svarer til kjønnsfordelingen blant representantene som ffi<k 

tilsendt spørreskjema (43% kvinner og 57%menn). 

Når det gjelder øvrige generelle variabler, er materialets samsvar 
med fordelingen blant alle representantene undersøkelsen omfattet 

tilfredsstillende. Det ligger altså il<ke store feilkilder i skjev respons på 

undersøkelsen. 

4.2 Karakteristikk av eget talemål/egen dialekt 

Det må presiseres at informantene ikke nødvendigvis har sin dialekt

eller talemålsbakgrunn fra det fylket de representerer. Når jeg i 

analysen senere relaterer informantenes opplysninger til dialekt

/ talemålsbakgrunn, gjør jeg dette på bakgrunn av deres egne 
karakteristikker av aktuelt talemål/ aktuell dialekt. Dette går til dels på 

tvers av fylkesgrensene. 
På bakgrunn av begrepene i 3.4 fordeler karakteristikkene seg med 

14 informanter med standardnære talemål/ dialekter, mens 15 har 

standardfjerne talemål/ dialekter. 

5. INFORMANTENES VURDERING AV EGET TALEMÅL/EGEN 

DIALEKT GENERELT 

5.1 Informantenes avkryssing 

Tabellene nedenfor viser hvordan avkryssingene fordelte seg med 
hensyn til antall og kjønn. Prosentandelene er her og i følgende tabeller 

beregnet for hvert alternativ for å gi et bilde av kjønnsfordelingen i 

forhold til materialet generelt. Jeg har funnet det hensiktsmessig å 

presentere disse resultatene i en noen annen rekkefølge enn 
spørsmålene i spørreskjemaet. 
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5 11 F h za ·z .. or o tz e;;;et ta erna egen d' l k za e t 
FORHOLD Tli, EGET T ALEMALÆGEN DIALEKT 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Misliker o o o 
Synes det er ganske 5 (LOO%) 2 (40%) 3 (60%) 
bra 
Synes det er fint 9 (100%) 2 (22%) 7 (78%) 
Stolt av 15 (100%) 9 (60%) 6 (40%) 

På forhånd antok jeg at alternativet «synes det er fint» ville fungere som 

middels-verdi. Her har imidlertid et flertall av informantene,l5 av 29, 

krysset av for at de er stolte av talemålet/ dialekten sin. 
Under «synes det er fint>> er mennene overrepresentert, mens 

kvinnene tar dette igjen under «stolt av>>. Dette kan tyde på at kvinnene 

i materialet er mer opptatt av verdien i eget talemål/ egen dialekt enn 

mennene, eller at de har et mer bevisst forhold til dette enn mennene. 
Et bredt spekter av talemål/ dialekter er representert i rubrikken 

«stolt av>>. Det er interessant å merke seg at alle informantene med 

troms-l finnmarksdialekt og alle informantene med sunnmørsdialekt 
har krysset av i denne rubrikken. Dette samsvarer med det inntrykket 
kommentarene gir av forholdet mellom standardnære og 

standardfjerne dialekter (jf 5.2). 

512 E d d .. ;gen og an res vur ermg av ege t ta erna egen d' l kt zae 
STATUS/PRESTISJE KNYTTET TIL EGET TALEMALÆGEN DIALEKT 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Lav status/lite o o o 
akseptert 
Måtelig akseptert 5 (100%) 3 (60%) 2 (40%) 
Middels status 18 (100%) 8 (44%) 10 (56%) 
Høy status/prestisje 6 (100%) 2 (33%) 4 (67%) 
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HVORDAN MENER DU DITT TALEMALJDINDIALEKT GENERELT BLIR 
OPPFATTET AV ANDRE? 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Lav status/lite o o o 
akseptert 
Måtelig akseptert 5 (100%) 2 (40%) 3 (60%) 
Middels status 21 (100%) 9 (43%) 12 (57%) 
Høy status/prestisje 3 (100%) 2 (67%) l (33%) 

I begge tabellene hoper informantene seg opp under middels

alternativet. Når det gjelder alternativene «måtelig akseptert» og «høy 

status/prestisje», er kjønnsrollene i tabell 4 byttet om i forhold til tabell 

3. 

Jeg synes det er vanskelig å finne noen rimelig forklaring på dette. 

Den mest nærliggende på det analysenivået jeg befinner meg, er at 

materialet i de marginale alternativene er for spinkelt til å trekke sikre 

konklusjoner. 

5.2 Informantenes kommentarer 
Flere informanter trekker her inn det diakrone perspektivet og viser til 

økende forståelse for og status knyttet til bruk av egen dialekt de senere 

årene (jf også 6.6). 

Noen informanter kommenterer slik: 

l) Ikke perfekt norsk- noe dialekt. (Bokmål). 

(Kvinnelig informants karakteristikk av eget talemål.) 

2) Jeg har ingen spesiell holdning til mitt språk/ dialekt. Prøver å 

snakke korrekt. ... Føler ikke at østlands dialekten har noen spesiell 

status. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn normalisert 

bokmål.) 
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3) Mange synes nok det er rart at vi har dialekt i Vestfold. Noen 

spør hvilken bydel i Oslo jeg kommer fra. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 
bokmål l vestfolddialekt.) 

På den annen side kommenterer andre informanter slik: 

4) Representantar fra Østlandet synest eg/vi har eit sterkt og 

«fargerikt» målføre. 

(Mannlig informant med språklig bakgrunn 
sunnmørsdialekt.) 

5) Prøvar å snakke eit folkeleg språk, og bevare dialekta mi .... Eg 
meinar dialekta mi er klangfull og fin. Ikkje alle likar den, men det 

får so vere. 
(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn nynorsk) 

6) Stolt av å være sunnmøring. ... Sunnmøringar har ofte høg 

status når det gjeld næringsliv, grundere, å starte opp virksomhet, 
spesielt innen møbel. Det har vært kommentarer en får når en 
hører sunnmørsdialekt. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 

sunnmørsdialekt.) 

Sitatutvalget avspeiler det tradisjonelle synet på en del dialekter som 
avvik fra en norm, og ikke som egne, selvstendige talemål (Sandøy 

1993:11). Tyskeren Sowinsky hevder at dialekter som skiller seg mye fra 
skriftmål og statusmål, blir vurdert positivt, mens dialekter som skiller 
seg lite ut, blir vurdert negativt. Folk flest vil vurdere de første som egne 

normer, men se på de siste som avvik fra en norm (etter Venås 1984:194). 
Dersom vi opererer med et standard østnorsk talemål som norm 

(jf 3.4), kan vi kanskje si at standardnære østnorske talemål/ dialekter 
blir betraktet som heteronome med hensyn til denne normen, mens 

talemål/ dialekter som skiller seg mye fra denne standarden blir 
betraktet som autonome (jf Chambers & Trudgill 1980:10f). 
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Dette vil ha konsekvenser for språkholdninger og kan påvirke 

hvor opptatt en er av sitt eget talespråk og verdien som ligger i det. 

Talemål/ dialekter som blir betraktet som avvik eller mangelfulle 
varianter av en norm, vil lettere bli negativt vurdert, både av 

språkbrukeren selv og av andre. Fjernere, «selvstendige» dialekter kan 

derimot være knyttet til fin gammel kultur og historie eller spesielle, 

positive karaktertrekk tillagt mennesker fra det aktuelle området (jf 
sitat 6) ovenfor). 

6 INFORMANTENES VURDERING AV EGET TALEMÅL/EGEN 
DIALEKT OG BRUK FRA STORTINGETS TALERSTOL 

6.1 Bruk av e:;;et talemål/e:;;en dialekt fra Stortingets talerst o l 
HVORDAN VURDERER DU BRUK AV EGET TALEMALÆGEN DIALEKT FRA 
STORTINGETS TALERSTOL? 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Lav status/lite o o o 
akseptert 
Måtelig akseptert 3 (100%) 1 (33%) 2 (67%) 
Middels status 21 (100%) lO (48%) 11 (52%) 
Høy status/prestisje 5 (100%) 2 (40%) 3 (60%) 

HVORDAN MENER DU DITT TALEMAL/DIN DIALEKT BLIR VURDERTAV 
ANDRE STORTINGSREPRESENTANTER? 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Lav status/lite o o o 
akseptert 
Måtelig akseptert 4 (100%) 2 (50%) 2 (50%) 
Middels status 22* (100%) 9 (41%) 13* (59%) 
Høy status/prestisje 4* (100%) 2 (50%) 2* (50%) 

Tabell6 
*En informant har krysset av for to alternativer uten nærmere kommentar. 

Jeg kan konstatere at informantenes vurderinger sammenfattet i 

tabellene 5 og 6 ild<:e samsvarer helt med deres generelle vurderinger 
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presentert i tabellene 3 og 4. Konsentrasjonen i middels-alternativet er 
imidlertid klar. 

For å finne mulige årsaker til at tabellene 3, 4, 5 og 6 ikke 
samsvarer fullt ut, ville det være nødvendig å foreta en analyse på 
enkeltinformantnivå. Det ville blant annet vært interessant å se på 

talemåls- l dialektbakgrunnen til de informantene som har krysset av 

forskjellig for disse spørsmålene. Det blir imidlertid for omfattende å gå 

inn på dette her. 

6.2 Informantenes kommentarer 
Seks informanter gir kommentarer ut over avkryssingen. En av dem 

kommenterer slik: 

1) Ved gradering vil representanter nok gi en dialekt høyere status 

enn befolkningen generelt fordi representantene i all hovedsak 

kommer fra ulike distrikter. 

(Mannlig informant med språklig bakgrunn 
finnmarksdialekt.) 

Dette bringer inn et nytt og interessant perspektiv, nemlig at stortings
representantene vil gi dialekter høyere status enn befolkningen generelt 
fordi de selv representerer ulike distrikter. Jeg tolker informanten slik at 

det at representanter med ulik talemåls- l dialektbakgrunn omgås og 

arbeider sammen i Stortinget, og altså lærer hverandre og hverandres 
talemål/ dialekt å kjenne, fører til økt respekt og status for ulike talemål 
og dialekter. Man aksepterer og respekterer lettere det kjente enn det 

ukjente. Dette er ikke noe ukjent fenomen. Når det gjelder undervisning 

i skolen, peker for eksempel Sandøy på at kunnskap om egen og andres 
dialekter er viktig for å endre holdninger og fjerne fordommer, og for å 
øke toleransen for språkvariasjon i samfunnet (Sandøy 1993:19). 

Det er påfallende hvem som i det hele tatt gir kommentarer her: 
To av de seks informantene har standardnære talemål/ dialekter, mens 
de fire andre ikke har det. De standardnære talemålenel dialektene er 
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altså noe underrepresentert i forhold til materialet generelt (jf 4.2). Det 

er også interessant å se hvordan informantene med standardnære 

talemål kommenterer: 

2) Så lenge jeg snakker forståelig, tydelig og greit tror jeg de fleste 

representanter ikke vurderer andres talemål/ dialekt på den ene 
eller andre måten. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 
vestfolddialekt /bokmål.) 

3) Tror ikke folk tenker på det. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn normalisert 
bokmål.) 

I begge sitatene ligger det en avaktualisering av problemstillingen 

(jf også 6.6). Informantene med standardnært talemål synes å 

være mindre opptatt av spørsmålet om bruk av eget talemål fra 

Stortingets talerstol enn de øvrige informantene. 

6.3 Avkryssing med hensyn til endring av talemåt/dialekt ved tale fra 

St t" t t l t l or znge s a ers o 
I HVTI.-KEN GRAD MENER DU AT DU FORANDRER TALEMALET 
DITT/DIALEKTEN DIN NÅR DU TALER FRA STORTINGETS TALERSTOL (l 
FORHOLD TIL I ANDRE SAMMENHENGER) 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Ingen ting 9 (100%) 4 (40%) 5 (50%) 
Lite 12 (100%) 6 (50%) 6 (50%) 
I noen grad 6 (100%) 2 (33%) 4 (67%) 
Relativt mye 2 (100%) l (50%) l (50%) 

Hovedvekten i avkryssingen ligger på alternativene «ingen ting» og 

«lite». 

Flere undersøkelser viser at det ofte vil være forskjell på 
informanters rapportering om egen språkbruk og reell språkbruk. 
Oftest vil den reelle språkbruken endres mer i slike formelle situasjoner 
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enn det informantene rapporterer (jf f eks Venås 1984:191). Det kan 

være flere grunner til slik underrapportering. Venås hevder at det som 
kanskje har mest å si, er at informantene gjerne rapporterer om slik 
språkbruk som de innerst inne mener er den beste (loe dt). Antagelig vil 
også undersøkerens implisitte språkholdninger kunne virke styrende på 
rapporteringen. På denne måten vil en slik avkryssing like mye gi et svar 

på hvordan informantene ønsker at deres språkbruk skal være som 

hvordan den objektivt sett er. Siden jeg ikke sammenholder 

avkryssingen med båndopptak av informantenes talemål/ dialekt i 

denne og andre situasjoner, er det vanskelig å vurdere denne siden av 

avkryssingen ut over dette. 

