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Tull med tal
Kvifor kan 25 prosent 
nynorsk i NRK tyda 
null prosent nynorsk?
DEBATT
Kvar vart det av 
skriftspråket  
nynorsk?
SALEN, IVAR AASEN-TUNET,  
FREDAG 26. JUNI

Det er blitt lettare å sjekka kor-
leis det står til med nynorsk-
prosenten i NRK. Før måtte ein 
venta i månader for å få opp-
daterte tal, men no kan NRKs 
språksjef Ragnhild Bjørge fiska 
fram smarttelefonen medan ho 
sit i panelet:

– So langt i år, til og med i 
dag, er totalen på 24,4 prosent 
nynorsk. Dei som kjem best ut, 
er NRK P1 med 29,3 prosent; dei 
som kjem dårlegast ut, er NRK 
P2 med 17,8 prosent. 

Vel og bra, NRK er på rett 
veg, tenkjer me. Men den tid-
legare mållagsleiaren Håvard 
B. Øvregård er skeptisk til telje-
måten til Medietilsynet: 

– Problemet er at 25 pro-
sent nynorsk kan tyda 50 pro-
sent dialekt og 50 prosent bok-
mål, og dermed ingen nynorsk i 
det heile! Dette av di statistik-
ken deler dialektprosenten i to 
og plasserer han likt på nynorsk 

og bokmål. Dette er ikkje bra 
for nynorsken; det er blitt meir 
akseptert å nytta dialekt dei sei-
naste åra, og utrekningsmeto-
den bør endrast.

Temaet for språkdebatten 
i år var bruken av dialekt som 
skriftspråk, noko som gjennom 
sosiale medium har blitt meir 
utbreidd dei siste åra. Dei unge 
i dag, med smarttelefonane 
og nettbretta, er vel den mest 
skrivande generasjonen nokon 
gong. Men kva gjer dialektbru-
ken med den normerte, skrift-
lege nynorsken? Er skriftleg dia-
lekt bra eller dårleg for nynor-
sken på sikt?

Synnøve Marie Sætre, leiar i 
Norsk Målungdom, ser på dia-
lekt i skrift som noko som er 
kome i tillegg: 

– Det er eit gode å kunna 

veksla mellom å uttrykkja seg 
på dialekt og på normert språk, 
men det føreset medvit om kva 
for arena ein uttalar seg i.

Ola E. Bø, dramaturg på Det 
Norske Teatret, meiner det er 
avgjerande for nynorsken å 
halda på bandet til dialektane: 

– Lagar ein motsetnader mel-
lom dialektar og nynorsken, hiv 
ein ikkje berre ut barnet med 
badevatnet, ein hiv både mor 
og barn. Eg er ottesam for pro-
blemstillinga, dette om dialek-
tane står i vegen for nynorsken. 
Dialektane styrkjer nynorsken. 
For mange er ikkje alternativet 
til å skriva dialekt nynorsk, men 
bokmål. Eg trur dialektbruk 
gjer hegemoniet til bokmålet 
svakare, og alt som svekkjer 
hegemonien til Finn-Erik Vinje 
og bokmålet, er av det gode.

Kva gjer Noreg unikt?
Tore Janson jamfører skriftspråka i Noreg, Slovakia og Hellas.
FØREDRAG
TORE JANSON:

Nye skriftspråk i 
Europa på 1800-talet
SALEN, IVAR AASEN-TUNET,  
LAURDAG 27. JUNI

På Aasen-tunet får me vanleg-
vis høyra mykje om Aasen og 
nynorsken vår. Styrken i føredra-
get til svenske Tore Janson var 
at han såg prosjektet til Aasen 
utanfrå, ved å setja det i saman-
heng med den generelle tenden-
sen i Europa på 1800-talet og å 
jamføra det med framveksten av 
liknande skriftspråk i to andre 
land: Slovakia og Hellas.

Janson stilte tre spørsmål: 
Korleis skaper ein eit nytt skrift-
språk? Kva hender når skrift-
språk konkurrerer? Og er skrift-
språksituasjonen i Noreg unik?

SLOVAKISK OG GRESK
Tsjekkisk og slovakisk liknar 
på kvarandre som norsk og 
svensk, og store delar av 1900-

talet levde dei i éin stat, Tsjek-
koslovakia, før dei i 1992 valde 
å gå kvar for seg. Slovakarane 
nytta lenge det gamle skriftsprå-
ket tsjekkisk. Det slovakiske 
skriftspråket blei ikkje laga 
før i 1840-åra av Ludovít Štúr 
(1815–1856), som kan kallast 
«Slovakias Ivar Aasen». Framleis 
blir tsjekkisk og slovakisk nytta 
parallelt i Slovakia.

Grekarane blei sjølvstendige 
frå Det osmanske riket kring 
1830. Skriftspråket for den 
nye staten kunne ikkje hentast 
direkte frå antikken, difor var 
det to mogelegheiter: Det kon-
struerte katharévusa, det «reine» 
språket, som tok inn gamal-
greske former og kasta ut utan-
landske lånord, og dimotikí, det 
«folkelege» språket, som ligg 
nære det greske talespråket og 
i dag er offisielt språk. 

TRE SPØRSMÅL
Så korleis går ein fram når ein 
skal skapa eit nytt skriftspråk? 
Det kan starta med analyse som 

så blir til praksis, noko som gjeld 
for Aasens nynorsk og Štúrs slo-
vakisk. Eller det startar som 
praksis og blir så analysert, noko 
som gjeld for bokmål, tsjekkisk, 
katharévusa og dimotikí.

Og kva hender når ulike 
skriftspråk konkurrerer med 
kvarandre? Her har dei tre 
landa gått kvar sin ulike veg. 
Når det gjeld nynorsk og bok-
mål i Noreg: På 1800-talet hadde 
me to skriftspråk i éin stat, og 
me har framleis to skriftspråk i 
éin stat. Når det gjeld slovakisk 
og tsjekkisk i Tsjekkoslovakia: 
Her var det to skriftspråk i éin 
stat, det er no blitt til to språk i 
to statar. Og når det gjeld katha-
révusa og dimotikí i Hellas: Her 
var det to språk i éin stat, som 
er blitt til eitt språk i éin stat.

Kva er det så som er unikt 
med Noreg? Ikkje at det finst to 
språkformer, ikkje at det eine 
blei til gjennom analyse og det 
andre gjennom praksis, men at 
begge språka har blitt verande 
i éin stat.

Steile sunn-
mørs røyster
Som musikalsk framføring var dette 
festspelas høgdepunkt. 
SYNGJESPEL
MARIE AUSTRHEIM  