6.4 Arsaker til endring eller ikke endring av eget talemål/egen dialekt 
fra Stortinget talerstol 

Informantenes kommentarer til avkryssingen gjengitt i tabell 7 fordeler 

seg på noen temaer. Disse er behandlet nedenfor. Noen av 

informantene er inne på flere av temaene. 

6.4.1 Muntlig språk og skrevet manuskript 
Ti informanter viser til at bruk av ferdigskrevet manuskript virker 

styrende i forhold til bruk av eget talemål/ egen dialekt. Dette har 
sammenheng med den spesielle språkbrukssituasjonen i stortingssalen, 

der det muntlige språket i stor grad er et talt skriftspråk (jf 2.2). Fire av 

disse informantene kommenterer at talespråket blir mer ekte ved 

replikkvekslinger. 
Disse informantene vurderer graden av endring forskjellig. I 

tabell 7 krysser tre av for «lite», fem krysser av for «i noen grad» mens to 

krysser av for «relativt mye». Dersom skalaen er pålitelig, er altså det 

skrevne manuskriptets innvirkning på talespråket/ dialekten høyst 

variabel. 
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6.4.2 Om å bli forstått 
Sju informanter viser til det å bli forstått, unngå uklarhet og få fram 

budskapet som grunn for å forandre talemålet ved tale fra Stortingets 

talerstol. Her er kjønnsforskjellen markant: en kvinne mot seks menn. 

Det ser ut til at de mannlige informantene i større grad enn de 

kvinnelige frykter at bruk av eget talemål/ egen dialekt skal føre til at de 

ikke blir forstått. Undersøkelsen gir ingen mulighet til å kontrollere om 

det er grunnlag for denne frykten. 

Det forunderlige er at dette kommenteres av informanter som i 

hovedsak rapporterer at de forandrer talemålet sitt «lite>> i denne 

situasjonen. Dette kan bety at «lite>> vurderes som tilstrekkelig endring 

til å bli forstått, eller det kan bety at vi her møter fenomenet 

underrapportering Gf 6.3). 

To informanter, som begge krysser av for at de forandrer 

talemålet/ dialekten «lite>>, trekker fram hensynet til referentene som 

grunn for endringen. 

Fire informanter, en kvinne og tre menn, svarer at de ikke har 

problemer med å bli forstått og at det ikke er nødvendig å forandre 

talemålet/ dialekten fra talerstolen. Tre av disse mener de forandrer 

talemålet/ dialekten «lite>>, en «ingen ting>>. Sammenholdt med 

avkryssingen til dem som endrer språket sitt for å bli forstått (se 

ovenfor), ser vi altså at avkryssing for «lite>> fører til høyst ulike 

begrunnelser og kommentarer. «Forandring unødvendig>> er en 

begrunnelse som halter noe i forhold til en avkryssing for «lite». Dette 

kan tyde på at informantenes tolkninger av alternativene er svært 

forskjellige. For noen må dette «lite>> bety så minimalt at det på et vis er 

akseptabelt, mens det for andre må innebære en tøying av begrepet i 

motsatt retning. 

6.4.3 Språk og identitet 
Begrunnelsene til åtte av informantene dreier seg om språk og identitet. 

Av disse er seks kvinner og to menn, altså en klar overrepresentasjon av 

kvinner. Det ser ut til at kvinnene i materialet er mer opptatt av dette 
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aspektet ved muntlig språkbruk enn mennene. Tre av informantene har 

standardnære østlandsdialekter som språklig bakgrunn, mens fem har 

dialekter som tydelig skiller seg fra en standard østnorsk norm. Dette 
gir en svak tendens mot at informanter med standardfjerne dialekter er 

mer opptatt av språk og identitet enn dem med standardnære dialekter. 
Informantene kommenterer blant annet slik: 

l) Tryggheten finnes i min dialekt. Skal jeg være ekte meg, må jeg 
snakke som jeg pleier. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 

vestfolddialekt /bokmål.) 

2) Det er ein del av meg. Viktig å vere seg sjølv- også der. 
(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 
hardangerdialekt.) 

3) K vifor skal eg forandre målføret mitt, det har noko med min 

eigen identitet å gjere. (Eg likar ikkje folk som «knotar».) 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn nynorsk.) 

4) Dialekt/språk er en del av ens personlige identitet. (Dessuten 
ville forandring være/virke tåpelig.) 

(Mannlig informant med språklig bakgrunn 
finnmarksdialekt.) 

5) Eg ynskjer å verte identifisert som sunrunøring ... 

(Mannlig informant med språklig bakgrunn 
sunnmørsdialekt.) 

Som vi ser, dreier dette seg om ekthet, om å være seg selv, og om at 

språket er en viktig del av ens personlighet. Det dreier seg i stor grad 

om personlig identitet. 

Sitat 5) peker på forholdet mellom språk og identitet til en gruppe, 
her sunnmøringer. Selv om ikke flere informanter eksplisitt uttrykker 
dette, er det grunn til å tro at dette vil være viktig for flere. For mange 

vil det trolig være viktig å bevare og understreke identiteten med dem 
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de representerer også gjennom språket. Det dreier seg altså om 

geografisk og sosial identitet. 

Sitat 3) og 4) avslører noe om holdninger til mennesker som 

forandrer dialekten sin, som «knotar>>. Her blir dette klart negativt 
vurdert, og vi ser identiteten som skapes mellom språket og 

språkutøveren: «Eg likar ikkje folk som 'knotar'» (jf 1.3). Begge 
informantene har standardfjerne dialekter. 

Når det gjelder avkryssingen for grad av endring (jf tabell 7), 
varierer denne også for disse informantene. Det ser ut til at 

avkryssingen gir usikker informasjon. En annen mulig tolkning er at 

informantene nok er opptatt av språk og identitet, men at dette i praksis 
ikke hindrer at talemålet/ dialekten forandres ved tale fra Stortingets 

talerstol, kanskje av andre årsaker enn det informantene her oppgir (jf 

7). 

6.4.4 Dialekt eller korrekt? 
Informantene representerer et stort spenn når det gjelder holdninger til 
muntlig språkbruk Dette spennet kan illustreres med disse sitatene: 

1) Jeg bruker bevisst dialekt og dialektord. Jeg synes det er 

viktigere å holde dialekten i hevd enn at alle skal forstå alle 

uttrykk jeg bruker. 
(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 
nordlandsdialekt. 

Avkryssing «ingen ting» i tabell7.) 

2) Prøver å være korrekt. ... Bør være korrekt norsk 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn karakterisert 
som ikke perfekt norsk- noe dialekt/Bokmål. 

Avkryssing «relativt mye» i tabell7.) 

Jeg merker meg at vi her har å gjøre med en standardfjern og en 
standardnær dialekt, noe som kan ha betydning for holdningsforskjellen 
(jf 5.2). Det må bemerkes at informanten bak sitat 2) er 14 år eldre enn 
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informanten bak sitat 1). Det språklige klimaet med hensyn til 

dialektbruk har dermed sannsynligvis vært noe forskjellig for disse to, 

og kan ha medvirket til forskjellen. Andre faktorer kan selvsagt også ha 

spilt inn. 

6.5 Forandring av talemål/dialekt etter målgruppe 

Flere informanter har krysset av for flere alternativer. Avkryssingen 

sier derfor forholdsvis lite, og tjener i første rekke som en motivasjon 

for neste spørsmål. 

MENER DU AT DU FORANDRERTALEMALETDITT/DIALEKTEN DIN 
ETIERHVEM SOM ER MÅLGRUPPE? 

ANTALL ANTALL ANTALL 
INFORMANTER KVINNER MENN 

Ingen ting 16 7 9 
Lite Il 5 6 
I noen grad 2 l l 
Relativt mye o o o 

Den massive opphopningen på «ingen ting» og «lite» kan tyde på 

underrapportering (jf 6.3). Svarene kan også være et resultat av den 
spesielle og formelle kommunikasjonssituasjonen i stortingssalen. 

Mottakeren er her som vi har sett under 2.1 og 2.2 formelt sett 

stortingspresidenten, i praksis «offentligheten». Det er forståelig at det 

ikke vurderes som aktuelt å tilpasse talemålet/ dialekten i forhold til en 

slik amorf masse. 

6.6 Informantenes beskrivelse av «klimaet» for bruk av eget 

talemål/egen dialekt fra Stortingets talerstol 

Samtlige informanter gir her kommentarer, og samstemmigheten er 
stor: Klimaet for bruk av eget talemål/ egen dialekt fra Stortingets 

talerstol er godt. Flere viser også til en endring mot økt status og 
respekt de siste årene. 
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Noen er inne på at en viss tilpasning med hensyn til forståelse ofte 

finner sted, og at dette både er nødvendig og ønskelig. En av 

informantene formulerer seg imidlertid slik: 

l) Variasjonene mer utbredt i stortingsmiljøet og derfor også godt 
klima. Normalisert dialekt naturlig ut fra bakgrunnslitteratur 

(fagspråk) og det å nå bredt ut med budskapet, selv om forståelsen 

ute for dialektordene nok er større bare viljen er til stede. 

(Mannlig informant med språklig bakgrunn avslepet 
trønderdialekt.) 

Informanten viderefører temaet om at kjennskap fører til økt aksept og 

respekt (jf 6.1.2). Videre betones sammenhengen mellom grad av 
forståelse og vilje til forståelse. Mottakerens holdninger er altså også 

avgjørende for forståelsen. 
En av informanten gir dialektbrukerne strålende attest, og 

understreker koplingen mellom språk og språkbruker (jf 1.3): 

2) Jeg oppfatter de som bruker sin dialekt uforfalsket som solide og 

pålitelige. 
(Mannlig informant med språklig bakgrunn trønder.) 

Spennet i materialet avspeiles i disse kommentarene: 

3) Har ikke oppfattet dette som «sak» blant stortingsrepresen

tanter. 
(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn bokmål 

med «romeriksdialekt».) 

4) Jeg synes det er viktig å bruke dialekten fra Stortingets talerstol 
for å vise at den er bra nok i alle sammenhenger. Dette kan også 

være med på å heve statusen til dialekten, og gi flere mulighet til å 
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lære å forstå dialekten. Vi må bevare mangfoldet i språket, derfor 

er det viktig å ta vare på dialektene. 

(Kvinnelig informant med språklig bakgrunn 

nordlandsdialekt.) 

Her ser vi kontrasten mellom en avaktualisering av problemstillingen i 
sitat 3) (jf også 6.2) og en svært bevisst holdning til dialektbruk i denne 

situasjonen i sitat 4). 

7. OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER 
Generelt er informantenes bevisste holdninger til bruk av eget 

talemål/ egen dialekt fra Stortingets talerstol meget positive. Bruk av 
manuskript og hensynet til forståelsen angis som de viktigste grunnene 
til å endre talemålet/ dialekten i denne situasjonen, mens den nære 

koplingen mellom språk og identitet virker motsatt vei. Undersøkelsen 

viser en tendens mot at mennene er mest opptatt av å bli forstått, mens 

kvinnene er mer opptatt av språk og identitet. 
Spennet i holdninger til og praktisering av muntlig språkbruk 

generelt og fra Stortingets talerstol spesielt er likevel ganske stort. Det 

ser ut til at informanter med standardnære talemål/ dialekter er noe 

mindre opptatt av spørsmål knyttet til dette enn informanter med 
standardfjerne talemål/ dialekter. Dette bygger opp om Sowinskys teori 

(jf 5.2). Venås kommenterer at det har vært vanskelig å bekrefte denne 

teorien (Venås 1984:194), men her mener jeg den gir grunnlag for en 
rimelig tolkning av denne siden av undersøkelsen. 

Undersøkelsen viser et noe manglende samsvar mellom 
informantenes positive holdninger til bruk av eget talemål/ egen dialekt 

fra Stortingets talerstol og den graden av endring de tross alt oppgir. 

Om vi i tillegg regner med en sannsynlig underrapportering i forhold til 

eget faktisk språkbruk, forrykkes samsvaret ytterligere. 
Det er grunn til å ta i betraktning at det er informantenes bevisste 

holdninger og begrunnelser som eksplisitt kommer til uttrykk i 



76 Anne-Ruth fangaard 

undersøkelsen. Det noe manglende samsvaret nevnt ovenfor, kan være 

et uttrykk for ubevisste faktorer som kan spille en stor rolle ved 
språkbruk i ulike situasjoner. Tilpasningsteoriens prinsipp om at det 
alltid vil foregå en viss form for interaksjonen synkronisering mellom 
individet og de sosiale omgivelsene er her relevant. Teorien forsøker å 
kaste lys over forholdet mellom språk og identitet. Valg av språklig kode 
er ifølge teorien motivert ut fra individets behov for å markere en 
bestemt sosial identitet. Individet kan være interessert i å markere 

samhørighet eller avstand til andre individer eller grupper. Ved språklig 
konvergens signaliseres likhet eller ønske om konsensus, ved språklig 
divergens markeres ulikhet eller avstand. Språkstrategiene konvergens 
og divergens kommer til uttrykk i verbale språkhandlinger som ofte er 
mer eller mindre ubevisste, som en slags reflekshandlinger (etter 

Røyneland 1995:1ff). 
Tilsynelatende står representantene på talerstolen i et 

mangedimensjonalt språklig rom og kan velge blant alternative 
uttrykksmåter og slik aktivt skape sitt eget språk Gf Le Page og 
Tabouret-Keller etter Venås 1992:18ff). Gjennom språket blir det snakk 
om å velge identitet og identifikasjon. Mye tyder imidlertid på at dette 
ikke er en fri valgsituasjon. Representantenes egne holdninger til eget 
og andres talemål/ dialekt blir her en viktig og styrende faktor, sammen 
med mange andre bevisste og ubevisste hensyn Gf tilpasningsteorien 
ovenfor). 

En konklusjon må bli at veien fra aksept og positive holdninger til 
konsekvenser for egne handlinger, her i form av eget muntlig språkbruk, 
er ganske lang. Antagelig er det slik at positive holdninger er en 
forutsetning for handlings-endringer over noe tid. Slik sett er det grunn 
til å tro at bruk av eget talemål/ egen dialekt i framtida også i praksis vil 
bli mer utbredt fra Stortingets talerstol. 
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Anne-Ruth Jangaard, 
Reirveien 22 B, 
3185 HORTEN 
Tlf. 33 37 11 06 (A) 
Tlf. 33 07 08 42 (P) 

Til 

Anne-Ruth Jangaard 

Vedlegg 1 

Skoppum l. august 1995 

stortingsrepresentantene fra ................................................. fylke 

ANG. INNSAMLING AV DATA TIL MELLOMFAGSOPPGAVE I NORSK 

Mitt navn er Anne-Ruth Jangaard, og jeg studerer for tiden norsk mellomfag ved 
Folkeuniversitetet i Vestfold. I den forbindelse skal jeg som språklig eksamen skrive en 
semesteroppgave i sosiolingvistikk. Dette dreier seg om muntlig bruk av språket i ulike 
sammenhenger. Jeg ønsker å se på noen aspekter ved muntlig språkbruk fra Stortingets 
talerstol. Derfor henvender jeg meg til stortingsrepresentanter fra noen fylker med forespørsel 
om å være behjelpelige med opplysninger og egne vurderinger. 

Vedlagte spørreskjema vil danne grunnlaget for den empiriske delen av min oppgave. 
Jeg ber representantene om å besvare dette skjemaet, om det er mulig. Utfyllende 
kommmentarer er like viktige som avkryssing i rubrikker. Opplysningene vil bli anonymisert i 
opgaven. 

Så vidt jeg har kunnet bringe på det rene, er det ikke tidligere gjort undersøkelser eller 
forskning i Norge på temaet muntlig offentlig språkbruk i en slik sammenheng. Dette gjør det 
spesielt interessant å prøve å belyse noen aspekter ved et stort tema. 

Svarskjemaet kan returneres i vedlagte adresserte og frankerte svarkonvolutt. Jeg ber 
om besvarelse innen 25. august. Oppgaven vil bli gjort tilgjengelig for representantene. 

På forhånd takk for hjelpen. 

Med vennlig hilsen 

Anne-Ruth Jangaard 

Vedlagt: Spørreskjema og svarkonvolutt 
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Vedlegg 2 

MUNTLIG SPRÅKBRUK FRA STORTINGETS TALERSTOL 

SPØRRESKJEMA 

Vennligst gi så nøyaktige opplysninger som mulig. Egne kommentarer er like 
viktige som avkryssing. 

Navn: ........................................................................................................ . 

(l oppgaven vil alle opplysninger relatert til spørreundersøkelsen anonymiseres. Om ønskelig kan du velge å være 
anonym også her.) 

Kjønn: kvinne mann 

Alder: ................................ . 

Partitilhørighet: ................................................................ . 

Representerer. ................................................................... fylke på Stortinget 

Antall perioder på Stortinget før denne: ........................... . 

Hvor er du opprinnelig 
fra? ............................................................................. (Region/landsdel) 

Hvordan vil du karakterisere det talemålet/den dialekten du vanligvis bruker nå? 

(F.eks. sunnmørsdialekt/hedmarksdiaJekt/Østfolddialekt/normalisert bokmål/normalisert nynorsk etc.) 

VURDERING A V EGET TALEMÅL/ EGEN DIALEKT GENERELT 

Status/prestisje knyttet til eget talemål/egen dialekt: 

Lav status/lite akseptert Måtelig akseptert Middels status Høy status/prestisje 

Annet/kommentarer: 

Forhold til eget talemål/egen dialekt: 

Misliker Synes det er ganske bra Synes det er fint Stolt av 

Annet/kommentarer: 



80 Anne-Ruth Jangaard 

Hvordan mener du ditt talemål/din dialekt generelt bUr oppfattet av andre? 

Lav status/lite akseptert Måtelig akseptert Middels status Høy status/prestisje 

Annet/kommentarer: 

EGET TALEMÅL/EGEN DIALEKT OG BRUK FRA STORTINGETS 
TALERSTOL: 

Hvordan vurderer du bruk av eget talemål/egen dialekt fra Stortingets talerstol: 

Lav status/lite akseptert Måtelig akseptert Middels status Høy status/prestisje 

Annet/kommentarer: 

Hvordan mener du ditt talemål/din dialekt blir vurdert av andre 
stortingsrepresentanter? 

Lav status/lite akseptert Måtelig akseptert Middels status Høy status/prestisje 

Annet/kommentarer: 

I hvilken grad mener du at du forandrer talemålet diWdialekten din 1111år du taler 
fra Stortingets talerstol (i forhold til i andre sammenhenger). Gi gjerne 
eksempler: 

Ingen ting Lite I noen grad Relativt mye 

Annet/kommentarer: 

Hvorfor forandrer du/forandrer du ikke talemålet diWdiaiekten din når du taler 
fra Stortingets talerstol? 

Hva er for deg den/de viktigste gmnnenie til å forandre!il~:ke forandre talemålet 
diU/dialekten din når du taler fra Stortingets talerstol? 

Hvem er din målgruppe når du taler fra Stortingets talerstol? 

Tilhørerne i salen Egne velgere Opposisjonen Media «Folket» 

Annet/kommentarer: 



Muntlig språkbruk maktens sal... 

Mener du at du fomndrer talemålet ditt/dialekten din etter hvem som er 
målgruppe? 

Ingen ting Lite I noen grad Relativt mye 

Annet/kommentarer: 

Hvordan vil du beskrive <<klimaet» blant stortingsrepresentantene når det 
gjelder bruk av talemål/ dialekt fra Stortingets talerstol? 

Beskrivelse: 

Annet/kommentarer: 

Andre kommentarer om bruk av eget talemål/egen dialekt fra Stortingets 
talerstol: 

TUSEN TAKK FOR HJELPEN! 

Returneres i vedlagte svarkonvolutt innen 25. august 1995. 

Anne-Ruth Jangaard, 
Reirveien 22 B, 
3185HORTEN 
Tlf. 33 37 11 06 (A) 
Tlf. 33 07 08 42 (P) 
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nThi kjenn es for rett" 
- Domsavgjørelser som genre 

KARI WILLE REKDAL 

I. INNLEDNING 

1. Formål og disposisjon. 
Formålet med denne analysen er å vise at domsavgjørelser utgjør en 

genre med normer for hvordan teksten skal utformes, og deretter belyse 

det med et konkret eksempel. 

Innledningsvis vil jeg forsøke å klarlegge begrepet "genre" nærmere, før 

jeg går videre til å se på de kommunikative aspektene ved 

domsavgjørelses-genren. Til slutt vil jeg ta for meg en straffedom 

avsagt av Høyesterett, og analysere og beskrive den. 

2. A analysere genre. 
For å kunne gi en fyldigere beskrivelse av tekster enn den 
tekstlingvistikken opprinnelig kunne gi, er det nødvendig med en modell 

som inneholder sosio-kulturelle, institusjonelle og 

organisasjonsmessige forklaringer. (Bhatia 1993) Denne modellen er 

genre-analysen, "en innsiktsfull og fyldig beskrivelse av akademiske 

tekster og profesjonstekster". (Bhatia 1993 s 11, min oversettelse.) For å 

kunne analysere en slik genre som tilhører en bestemt kulturell ramme, 

er det nødvendig å alliere seg med en informant som har kunnskaper på 

dette spesialiserte området. Som jurist er jeg i den situasjon at jeg kan 

fungere som min egen informant når jeg skal analysere en genre 

innenfor det juridiske profesjonsområdet. Det ser jeg på som en stor 

fordel, fordi det fjerner muligheten for at det skal oppstå misforståelser 

mellom den som informerer og den som analyserer. Slike misforståelser 

kan føre til at slutninger trekkes på feilaktig grunnlag. 
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U. OM GENRE 

Vanligvis tenker man på genre som en distinkt type eller kategori av 

litterær komposisjon. Eksempelvis er lyrikk og drama ulike litterære 

genrer. Ifølge ordboken kan "genre" også bety stil, maner, klasse, sort. 

I tekstlingvistikken er en genre et sett av tekstnormer for konstruksjon 

og vurdering av tekster, innenfor en kulturell ramme. Slik sett er en 
genre en allerede ferdig konstruert struktur som bidrar til å konstituere 

mening. Bruk av genre representerer således både forenkling og 

meningsskaping. 

Ifølge Swales (fritt oversatt og gjengitt) utgjør genre en klasse 

kommunikative begivenheter, og deltakerne i disse har et eller annet 

sett av kommunikative formål felles. Disse formålene er anerkjent av 

ekspertdeltakerne i den kulturelle rammen som er opphav til genren, og 
konstituerer således begrunnelsen for genren. Denne begrunnelsen 

skaper tekstens skjematiske struktur og påvirker og begrenser valgene 

av innhold og stil. I tillegg til felles kommunikative formål vil man 
innenfor en genre finne varierende likheter når det gjelder struktur, stil, 

innhold og modell-mottaker. Genrenavn som er overlevert og 

produsert av den kulturelle rammen som er genrens opphav, peker til 
genren som en kulturelt konstituert kategori. (Swales 1990 s 58) 

Rettssystemet har utviklet sine genrer for å løse de 
samfunnsproblemene som systemet har som oppgave å løse. Sett i 
forhold til Swales' definisjon, er rettssystemet den kulturelle rammen 

som er opphavet til hver av disse genrene. Ved å benytte genrens 

normer både for produksjon og resepsjon av budskapet, blir det mulig 
uten videre å gjenkjenne både de kommunikative formålene og 

funksjonene i budskapet. 

Ifølge Swales er altså genrenavnet et moment i antagelser om at genren 

eksisterer som en kulturelt konstituert kategori. Ordet dom aktiviserer 
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en del forestillinger hos de aller fleste samfunnsborgere: Rettssystemet, 

dommer, lovbrudd, tiltalt, dommers tvangskraft. Genrebetegnelsen 

viser til antagelser om kommunikativ funksjon og aktørenes sosiale 

posisjoner, både blant deltakerne i kulturen (juristene) og blant 

deltakerne i samfunnet. 

Når en genre blir til en egen sosial institusjon som strengt regulerer 

utformingen av budskap for at de skal gjelde som meningsfulle 

handlinger innenfor den kulturelle rammen, er genren blitt ritualisert. 

Slik er det med genren "domsavgjørelser". Som jeg skal komme tilbake 
til, er det bl.a. lovbestemte regler for hvor og når en dom skal avsies, 

hvem som kan gjøre det og hva den skal inneholde. Det har altså ikke 

bare utviklet seg sedvane-regler for produksjon av tekster innenfor 
genren, men en del av reglene er fastsatt ved lov. For at en dom skal 

oppfylle den funksjonen den har og for at den skal gjelde som dom, må 

disse reglene følges. 

Ill. KOMMUNIKASJONSBESKRIVELSE 

Jeg vil nå gå over fra å diskutere genre-begrepet til å se nærmere på de 
kommunikasjonsmessige sidene ved genren "domsavgjørelser". 

1. Kulturell ramme. 

Produksjon av tekster tilhørende genren "domsavgjørelser" foregår 

innenfor en spesifikk kulturell ramme. Denne kulturelle rammen er det 
norske rettssystemet. Deltakerne innenfor denne rammen er stort sett 
jurister og juridiske studenter. Som tilfellet er innenfor andre høyt 

spesialiserte profesjoner, har det utviklet seg en diskurs som er fullt 

forståelig bare for dem som er kompetente deltakere i denne kulturelle 

rammen. Det går altså ett skille mellom tilskuer og deltaker, og et annet 
skille mellom kompetente og ikke-kompetente i forhold til diskursen 

innenfor denne kulturelle rammen (og innenfor andre kulturelle 
rammer). Men selv om man verken er eller ønsker å være deltaker 
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innenfor en kulturell ramme, kan man allikevel bli trukket inn i 

aktiviteter innenfor den. Fordi rettssystemet er en så viktig og 

grunnleggende institusjon i et samfunn, vil institusjonens tekster svært 

ofte ha betydning også for dem som ikke er kompetente innenfor den 
kulturelle rammen. I forhold til en meget viktig teksttype som 
produseres innenfor rettssystemet, nemlig lovene, er alle 

samfunnsborgere deltakere. Det skyldes at alle samfunnsborgere er 

modellmottakere av budskapet i lovtekster. Lover bestemmer plikter og 
rettigheter for den enkelte, og blir derved atferdsregulerende. Et annet 
eksempel på at ikke-kompetente blir deltakere innenfor rettssystemets 

kulturelle ramme, er personer som har begått en forbrytelse og blir 

tiltalt for den. Vedkommende blir da aktør i en rettsak og en faktisk 
mottaker av budskapet i en dom, men er allikevel ikke en kompetent 
deltaker innenfor rammen. 

2. Kommunikasjonsmedium. 

Dommer kommuniseres til omverdenen på ulike måter. Alle dommer er 

offentlige i den forstand at de skal være tilgjengelige for alle i 

samfunnet Det betyr at hvem som helst kan henvende seg til 

domstolene og be om å få innsyn i dommer. En del dommer blir 
offentliggjort ved trykking i ulike publikasjoner. En del dommer fra by-, 
herreds- og lagmannsretten trykkes i spesielle domspublikasjoner som 

Advokatforeningen utgir. De fleste dommer fra de lavere instanser 

offentliggjøres imidlertid ikke. Høyesterettsdommer kommuniseres til 
omverdenen ved at dommen offentliggjøres i en egen publikasjon, 
Norsk Retstidende. Aviser og kringkasting refererer også dommer, mer 

ut fra nyhetsinteresse enn ut fra juridisk interesse. Den dommen som er 
analyseobjekt her, er trykt i Norsk Retstidende for 1993. Retstidende 

leses av juridiske studenter og praktiserende jurister. 
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3. Kommunikative formål. 

Dommer *ner flere kommunikative formål, og disse vil nødvendigvis 

være med på å avgjøre genrens innhold. Etter mitt syn har genren tre 
hovedformål: 

a) Historisk dokumentasjon. I fulltekst er dommer en 
autentisk gjengivelse av tidligere rettssaker. De 

inneholder en fullstendig gjengivelse av alle 

sakens fakta, hvordan dommeren vurderer disse fakta, 

partenes argumenter, dommerens resonnering og 

argumentering, det resultatet dommeren kommer frem 
til osv. 

b) Prejudikatseffekten, dvs. den betydning dommer får 
fordi rettsinstansene (med visse begrensninger) 

følger tidligere avsagte dommer. Det betyr at like 
saker skal avgjøres likt. Prejudikatslæren er 

basert på viktige rettssikkerhetsprinsipper som 
likhet for loven og forutsigbarhet. 

c) Offentlighetsprinsippet, dvs. at det er en offentlig sak 

hva slags straff det gis for de ulike lovovertredelser, 

hva slags straff denne konkrete personen er idømt og 
etter hvilke lovbestemmelser vedkommende ble dømt osv. 

Dette er en rettssikkerhetsgaranti for borgerne i et 

samfunn, en kontroll med at ingen kan straffes uten 

etter lov og dom. At dommer er offentlige, gjør det mulig 
å etterprøve domstolens argumentasjon, og det er denne 

argumentasjonen som er grunnlaget for en eventuell anke. 

Det er de to siste kommunikative formålene som er interessante for 
denne analysen. Den viktigste (og mest interesserte) målgruppen er 
naturlig nok jurister og juridiske studenter. Begge grupper leser de 
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offentliggjorte utdragene for å gjøre seg kjent med hva som er 

gjeldende rett. Praktiserende jurister henter også momenter til 

argumentasjonen i konkrete saker fra disse utdragene. Dommer 

generelt er hva jurister kaller "viktige rettskilder". 

4. Sender/mottaker i den kommunikative handlingen 

En domsavsigelse er en kommunikativ handling, og det er nødvendig å 
se litt på de ulike roller og posisjoner som innehas av sender og 

mottaker i den kommunikative handlingen. 

Senderrollen er i dette tilfellet flerdelt. Den faktiske senderen av 
budskapet i denne saken er dommeren. Dommeren er den som fører 
budskapet i pennen, og den som leser dommen opp for domfelte. 

Selvfølgelig er det ikke dommeren som privatperson som er sender, og 
det er ikke dommerens personlige eller private oppfatninger av 

saksforhold eller lovanvendelse som er budskapet. Dommeren har en 
posisjon som samfunnets representant, fordi det er slik samfunnet har 

konstruert rettsvesenet rent praktisk. Fordi domsavsigelser er en 

institusjonalisert kommunikasjonshandling er det samfunnets syn 
dommeren formidler fra sin posisjon. Samfunnet er derfor 

modeUsender i denne kommunikative handlingen. Det er gitt 
lovbestemmelser om tid og sted for domsavsigelsen. Samfunnet gir 

altså enkeltindivider makt og myndighet innenfor et område avgrenset 

av tid og sted. Dommerens ord får ikke samme virkning når de uttales 
hjemme ved kjøkkenbordet som de får når de uttales i rettssalen. 

Mottaker. Innenfor domsgenren er denne rollen flerdelt, i likhet med 

senderrollen. Men den kan deles på flere måter. Det er to forskjellige 
mottakere av budskapet i kommunikasjonshandlingen. Den ene 
mottakeren er den personen eller de personene som får sitt rettsforhold 
avgjort ved domsavsigelsen, for eksempel den dømte i en straffesak. 

Her er modellmottaker og faktisk mottaker den samme. Men på samme 

måte som på sendersiden, er samfunnet en viktig deltaker også på 
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mottakersiden. Samfunnet er den andre mottakeren. 
Samfunnsinstitusjonen "dommer" formidler til samfunnets innbyggere 

hva samfunnet anser som rett. Samfunnet er modellmottaker. De 

faktiske mottakerne i kommunikasjonen er imidlertid juristene, som 

aktivt leser og studerer dommer, fordi kjennskap til avsagte dommer er 
en vesentlig del av deres kompetanse som jurister. 

På grunn av genrens multifunksjonalitet, er det også mulig å se på den 
dømte som modellmottaker og samfunnet som faktisk mottaker i 
kommunikasjonshandlingen. Jeg vil imidlertid holde fast ved min første 

konklusjon, med en todelt mottakerposisjon, nettopp fordi den etter mitt 

syn best får frem denne multifunksjonaliteten i genren. 

IV. GENRE-ANALYSE 

1. Presisering av genren 
Jeg vil nå gå over til å analysere en konkret tekst. Denne teksten er en 

straffedom avsagt av Høyesterett. Men før jeg gir meg i kast med det, 

er det nødvendig å presisere tekstens genre nærmere. 

Beskrivelsen jeg har foretatt hittil, har vært generell og omhandlet alle 
typer dommer. I virkeligheten er imidlertid ikke domsavgjørelser bare 

en genre, men flere. Mange konstituerende trekk er naturligvis felles, 

som omtalen hittil har vist. Men fordi det fins forskjellige nivåer og 
ulike typer domstoler og fordi det skilles mellom straffesaker og sivile 
saker, er det ikke mulig ved en presis analyse å operere med et felles 

genrebegrep for domsavgjørelser. Jeg skal kort forklare noen av 

forskjellene. 

Det norske rettssystemet har domstoler på flere nivåer. Øverst er 

Høyesterett, som er siste instans. Hierarkisk underordnet Høyesterett 
er lagmannsretten. Under lagmansretten er by- og herredsretten. Det 
fins også spesialdomstoler som arbeidsretten, skifteretten, namsretten 
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osv., men disse vil jeg ikke komme nærmere inn på. Dommer som avsies 

av disse ulike typer domstoler, vil tilhøre ulike genre. 

I tillegg til at det skilles mellom typer av domstoler, skilles det mellom 
sivile saker og straffesaker. I en sivil sak er det to private interessenter 

som står mot hverandre, og som benytter domstolsapparatet for å få 

avgjort sin uenighet. I en straffesak er det samfunnet, representert ved 

aktor i saken, som står mot en tiltalt, som (oftest) er representert ved en 

forsvarer. Domsavgjørelser i sivile saker vil tilhøre en annen genre enn 
avgjørelser i straffesaker. 

Alle de tre instansene i norsk rett (by- og herredsrett, lagmannsrett og 

Høyesterett) avsier dommer i begge typer saker. En lagmannsrettsdom i 

en sivil sak tilhører en annen genre enn en høyesterettsdom i en sivil sak, 
en byrettsdom i en straffesak tilhører en annen genre enn en byrettsdom 

i en sivil sak osv. 

Som nevnt innledningsvis i dette punktet, er det en straffedom avsagt 
av Høyesterett som er objekt for den konkrete analysen som nå følger. 

2. Makrostruktur 
Makrohandling. Makrohandlingen er en kvalifisering. En 

domsavsigelse er det typiske eksempel på en kvalifisering, den skal 
skape ny virkelighet for sender og mottaker. 
Den nye virkeligheten i dette tilfellet består i at mottaker heretter er å 
betrakte som domfelt og skal sone en straff i fengsel, og sender 

forplikter seg til både å betrakte ham som domfelt og til å iverksette de 

nødvendige tiltak for å få gjennomført soningen. 

Makroproposisjon. Makroproposisjonen er at A skal sone 8 år i fengsel. 
I vedlagte tekst finnes makroproposisjonen i linje 41-43. 
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Fordi teksten bare har en makroproposisjon/ makrohandling, er det en 

monologisk tekst. Dommeren(e) argumenterer og begrunner for å 

komme frem til en konklusjon. Konklusjonen er kvalifiseringen, og 
typisk for kvalifiseringer er at ord og handling blir ett, slik at det ene er 

utenkelig uten det andre. Det illustreres tydelig her, ved at 

domsavsigelsen som handling og domsavsigelsen som utsagn ikke kan 

skilles fra hverandre. 

3. Funksjonsstruktur 
A. Innhold fastsatt ved lov 
Som jeg tidligere har vært inne på, er domsavgjørelser en genre som er 
sterkt institusjonalisert. Dette gir seg utslag i at det bl.a. er fastsatt ved 

lov både tid og sted for utførelsen av den kommunikative handlingen. 
Også innholdet er for en stor del fastsatt ved lov. Hvis disse 

lovbestemte betingelsene ikke er oppfylt, kan ikke teksten få status som 
dom. Den dommen vi er i ferd med å ta for oss her, er som tidligere 

nevnt en straffedom. Det er straffeprosessloven (lov av 22. mai 1981 nr. 
25 om rettergangsmåten i straffesaker) som regulerer innholdet i en 
straffedom. Andre lover regulerer innholdet i de øvrige domstyper på 

liknende vis. Her viser det institusjonelle aspektet ved genren seg igjen: 

Innholdet er av så stor samfunnsmessig betydning, at samfunnet har 
fastsatt dette innholdet ved lov. 

Straffeprosessloven krever at en dom skal inneholde "en kort 

fremstilling av sakens gjenstand med de krav som er gjort gjeldende, 

avgjørelsesgrunner, domsslutning.( .... ) Dessuten opplyse om 
domstolen, dommerne, tid og sted for domsavsigelsen, partene og dem 
som har møtt på deres vegne. ( .... ) ... domsgrunnene skal også opplyse 

om de grunner retten har lagt vekt på ved fastsettelsen av straff..." 

Når jeg nedenfor går over til å se på tekstens makrofunksjoner, vil jeg 
samtidig belyse disse i forhold til lovens krav til domsinnhold. 
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B. Makrofunksjoner 
Dommen inneholder makrofunksjonene IDENTIFISERING, linje 1-3, 

SAKENS GJENSTAND, linje 4-21, DOMSGRUNNER, linje 22-46, og 

DOMSSLUTNING, linje 47-53, jfr vedlagte tekst. Sammenlignet med 

funksjonsstrukturen som er vanlig i andre typer argumenterende 

tekster, tilsvarer IDENTIFISERING og SAKENS GJENSTAND 
tilsammen makrofunksjonen INNLEDNING, makrofunksjonen 

DOMSGRUNNER tilsvarer MIDTDEL, og makrofunksjonen 
DOMSSLUTNING tilsvarer AVSLUTNING. 

IDENTIFISERING. Denne funksjonen realiseres i et typisk formular, 

bestående av dato, løpenummer og partene i saken. Det er dommens 
"navn" slik den refereres til innenfor den kulturelle rammen. Samtidig 

oppfyller funksjonen straffeprosesslovens krav om at en dom skal 

inneholde opplysninger om "tid og sted for domsavsigelsen, partene og 
dem som har møtt på deres vegne". 

SAKENS GJENSTAND. Dette er det saken gjelder, her introduseres 

referent og kontekst. Ettersom dette er en ankesak (Høyesterett er kun 
ankeinstans), er det den påankete dom fra forrige instans som er 
gjengitt i SAKENS GJENSTAND. Første gang en straffesak er oppe til 
doms, er det tiltalebeslutningen som gjengis i SAKENS GJENSTAND. 

Innholdet i denne funksjonen presenterer det rettslige forhold som skal 
avgjøres i denne dommen. I "vår" dom er A funnet skyldig i drap og 

idømt lovens minstestraff for dette drapet. Statsadvokaten (aktor både i 
lagmannsrettssaken og her i Høyesterett) har "anket til skjerpelse av 

straffen", dvs. har bedt Høyesterett behandle straffutmålingen på nytt 
og idømme strengere straff. Dette er den "henvisning til sakens 

gjenstand" som straffeprosessloven krever at en dom skal inneholde. 

Henvisningen kun til lovparagrafer og den juridiske sjargongen 
generelt, forutsetter kompetanse innenfor den kulturelle rammen. For 
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en jurist er det umiddelbart klart at en person som er dømt for 

overtredelse av straffelovens § 233, er dømt for drap. 

DOMSGRUNNER Denne funksjonen inneholder tre sub-funksjoner. 

De tre er "vektlagte momenter", "argumentasjon" og "konklusjon". 

Tilsammen fyller de kravet til det straffeprosessloven kaller 

"domsgrunner", og skal følgelig være med i en dom. 

"Vektlagte momenter". Sub-funksjonen "vektlagte momenter" består av 

linje 21-31. Denne tekstdelen er hovedsakelig temporalt koblet, og 

fremstår som et narrativ. Men dette er ikke noe forsøk på å gjengi 

handlingsløpet nøyaktig slik det skjedde, selv om det kan se slik ut. Det 
dommeren her gjør, er å plukke ut bestemte momenter 

handlingsforløpet som en del av sin argumentasjon for å idømme 

strengere straff. Denne sub-funksjonen er altså i virkeligheten et 

argumentativ, selv om den fremstår som et narrativ. 

For en som ikke er deltaker innenfor den kulturelle rammen, er det 

vanskelig å se at gjengivelsen i "vektlagte momenter" er en 

argumentasjon. Som nevnt er den temporalt koblet og fremstår som et 

narrativ. Det vises heller ikke eksplisitt til hva det argumenteres mot, 

her forutsettes kjennskap til systemet. Når det vises til at faren "var i 

sokkelesten" er det ikke for å diskutere påkledning. Det er for å vise at 

Høyesterett ikke regner det sparket A fikk i magen som smertefullt, 

nettopp fordi faren var i sokkelesten. Hvorvidt et spark var smertefullt 

eller ikke, er et moment i en avveining om det foreligger formildende 

omstendigheter som kan gi redusert straff. Dette er umiddelbart klart 

for en jurist som leser dommen, men nok ikke like åpenbart for ikke

juristen. 

"Argumentasjon". Denne sub-funksjonen går fra linje 32-41. Etter å ha 

argumentert de av sakens konkrete momenter som det er lagt vekt på, 

går dommeren over til å veie disse momentene for og imot de generelle 
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momenter man legger vekt på ved straffutmåling. Denne teksten 

fremstår som klart argumentativ, fordi den er dominert av 
kontrastkonneksjoner mellom tekstfunksjonene. "Rett nok" og "men" 

går igjen gjennom hele teksten. 

Disse to sub-funksjonene har en viktig oppgave fordi de så klart viser 
hva domstolen legger vekt på i sin argumentasjon. Hensynet til 
rettssikkerheten i samfunnet tilsier at både den som dømmes og 

samfunnet for øvrig, har krav på kjennskap til hvilke momenter som 

taler for og hvilke mot i en slik avveining. At dette hensynet veier tungt, 

fremgår av at straffeprosessloven eksplisitt uttrykker at 
" ... domsgrunnene skal også opplyse om de grunner retten har lagt vekt 
på ved fastsettelsen av straff." Hadde dette vært en dom fra en lavere 

instans, hadde disse funksjonene vært viktige også fordi de utgjør det 

konkrete grunnlaget for en eventuell ankesak. Men funksjonene er også 

viktige fordi jurister kan hente argumenter herfra i liknende saker, eller 

vise til hvordan Høyesterett vurderte momentene. 

"Konklusjon". Denne sub-funksjonen går fra linje 41-46. Her uttaler 
dommeren konkret hva argumentasjonsinnholdet i de to foregående 

sub-funksjonene har ført frem til. 

DOMSSLUTNING. Den siste av tekstens fire makrofunksjoner er 

domsslutningen. Den er vanligvis svært kortfattet, slik som her, men 
det er en meget viktig funksjon, fordi den inneholder selve 
makrohandlingen i teksten, KVALIFISERINGEN. 
Denne kvalifiseringen er sann i den forstand at rettssystemet 
pretenderer å skulle finne frem til sannheten i det saken gjelder. I 

definisjonen av KVALIFISERING heter det at handlingen skal skape ny 
virkelighet for sender og mottaker. Den kvalifiseringen som en 
domsavsigelse utgjør, slår også fast at dette er sannheten om 
virkeligheten. I romerretten var dette en rettsregel som ble uttrykt slik: 
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"Res judicata pro veritate habetur", dvs. at pådømt sak må regnes som 
sannhet. 

At domsslutningen er en meget vesentlig del, vises av det typografiske 

oppsettet. Ordet "dom" er skilt ut fra resten av teksten, og står alene 

midstilt på en linje. Her annonseres det ved hjelp av typografien at her 
kommer det viktigste. Teksten er også satt i kursiv for lettere å kunne 

skilles fra det som ikke er domsslutning. 

Så langt har dommen vært ført i pennen av førstvoterende dommer i 
saken. Her kommer de øvrige dommerne i saken med sine vota. 

Dommen er enstemmig. 

Vi har nå sett at dommen er bygd opp rundt det strukturelle innholdet, 
og at dette innholdet i stor grad er fastsatt ved lov. 

V. OPPSUMMERING 

Gjennom kommunikasjonsbeskrivelsen og den konkrete tekstanalysen 

har jeg vist at domsavgjørelser utgjør en genre med normer for tekstens 
utforming. Den kulturelle rammen som teksten produseres innenfor, er 

beskrevet. Jeg har diskutert de kommunikative formålene som er 

særegne fordi de representerer viktige rettssikkerhetsprinsipper, og jeg 

har påvist det komplekse i sender/mottaker-posisjonene. Videre har jeg 

diskutert tekstens innhold som fastsatt ved lov, og vist at 
makrofunksjonene i teksten i stor grad tilsvarer de momenter loven 
krever at en dom skal inneholde. 

Avslutningsvis skal jeg gå litt nærmere inn på et par aspekter ved 

genren. 

Som det fremgår både av den tekstinterne beskrivelsen og den 

skjematiske fremstillingen av de sideordnete tekstfunksjonene, er 

domsavgjørelser en svært konvensjonalisert genre. Denne konven-
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sjonaliseringen har mange grunner, en av dem er selvfølgelig 

rettssystemets posisjon som den ene av de tre statsmakter. Som et 

talerør for denne statsmakt, har gemen en grunnleggende betydning 

innenfor et demokrati. 

Tekstfunksjonene er strengt skjematiserte, og det er flere årsaker til 

denne genre-skjematiseringen. Tre viktige årsaker er kravet til 

entydighet, de kommunikative formålene, og mulighet for etterprøving. 

At det skal være mulig å etterprøve en dom, er et viktig demokratisk 

prinsipp samtidig som det er en nødvendig rettssikkerhetsgaranti at en 

domfelt skal ha mulighet til å få ankebehandlet en domfellelse. 

Muligheten til ankebehandling foreligger imidlertid ikke i den dommen 

som er blitt analysert her, ettersom det er en høyesterettsdom, og 

Høyesterett dømmer i siste instans i vårt rettssystem. 

Som nevnt i pkt. Il Om genre, sier Swales (Swales 1990 s 58) i sin 

definisjon av genre bl.a. at de kommunikative formålene konstituerer 

begrunnelsen for genren, og denne begrunnelsen skaper tekstens 

skjematiske struktur. Som min analyse har vist, har domsavgjørelser en 

sterk målrettethet og en svært funksjonell tekststruktur, og passer 

derved inn i Swales' definisjon. 

Bruk av genre representerer både forenkling og meningsskaping, fordi 

man ikke behøver å forhandle regler for kommunisering og definere mål 

og mening for hver kommunil<asjonssituasjon, og fordi genre 

aktiviserer forventninger hos mottaker som bidrar til budskapets 

fortolkning. At domsavgjørelser utgjør en genre, blir viktig for 

forenkling og meningsskaping i forhold til tekstens multifunksjonalitet 

både når det gjelder kommunikative formål og sender l mottaker

posisjonene. Genrens normer for tekstproduksjon er i videste forstand 

med på å befeste samfunn og demokrati. 
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(stri. § 233, første ledd). Han ble også dømt for overtredelse av stri. § 128 første 
ledd og våpenloven § 33 første ledd, j[ § 8. Drapshandlingen ble utløst ved en 
beskjeden krenkelse fra farens side, men domfelte bar på en opprnagasinert 
aggresjon mot faren og hadde - ikke helt uten grunn - et dårlig forhold til ham. 

Dom 2. juli 1993 i !.nr. 99/1993: 
Statsadvokat Tormod Bakke, aktor mot A 

(forsvarer advokat Eilert Stang Lund). 

Dommer Aas/and: Hålogaland lagmannsrett avsa 4. mars 1993 dom 
med slik domsslutning: 

<d. A, f. 12.08.60, dømmes for overtredelse av straffelovens § 233 første ledd, 
§ 128 første ledd, samt våpenlovens § 33 første ledd jfr. § 8, alt sammen
holdt med straffelovens § 62 første ledd og § 63 annet ledd til en straff av 
fengsel i 6 - seks - år og l - en - måned. 
Til fradrag i straffen kommer 238- tohundreogtrettiåtte- dager for utholdt 
varetektsarrest. 

2. Den benyttede pistol inndras til fordel for statskassen jfr. straffelovens § 35 
første ledd. 

3. Saksomkostninger ilegges ikke.» 
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"Thi kjennes for rett" - Domsavgjørelser som genre 

Det var dissens om straffutmålingen, idet to av fagdommerne og en 
av legdommerne stemte for å sette straffen til fengsel i 8 år. 

Saksforholdet og domfeltes personlige forhold fremgår av domsgrun
nene. 

Statsadvokatene i Troms og Finnmark har etter ordre fra riksadvoka
ten anket til skjerpelse av straffen. 

Jeg finner at anken må tas til følge. 
Domfelte, som på gjerningstiden var nær 32 år, bodde hos sine 

foreldre. Det var et dårlig forhold mellom ham og faren. Drapet på faren 
ble utløst av en relativt beskjeden uoverensstemmelse. Domfelte kom 
sterkt beruset hjem om kvelden, og irriterte faren ved sin atferd. Faren, 
som var i sokkelesten, sparket ham i magen og ba ham komme seg i 
seng. Lagmannsretten har lagt til grunn at sparket var smertefullt. Spar
ket utløste en kraftig aggresjon hos domfelte, som fant at nå fikk det 
være nok. Han hentet en pistol, ladet den og gikk inn på foreldrenes 
soveværelse hvor faren hadde gått for å legge seg. Her drepte han faren 
med et skudd gjennom hodet. 

Lagmannsrettens straffutmåling innebærer at drapet vil medføre lo
vens minimumsstraff. Det kan jeg ikke finne grunnlag for. Rett nok var 
drapet en impulsiv affekthandling som reaksjon på en krenkelse. Men 
krenkelsen var ikke spesielt alvorlig, og den ble fremkalt av domfeltes 
egen atferd. Når uoverensstemmelsen denne kvelden tok en så skjebne
svanger vending, skyldes det åpenbart at domfelte bar på en lenge 
oppmagasinert aggresjon mot faren. Ut fra de opplysninger som forelig
ger. kunne han i og [or seg ha grunn til å føle bitterhet mot sin far. Men 
samtidig er det også tydelig at domfelte gjennom sin atferd i hjemmet 
bidro vesentlig til det motsetningsforhold som forelå. Etter min mening 
er det tatt tilstrekkelig hensyn til de formildende omstendigheter når 
straffen fastsettes til fengsel i 8 år, slik lagmannsrettens mindretall 
stemte for. 

Domfelte har vært i varetektsfengsel siden lagmannsrettens dom, og 
skal ha et samlet varetektsfradrag på 358 dager. 

Jeg stemmer for denne 

dom: 

l wgmannsrettens dom gjøres den endring at straffen settes til fengsel i 8 
- åtte - år med fradrag av 358 - trehundreogfemtiåtte - dager for 
varetektsfengsel 

Dommer Schei: Jeg er enig med førstvoterende. 
Dommerne Langvand, Sinding-Larsen og Justitiarius Smith· Likeså. 

RETST!DENDE 1311993 
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Kontaktannonse som sjanger 
- En sammenliknende analyse av kontaktannonser fra 

Bondebladet og Fjell og vidde 

ELISABETH RINGDAL 

l. INNLEDNING 

Jeg vil i denne oppgaven analysere kontaktannonser fra to ulike medier, 

Bondebladet og Fjell og vidde, for å peke på fellestrekk ved tekstene som 

gjør det mulig å bruke kontaktannonse som et sjangerbegrep. Samtidig 

vil jeg problematisere dette begrepet ved å vise det mangfoldet tekstene 

representerer. Jeg vil legge vekt på både tekstinteme og -eksterne 

kriterier i min analyse av tekstene. De tektsteksteme sjangertrekkene jeg vil 

kommentere er kontekstuell ramme, mål, sjangemavn, posisjonering og 

kommunikativ handlingstype. Språkregister, tekststruktur og funksjonsstruktur 

er tekstinteme trekk jeg vil bruke i min analyse. 

Sjangerbegrepet vil være utgangspunktet for analysen min, jeg vil derfor 

innlede oppgaven ved å presentere og diskutere den definisjonen jeg vil bruke i 

analysen. Analysen av tekstene ender opp i et forsøk på å karakterisere 

sjangeren kontaktannonse. Aller først vil jeg imidlertid definere andre sentrale 

begrep i oppgaven. De tekstene jeg bruker i analysen, følger som vedlegg til 
oppgaven. Jeg har disponert oppgaven tematisk og kommer til å trekke inn 

tekstmaterialet der det er naturlig. Jeg analyserer ikke kontaktannonsene 
utførlig som enkelttekster. 

l. l SENTRALE BEGREP- NOEN DEFINISJONER 

Med kommunikativ handling eller funksjon forstår jeg en målrettet 

handling innenfor en samhandlingssituasjon. Kommunikative 

handlinger kan deles inn i de illokusjonære språkhandlingene 

konstativer, kvalifiseringer, kornrnissiver, direktiver og ekspressiver. 
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Effekten av språkhandlingene er perlokusjonære handlinger. Den 

overordnede språkhandlingen en tekst er den sentrale 

makrohandlingen i teksten. 

Diskursfellesskapet er ifølge John Swales i Genre Analysis (1990:24 f) en 

gruppe mennesker med felles mål og kunnskap, spesifikke sjangere, eget 
ordforråd, organisert kommunikasjon og utveksling av informasjon. En 

ramme eller en kontekst er den sammenhengen de kommuniserende 
befinner seg i. Kulturkonteksten er den overordnede sosiale 
sammenhengen, mens situasjonskonteksten er den umiddelbare 

sammenhengen og målet for kulturkonteksten. 

Begrepet posisjonering beskriver hvordan de kommuniserende trer inn i 

rollene sine, hvordan de fungerer i dem og forholdet mellom de 

kommuniserende. Med utgangspunkt i hvordan sammenhengen, 
kohesjonen og koherensen, i tekster er organisert, er det mulig å 

identifisere teksters basisformer: teksttypene narrativer, instruksjoner, 
deskriptiver og argumentasjoner. Funksjonsstrukturen i en tekst er det 

samme som tekstens superstruktur, sjangerskjema eller retorisk 
struktur: en lineær eller hierarkisk organisering av tekstfunksjonene. 

Med unntak av begrepet diskursfellesskap, har jeg tatt utgangspunkt i 

Kjell Lars Berges forelesninger og Tekst og kontekst (Vagle m.fl. 1993) 

ved disse definisjonene. 

2. BEGREPET SJANGER 

John Swales definerer begrepet sjanger ut fra fem kriterier i Genre 

Analysis (1990:45 f). For det første er en sjanger en klasse av 

kommunikative hendelser der språket spiller en uunnværlig rolle, 
samtidig er også ikke-verbale faktorer viktige. Dernest må klassen av 

de kommunikative hendelsene ha minst en felles hensikt eller mål. 
"Sjangere er kommunikative verktøy for å nå mål", hevder Swales 
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(1990:46 min oversettelse). Hensikten kan være mer eller mindre tydelig, 

og en kommunikativ hendelse kan ha flere hensikter som står i konflikt 
med hverandre. 

For det tredje vil ulike tekster fra samme sjanger ha noen felles 

kjemeegenskaper. Disse felleestrekkene utgjør det prototypiske ved 
sjangeren. Swales peker på at både definisjoner og Wittgensteins 
begrep om familielikhet, er tilnærmingsmåter til en sjangers 

prototypiske trekk (1990:50 f). Som et fjerde punkt viser Swales hvordan 
diskursfellesskapets bakgrunnskunnskap om en sjanger, vil begrense 

muligheten for variasjon av normene innen sjangeren. Det siste 
kriteriet Swales presenterer er at det navnet diskursfellesskapet gir 
sjangeren, vil være en viktig kilde til kunnskap om sjangeren. 

Jeg vil ta utgangspunkt i det sjangerbegrepet Swales bruker, men jeg vil 

likevel stille meg kritisk til noen av de kjennetegnene han peker på og 

presisere andre. Det er vanskelig, om ikke umulig, å finne en prototype 

for en sjanger hvis en forutsetter at den skal rendyrke alle egenskapene 
ved en sjanger og ikke bære med seg elementer fra andre sjangere. 

Representanter for en sjanger vil imidlertid være mer eller mindre 

typiske for sjangeren. Ikke alle sjangere er institusjonaliserte. Mange 

sjangere har rom for store individuelle ulikheter, og det er dermed 

vanskelig å avgjøre hva som er prototypisk for en slik sjanger. 

Det er omdiskutert i sjangerteorien om normativitet er et 

struktureringsprinsipp eller et klassifikasjonsinstrument for tekster. Det 
er mulig å se det fjerde kriteriet til Swales som en påstand om at 

sjangerene eksisterer forut for tekstene. Swales legger vekt på hvordan 
bakgrunnskunnskapen til diskursfellesskapet former sjangeren. Jeg vil 

presisere at både skriveren og leseren av en tekst er med på å plassere 
teksten i en sjanger. Dessuten vil konteksten bestemme om en tekst i seg 
selv blir møtt med en bestemt sjangerforventning, eller om plasseringen 

i sjanger er en prosess som skjer i møte med selve teksten. Om jeg finner 
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en kontaktannonse i en avis under overskriften kontaktannonser, vil 

bestemte forventninger til teksten bli vakt i meg. Ser jeg den samme 

annonsen notert med håndskrift på et papirark, vil jeg først kalle teksten 
kontaktannonse når jeg leser den. 

Tekster som bryter normene for sjangeren, skaper gjerne nye normer. 

Swales peker ikke på at sjangere er kulturspesifikke og tidsavhengige i 

sin definisjon av begrepet, et viktig moment Wenche Vagle understreker 
i sin definisjon av sjangerbegrepet i Tekst og kontekst (1993:273). Swales 

er mer opptatt av at sjangerene er stabile, samtidig som de er avhengige 

av stadig anerkjennelse fra nye brukere. Kjell Lars Berge (1995:23) peker 

på at sjangertilhørighet gjør meningen i en tekst forholdsvis 

forutsigbar, skaper enighet mellom brukerne om tekstmeningen og gjør 
det mulig å identifisere tekstens mål og kommunikative handlinger 

samsvar med intensjonen. 

Stadig skapes nye sjangere, og en tekst kan bruke tekstnormer fra ulike 
sjangere. Swales (1990:58 f) karakteriserer noen allmenne former for 
samhandling som "livsform" eller "pre-sjanger" (min oversettelse), med 

utgangspunkt i disse trer sjangerene fram. Vijay K. Bhatia skiller 

mellom sjanger og undersjanger i Analysing Genre (1993:13 f). En 
sjanger og dens undersjanger vil ha ulike kommunikative hensikter. 
Kommunikative hensikter er dermed et kriterium en kan bruke til å 

identifisere sjangere og skille undersjangere fra sjangere. 

3. KONTAKTANNONSE SOM SJANGER- EN ANALYSE 

3.1 TEKSTEKSTERNE TREKK 

3.1.1 Kontekstuell ramme 

Jeg har valgt ut kontaktannonser fra to ulike kulturkontekster: Fjell og 

vidde, medlemsbladet for Den Norske Turistforening, og Bondebladet, 

en ukeavis som har folk tilknyttet primærnæringen landbruk som 

målgruppe. Siden leserne av Fjell og vidde er medlemmer i Den Norske 
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Turistforening, utgjør de et tydelig diskursfellesskap: Fellesinteressen er 

fjelliv, noe som preger språket, og forumet for kommunikasjon og 

informasjonsutveksling er medlemsbladet. Bondebladets lesere danner 

et annet diskursfellesskap, selv om de ikke er formelle medlemmer i en 

gruppe. Lesningen av avisen og interessen for landbruk knytter leserne 

sammen. 

At kontaktannonsene står trykt i Fjell og vidde og Bondebladet, er 

sannsynligvis et uttrykk for at annonseforfatterne ønsker å nå ut til 
bestemte lesere. Dette bærer annonsene også preg av: Ord som tur og 

naturopplevelse er frekvente i Fjell og vidde, mens gårdsdrift er et 

sentralt begrep i kontaktannonsene i Bondebladet. Tekstene bekrefter 

egenarten til diskursfellesskapet. 

Kontaktannonsene fra Fjell og vidde er hentet fra nummer l og 4 i 1995. 

Annonsene fra Bondebladet sto trykt 23. august 1995. Begge mediene 

har fast plass og egen overskrift for kontaktannonsene. I den aktuelle 

utgaven av Bondebladet sto det sju kontaktannonser, i Fjell og vidde 

står det drøyt tjue annonser av dette slaget i hvert nummer. 

3.1.2 Mål 

Det overordnede målet for både skriver og leser av kontaktannonsene i 

Fjell og vidde og Bondebladet er langt på vei felles: De ønsker å finne en 

partner for et varig forhold. Men enkelte sendere tar et visst forbehold: 
"uten forpliktelser" presiserer Bill. mrk. 710 i Bondebladet. B.M. 1788 i 

Fjell og vidde ønsker en turkamerat hun eller han kan dele "kanskje på 

sikt også hverdagen" med. Den umiddelbare hensikten med 

kontaktannonsen, makrohandlingen, er at mottakeren skal gi respons 

tilbake til avsenderen. Dette blir ofte uttrykt gjennom en imperativ som 

grammatisk konstruksjon: "Send gjerne med bilde sammen med noen 

ord." (B.M. 1792 i Fjell og vidde) 
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3.1.3 Sjangernavn 

Ordet kontaktannonse illustrerer både annonsens formål, form og 

kontekst. Det overordnede målet med teksten er å oppnå kontakt med 
en partner. Formen har mange fellestrekk med andre annonser: Det er 

et "produkt," avsenderen, som blir tilbudt interesserte, mottakeren. 

Språket er stikkordsmessig, muntlig og rikt på forkortelser: "Brev med 
foto, tlf. og fyldige oppi." ønsker Bill. mrk 669 i Bondebladet. Som ved 

alle andre annonser, må avsenderen betale for innrykk. Selv om 
ordningen med billett merket også blir brukt i andre annonser, er den 

nok mest vanlig når det gjelder kontaktannonser. 

Spaltenavnene i mediene, Fjelltreff og Personlig, illustrerer at disse 

annonsene er av svært personlig karakter og at hensikten er å knytte 
kontakt mellom mennesker. Tittelen Fjelltreff markerer at interessen for 

naturen er en viktig del av kulturkonteksten til leserne av bladet og 

spalten. 

3.1.4 Posisjonering: sender, mottaker og forholdet mellom dem 

De fleste kontaktannonser inneholder en karakteristikk av avsenderen, 

slik vedkommende vil presentere seg selv, og mottakeren, slik 

avsenderen ønsker at han eller hun skal være. Dette gjør at forholdet 
mellom senderen og mottakeren er asymmetrisk: Avsenderen har 
mulighet til å tegne et idealbilde av seg selv og til å stille urealistiske 
krav til mottakeren. Kontaktannonsene er dermed en form for monolog, 

siden bare stemmen til senderen kommer til uttrykk. Guy Cook skiller 
mellom senderen, som opptrer i en tekst, og avsenderen, skaperen av 

teksten, i The Discourse of Advertising (1992:2). Denne distinksjonen er 

viktig når det gjelder kontaktannonser, siden avsenderen har stor frihet 

i sin beskrivelse av seg selv som sender i teksten. 

Selv om avsenderen av kontaktannonsen må forutsette at mange vil 

lese annonsen, retter han eller hun seg direkte til en bestemt leser: den 
personen som kan bli avsenderens partner. Avsenderen tegner et bilde 
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av og henvender seg til en modell-leser, den faktiske mottakeren er en 

annen. Patrizia Violi (van Dijk 1985:158) definerer modell-leseren eller 

den ideelle leseren som "summen av den kompetansen som er 
nødvendig for en adekvat oppfatning av teksten. Denne kompetansen 

kan normalt utledes enten fra teksten i seg selv eller fra den 

allmennkunnskapen alle lesere sitter inne med" (min oversettelse). Den 
ideelle leseren av en kontaktannonse vil være den som oppfyller de 
kriteriene senderen stiller opp. 

I to av de kontaktannonsene jeg baserer denne oppgaven på, er det 
uklart hvem senderen egentlig er: Ønsker BilL mrk. 699 i Bondebladet 
som partner ei jente under 26 år som oppfyller de kravene senderen 

stiller, eller er det ei jente under 26 år som markedsfører seg selv på 

denne måten? Er det første alternativet korrekt, kommer informasjonen 

om senderen bare implisitt til uttrykk gjennom de kravene han eller hun 

stiller til partneren. Senderen ønsker ei "Snill, røykfri jente under 26 og 
uten barn, sminke, øreringer, som er reinferdig ved matlaging m.v. og 

har lyst og interesse for drift av gårdsbruk, gartneri, cafe, camping, 
forretning og bensinstasjon." Selv kjønnet sitt røper ikke senderen. Det 

er naturlig å slutte ut fra annonseteksten at avsenderen livnærer seg av 

en eller flere av de næringsveiene som blir nevnt. Et trekk i teksten som 
taler for at det er mottakeren teksten karakteriserer, er at jentas alder 

ikke blir anslått mer nøyaktig enn "under 26". En rimelig forklaring er at 
avsenderen ønsker en partner som er yngre enn seg selv. Er jenta 

senderen av teksten, hadde det vært mer naturlig å angi den eksakte 

alderen. 

Likevel er det like naturlig å tro at det er jenta i teksten som er senderen. 

Om dette er korrekt, er det mottakeren som er svært usynlig i teksten. 

Jenta forteller bare om seg selv og sine interesser. Til og med kjønnet til 
mottakeren lar hun være å si noe om. Det eneste kravet hun eksplisitt 

stiller, er at hun ønsker "Brev med foto, tlf. og fyldige oppl." B.M. 1788 i 

Fjell og vidde gir heller ikke direkte uttrykk for eget kjønn. 
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Bill. mrk. 703 i Bondebladet sier ikke annet eksplisitt om seg selv enn at 

han er en odelsgutt på trettifem år. Implisitt forteller han at han driver 

med kyr på Nord-Vestlandet. Han stiller få, men konkrete, krav til 

partneren: Hun skal være jente, interessert i kyr og bo på Nord
Vestlandet. Dessuten forventer han at hun sender et bilde og oppgir 

telefonnummeret. Ordknappheten kan virke avslørende: Enten synes 

avsenderen at han har sagt det vesentligste, eller så er det 
annonsekostnadene som hindrer han i å bruke flere ord. 

Avsenderen av kontaktannonsen skal selge et produkt, seg selv, 
gjennom annonsen. Derfor har avsenderen fordel av å framstille seg 

selv på en positiv, men likevel troverdig måte. 

Kontaktannonseforfatteren gjør seg selv til et objekt. Dette er tydelig 
hos BilL mrk. 710 i Bondebladet: Hun bruker ikke pronomenet j_gg 
eksplisitt om seg selv, men anvender omskrivingene "den" og "Jenta". 
Dette skaper avstand mellom avsenderen av teksten og den senderen 
avsenderen beskriver i teksten. Det svært personlige innholdet får et 

upersonlig preg. 

At kontaktannonsene har en tendens til å skildre ytre egenskaper mer 
utførlig enn personligheten til de menneskene som blir karakterisert, 
kan være knyttet til at personene blir gjort til objekt og 

salgsgjenstander. Å "selge" verdiene, tankene og lengslene til et 
menneske er nok mer problematisk enn å beskrive utseende, alder og 
yrke. I den kontaktannonsen som er formet som et dikt, B.M. 1632 i Fjell 

og vidde, er ikke salgsaspektet så tydelig som i de andre annonsene. 

Denne teksten legger mer vekt på trekk ved personligheten til senderen 

og mottakeren, enn på personalia. Personene blir framstilt som 
mennesker med følelser og tanker, ikke objekt som skal selges. 

Mange kontaktannonseforfattere ønsker en partner som er et speilbilde 

av seg selv. Ifølge Bill. mrk. 710 i Bondebladet oppfyller både senderen 
og mottakeren kriteriene "høy, lys, slank, livat og uten barn." B.M. 1792 
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i Fjell og vidde leter etter en gutt "som trives i samme type sko" som seg 

selv. 

Vijay K. Bhatia (1993:70 f) peker på at avsendere kan bruke ulike 
strategier når det gjelder å markedsføre seg selv i en tekst. De kan 

glorifisere seg selv eller mottakeren, eller de kan velge å degradere seg 

selv. Ingen av disse strategiene er tydelig til stede i det tekstmaterialet 

jeg baserer denne analysen på. A vsendeme karakteriserer både seg selv 
som sendere og mottakerne på en nøktern måte. Bill. mrk. 710 fra 
Bondebladet er et representativt eksempel. 

Mange kontaktannonser inneholder ofte et vi, en forventning til 

hvordan forholdet mellom skriver og leser skal bli. En slik forventning 

er tydelig hos B.M. 1632 i Fjell og vidde: "Respekt og tillit må båe ha." 

B.M. 1788 i Fjell og vidde ønsker å "dele fremtidige naturopplevelser" 

og "kanskje på sikt også hverdagen." 

3.1.5 Kommunikativ handlingstype 
Det er vanskelig å klassifisere kontaktannonsene som handlingstype. 

Språkhandlingsteorien har ingen handlingstype som samler i seg alle 
særtrekkene til kontaktannonsene. Likevel mener jeg det er fruktbart å 

analysere kontaktannonsene som handlingstype, for langt på vei er det 

er den målrettede handlingen i kontaktannonsene som konstituerer 

sjangeren. En kontaktannonse påstår et innhold, for den gir 
informasjon om senderen og om hvilke krav senderen stiller til 

mottakeren. Samtidig legger annonsen forpliktelser på mottakeren, og 
også ofte på senderen. Når B.M. 1632 i Fjell og vidde gir en lyrisk 

skildring av naturen på hjemstedet sitt, har ikke beskrivelsen noen 
annen funksjon enn den ekspressive. Kontaktannonsen skaper en ny 

virkelighet, parforholdet, om forpliktelsene blir oppfylt. Dette er 

kontaktannonsens overordnede mål og perlokusjonære effekt. 
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Den umiddelbare intensjonen, den illokusjonære makrohandlingen til 

kontaktannonsen, er at mottakeren skal gi respons tilbake til 

avsenderen. Den handlingstypen som har flest fellestrekk med 

kontaktannonsen, er derfor direktivet. Selv om senderen ofte legger 
forpliktelser på seg selv, er det den handlingen mottakeren skal utføre, 

som står i sentrum for oppmerksomheten: "skriv i veg, - ikkje nøl!" 

utfordrer B.M. 1632 i Fjell og vidde. "Brev med foto, tlf. og fyldige 
oppl." ønsker Bill. mrk. 669 i Bondebladet. 

Kontaktannonsen forutsetter at avsenderen ønsker at handlingen skal 

bli utført. Dette er et oppriktighetskrav som blir stilt direktiver. 
Kommissiver krever at senderen intenderer å utføre en handling selv, 
men dette er altså ikke et obligatorisk krav i kontaktannonser. De 

normene innholdet i annonsen danner, gjelder mottakeren, ikke alltid 
avsenderen. Dette er mulig, siden avsenderen utformer annonsen selv. 

Avsenderen unngår dermed å love mer enn han eller hun kan holde. 

Jeg har vist tidligere i oppgaven at kontaktannonsen har et asymmetrisk 

autoritetsforhold. Avsenderen har autoritet til å stille krav til 

mottakeren. Denne autoriteten kan være redusert om senderen har 
forpliktet seg selv til en gjenytelse: Bill. mrk. 710 i Bondebladet lover at 

"absolutt alle får svar." 

Dersom leseren av kontaktannonsen følger avsenderens oppfordring 
om å ta kontakt, kan det overordnede målet med annonsen bli realisert: 

En ny virkelighet blir til gjennom parforholdet. Denne perlokusjonære 
effekten til kontaktannonsen konstituerer en ny tilværelse, og likner 
dermed handlingstypen kvalifisering. Effekten til språkhandlingen er 

imidlertid ikke identisk med språkhandlingen i seg selv, og det er derfor 
ikke mulig å kalle kontaktannonsen en kvalifisering. Dessuten etableres 
den nye virkeligheten i en kvalifisering samtidig som ytringen blir uttalt. 

Dette er det ikke mulig å si om kontaktannonsen: Den nye virkeligheten 

er et framtidig mål som ikke blir realisert gjennom annonseteksten i seg 
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selv. Både kvalifiseringer og direktiver har en avsender med autoritet 

og stiller liknende krav til oppriktighet. Men innholdet i en kvalifisering 
er normerende både for sender og mottaker. 

Jeg vil holde fast på at kontaktannonsen er et direktiv, selv om den har 
fellestrekk med konstativer, og den perlokusjonære effekten er en 

kvalifisering. Intensjonen - at leseren skal sende et personlig svar til 
avsenderen - har kontaktannonsene felles, og den skiller disse 

annonsene fra andre tekster. Derfor er den kommunikative handlingen 
et grunnleggende sjangerkonstituerende trekk ved kontaktannonsen. 

3.2. TEKSTINTERNE TREKK 

3.2.1 Språkregister 
Et kjennetegn på diskursfellesskapet er at medlemmene har et felles 

ordforråd. Senderne av kontaktannonsene bruker et enkelt språk, selv 

om syntaksen kan være komplisert. B.M. 1788 i Fjell og vidde er et 
eksempel på dette. Forkortelser er utbredt i annonsetekstene. Jeg har 

vist at kontaktannonseforfatterne bruker et ordforråd som er nært 
knyttet til den kulturkonteksten avsenderen og mottakeren har felles. Et 

annet eksempel på det leksikalske fellesskapet, er uttrykket billett 
merket. I Bondebladet er det forutsatt at både avsenderne og 

mottakerne vet hvordan denne ordningen fungerer, mens redaksjonen i 

Fjell og vidde gjør rede for hvordan leserne kan svare på en annonse i 

en notis. 

To av kontaktannonsene, Bill. mrk. 699 og 703 i Bondebladet, skiller seg 

markert ut fra de øvrige siden de kun refererer til konkrete forhold. Det 

eneste ordet som er et mulig unntak er adjektivet "Snill" i overskriften til 
Bill. mrk 699. Den jordnære uttrykksmåten kan være et tegn på at det 

konkrete og nærværende i tilværelsen er det vesentlige for 

Bondebladets lesere, mens konteksten i Fjell og vidde også omfatter en 
abstrakt dimensjon. Språket gir kanskje uttrykk for ulike 
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livsoppfatninger. Jeg vil presisere at det imidlertid ikke er grunnlag for 

å trekke noen kategoriske slutninger ut fra disse få observasjonene. 

Bill. mrk. 699 i Bondebladet bruker et ord i sin karakteristikk av "Snill 

røykfri jente" som er ganske uvanlig, men som likevel er en god 

illustrasjon på den jordnære livsholdningen: Hun er "reinferdig ved 

matlaging m.v." B.M. 1792 i Fjell og vidde siterer et kjent latinsk 

ordspråk. Det fungerer som et internt kodeord til den leseren som vet 

hva det betyr, og kanskje er det meningen at sitatet skal gjøre leseren 

nysgjerrig om han eller hun ikke forstår det. Senderen har kan hende 

behov for å markere at hun kjenner til og identifiserer seg med en 

akademisk tradisjon. Sitatet understreker oppfordringen annonse

teksten avsluttes med: Grip dagen- og dermed den muligheten kontakt

annonsen lanserer. 

3.2.2 Tekststruktur 

Den tekstlige sammenhengen i kontaktannonsene er sjelden markert 

eksplisitt. Årsaken til dette er ordknappheten i kontaktannonsene: Kjent 

informasjon blir ofte regnet som unødvendig og dermed sløyfet. 

Avsenderen forutsetter gjerne kunnskap hos leseren som gjør at sentral 

informasjon ofte blir underforstått. Den implisitte sammenhengen 
mellom de ulike leddene i teksten er basert på semantiske forhold, 

koherens. 

Additiv setningsforbindelse er mest utbredt i kontaktannonser: 

Opplysninger blir lagt til hverandre uten en eksplisitt forbinder. Bill. 

mrk. 710 i Bondebladet er et eksempel på dette. Denne kontaktannonsen 

bruker i tillegg adversativ setningskopling, men her fungerer 

adversativene som spesifisering: "Jenta liker en tur på byen, men er og 

veldig glad i en rolig kveld hjemme." Adversativ setningskopling 

opptrer på samme måte i kontaktannonsen til B.M. 1632 i Fjell og vidde: 

"tankar og kjensler, men også praktisk." 
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Agens i kontaktannonsene er senderen, og agens er ofte den referenten 

som knytter setningene sammen. Siden kjent informasjon stadig blir 
sløyfet, er setningene ofte ufullstendige og uten subjekt, agens: "Driver 
sauegard i Østlandsomr. og tar seg absolutt ikke høytidelig." (Bill. mrk. 

710 i Bondebladet) Kontaktannonsene følger det skjemaet Jan 

Svennevig kaller temaopphoping i Tekst og kontekst (1993:173), men 
utelater likevel temaet i stor grad. Senderen er samtidig gjerne et objekt 

som blir karakterisert i teksten, på samme måte som mottakeren er det. 

Annonseteksten til Bill. mrk. 710 i Bondebladet er et godt eksempel. B.M. 
1632 i Fjell og vidde er en av flere kontaktannonser som lar mottakeren 

opptre som subjekt, agens, i teksten: "Tør du i tillegg vere deg sjøl, skriv 

i veg, - il<:kje nøl!" 

Kjell Lars Berge karakteriserer basisformen deskriptiv i Skolestilen som 

genre: "Deskriptivene gjengir ett eller flere objekter i rommet. Den 
typiske bindingstypen er referentbinding, der referenten er objektet som 

beskrives. Resten av setningene gir ytterligere informasjon om 
referenten. I deskriptiver spesifiseres referentens egenskaper." (1988 

s.143) 

Selv om kontaktannonsene kjennetegnes ved referentbinding til agens, 

vil jeg likevel karakterisere kontaktannonsene som deskriptiver, for de 

andre kjennetegnene ved teksttypen deskriptiv er tydelig til stede i 

kontaktannonsene. Agens, referenten, gjør seg selv til et objekt som blir 
framstilt på en "salgsfremmende" måte. Kontaktannonser har, i likhet 

med den deskriptive teksttypen, utbredt bruk av additiv 

setningsforbindelse og referensiell språkfunksjon; appellativ 
språkfunksjon forekommer kun i de direkte henvendelsene til 
mottakeren. Kontaktannonsen kan ikke være en narrativ eller en 

instruksjon, for temporalbinding eksisterer ikke i disse tekstene. 
Referentbinding med agens som referent har kontaktannonsen til felles 

med både den narrative og den argumentative tekstypen, men 
setningsforbindelsen skiller disse teksttypene. 
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3.2.3 Funksjonsstruktur 

Selv om de kontaktannonsene jeg baserer denne oppgaven på mangler 

en omfattende innledning, har de en overskrift eller introduk
sjonskomponent som åpningsmarkør. Noen annonser har ingen annen 

form for innledning enn at de første ordene er markert med feite typer 

og dermed skilt fra resten: "lEUer flere år som ensom vandrer," skriver 

B.M. 1788 i Fjell og vidde. De tre åpningsordene fungerer imidlertid 
som en orientering: "Etter flere år" er det på tide med en ny 

livssituasjon. Andre kontaktannonser har en overskrift som henvender 
seg direkte til leseren eller samler i seg hovedinnholdet i teksten: "MEG 

OG DEG?" (B.M. 1632 i Fjell og vidde) og "Snill røykfri jente" (Bill. mrk 

699 i Bondebladet). 

Midtkomponenten i kontaktannonsene er en karakteristikk av senderen 
og mottakeren. Dette er den mest omfattende delen av teksten, men det 

kan være vanskelig å skille den fra åpningen og avslutningen. Dette 

gjelder særlig som i B.M. 1788 i Fjell og vidde der innledningen knapt er 

tilstede. 

Selv om oppbygningen av kontaktannonsene varierer, har de felles 
avslutningsformular: Kontaktannonsene slutter med et siffer, en 

forkortelse for ordningen billett merket og ofte et uttrykk som er en 

oppsummerende karakteristikk av senderen eller hensikten med 
annonsen: "B.M. 1788 - Optimist fra Telemark," "B.M. 1792 - Carpe 
Diem" og "B.M. 1632 - Røykfri jente 32 år" i Fjell og vidde. Enkelte 

annonser inneholder dessuten en oppfordring til leseren om å ta 

kontakt: "Har du lyst til å vite mer, er det bare å skrive. Send gjerne med 
et bilde og absolutt alle får svar. Det er nå du har mulighet til å utvide 
horisonten, uten forpliktelser" (Bill. mrk 710 i Bondebladet). Det kan 

imidlertid være problematisk å avgjøre om denne oppfordringen er en 
måte å avrunde midtdelen på, eller om momentet hører til avslutningen 
av teksten. Kontaktannonsene er i alle fall baktunge tekster, siden den 
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dominerende makrohandlingen, oppfordringen til leseren, blir uttrykt 
først mot slutten av annonsen. 

4. KONTAKTANNONSE SOM SJANGER 

- EN OPPSUMMERENDE KARAKTERISTIKK 

Jeg har i denne oppgaven pekt på sjangerspesifikke trekk ved et utvalg 
kontaktannonser. Seks annonser er naturligvis et altfor spinkelt 
materiale til å trekke kategoriske slutninger, men jeg vil likevel forsøke 

å sammenfatte analysen i en definisjon av sjangeren kontaktannonse. 
Kontaktannonsene jeg har basert denne oppgaven på, er skriftlige, men 

kontaktannonser kan også være muntlige tekster som blir presentert, 
for eksempel som telefontjenester. Lengden på tekstene varierer, men 

alle er forholdsvis korte, og språket er svært økonomisk 

Swales (1990:45) krever at en sjanger omfatter en klasse av 
kommunikative hendelser der verbale, men også ikke-verbale, faktorer 
spiller en grunnleggende rolle. En kontaktannonse er en slik hendelse 

eller aktivitetsform skapt gjennom kommunikasjon. Den kulturelle 
rammen omfatter det diskursfellesskapet både avsenderne og 

mottakerne er deltakere i. Avsenderen definerer rollen til seg selv og 

mottakeren og formidler forventninger til et mulig parforhold. Språket 

har en fundamental funksjon i kontaktannonsene, ikke-verbale faktorer 

er derimot uvesentlig, siden tekstene opptrer i en rent språklig 

sammenheng. 

Kontaktannonsene har alltid to mål: Det primære målet for avsenderen 

er at mottakeren skal svare på annonsen, dette er tekstens umiddelbare 
hensikt og kommunikative handling. Men kontaktannonsene har også 

et overordnet mål: Korrespondansen skal føre til et parforhold mellom 
avsenderen og mottakeren. Disse målene kommer ikke i konflikt med 

hverandre, for mottakerens svar på annonsen er en forutsetning for at 
det overordnede målet skal bli realisert. Mens kontaktannonsen som 
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kommunikativ handling er et direktiv, er den perlokusjonære effekten til 

annonsen, forventningen om parforholdet, en kvalifisering. Enkelte 

kontaktannonser inneholder en kommissiv: Avsenderen forplikter seg 

selv til å svare på annonsen. Denne språkhandlingen er imidlertid ikke 

uforenelig med direktivet, for det er mulig å legge forpliktelser på seg 

selv samtidig som krav blir stilt til mottakeren. 

Ikke alle kontaktannonser er like typiske, og det er vanskelig å skissere 

det prototypiske for kontaktannonsene. Noen trekk er imidlertid felles 

for alle kontaktannonser: Tekstene har samme mål, og implisitt eller 

eksplisitt beskriver de både en sender og en mottaker. Dessuten blir alle 

annonsene avsluttet med samme formular, en forkortelse for billett 

merket, og de har den samme tredelte funksjonsstrukturen. 

Kontaktannonsene utfører språkhandlingen direktiv, og de hører til 

teksttypen deskriptiv. Jeg har stort sett brukt familielikheter mellom 

tekstene som tilnærmingsmåte til sjangerbegrepet. 

En av de kontaktannonsene jeg baserer denne analysen på, bruker 

tekstnormer fra en annen sjanger for å trekke til seg oppmerksomhet og 

kanskje også for å illustrere en del av senderens personlighet: B.M. 1632 

i Fjell og vidde har utformet annonsen som et dikt med rim og rytme. 

Dette er et eksempel på valgfriheten i form irmen sjangeren 

kontaktannonse. 

Behovet for å overraske og vise originalitet kommer til uttrykk i noen av 

de andre annonsene også. B.M. 1792 i Fjell og vidde karakteriserer seg 

selv på en humoristisk og selvironisk måte ved å ramse opp alle 

skoparene sine. Det er ikke mulig å vite om Bill. mrk. 703 i Bondebladet 
har som intensjon at den knappe formen og ordvalget skal skape en 

humoristisk effekt. Årsaken til at det kan være vanskelig å få oversikt 
over humor og ironi som virkemiddel i kontaktannonsene, er at 

sammenhengen i tekstene for det meste er implisitt. Dessuten holder 

avsenderen ofte tilbake viktig informasjon. 
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Kontaktannonsesjangeren er altså ikke institusjonalisert når det gjelder 
form, selv om kravet til et bestemt innhold er institusjonaliserte normer. 
Kontaktannonsen utformet som et dikt fungerer som kontaktannonse på 
linje med de andre. Innholdet i annonsene er imidlertid stort sett det 
samme. Kontaktannonsene har en tendens til å legge større vekt på ytre 
egenskaper ved personene som blir karakterisert enn på trekk ved 
personlighetene. 

De tekstnormene som ligger bak sjangerbegrepet, er ikke eksplisitt 
uttalt. Bakgrunnskunnskapen sjangeren kontaktannonse forutsetter er 
implisitte normer. Brukerne innen de kulturkontekstene Bondebladet og 
Fjell og vidde representerer, kjenner de kravene som blir stilt til 
kontaktannonsens form og innhold. De vet også hvilke sjangerbrudd det 
er mulig å gjøre. Likevel avslører tvetydigheten i flere annonser at ikke 

alle brukerne behersker sjangeren. Jeg har pekt på at det er mulig å se 
ulike livsholdninger i de to kontekstene ut fra annonsetekstene, i alle fall 

røper ordvalget at de to ulike kontekstene representerer ulike interesser: 
Kravene til partneren varierer alt etter om det er en turkamerat eller ei 
potensiell bondekone avsenderen ønsker å komme i kontakt med. 

Begrepet kontaktannonse samler i seg viktige trekk ved sjangeren. 
Kontaktannonsen skal etablere kontakt mellom to mennesker. Samtidig 
er den en annonse som har til hensikt å selge et produkt, avsenderen. 
Vijay K. Bhatia (1993:74 f) presenterer en egen "salgsfremmende 
sjanger" (min oversettelse) som et samlebegrep for en rekke tekster. 
Ulike annonser, vaskesedler på bøker, brosjyrer fra firma og offentlige 
instanser er undersjangere til denne sjangeren. Skal jeg følge Bhatia, 
blir kontaktannonsen en slik undersjanger til sjangeren salgsfremmende 

tekster. 
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Vedlegg: Kontaktannonser fra Fjell og vidde og Bondebladet 

Fjell og vidde 1/95 (FjeHtreff): 

MEG OG DEG? 
Gudbr.dalen er heimstaden min, 

med fjell og dal - eit vakkert syn. 

Sang og musikk, natur og fred, 
reiser og opplevingar - eg vert gjerne med! 

Sterk og svak, følsom og romantisk -
tankar og kjensler, men også praktisk. 

Respekt og tillit må båe ha, 
humør og kreativitet er også bra. 



116 Elisabeth Ringdal 

Finst det ein triveleg og omtenksom kar, 

kan hende du då frå meg får svar. 

Tør du i tillegg vere deg sjøl, 

skriv i veg, - ikkje nøl! 

"B.M. 1632 - Røykfri jente 32 år" 

Fjell og vidde 4/95 (Fjelltreff): 

Etter flere år som ensom vandrer, håper jeg at det fins en naturglad, 

sporty kar som vil dele fremtidige naturopplevelser med meg, og 

kanskje på sikt også hverdagen. Er 53 år, sporty, fjellfrelst og ellers 

normal å se tiL Opptatt av det som gir livet kvalitet. 

"B.M. 1788- Optimist fra Telemark" 

Livsglad jente, 31. Glad i turer i inn- og utland. Har div. fottøy: 

treningssko, joggesko, fjellstøvler, skistøvler, lakksko, boots, sandaler, 

tøfler og gummistøvler. Bruker alle parene - mer eller mindre flittig. 

Ønsker kontakt med gutt, 30( +l-), som trives i samme type sko, som har 

glimt i øyet og et godt varmt hjerte. Jeg bor i Oslo - hvor bor du? Send 

gjerne med bilde sammen med noen ord. 

"B.M. 1792- Carpe Diem" 

Bondebladet 23. august 1995 (Personlig): 

Snill røykfri jente 

under 26 og uten barn, sminke, øreringer, som er reinferdig ved 

matlaging m.v. og har lyst og interesse for drift av gårdsbruk, gartneri, 

cafe, camping, forretning og bensinstasjon. Brev med foto, tlf. og fyldige 

oppl. til: Bill. mrk. 699. 
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Odelsgutt, 35 år 

søker jente som liker ku. Nord-Vestlandet. Bilde+ tlf. =Svar. Bill. mrk 

703. 

Ikke lett å treffe! 

Gutt som er høy, lys, slank, livat og uten barn. Den som ønsker kontakt 

med deg er høy, lys, nogenlunde slank, kresen, snill og nettopp passert 

de 30. Driver sauegard i Østlandsomr. og tar seg absolutt ikke 

høytidelig. Regner seg som samfunnsorientert uten å være partipolitisk 

og er interessert i det meste. Jenta liker en tur på byen, men er og veldig 

glad i en rolig kveld hjemme. Bor landlig og godt til, men samtidig 

sentralt. Er glad i å reise, men ikke alene. Har du lyst til å vite mer, er 

det bare å skrive. Send gjerne med et bilde og absolutt alle får svar. Det 

er nå du har mulighet til å utvide horisonten, uten forpliktelser. Bill. 

mrk 710 "Alpinlandets Mekka". 




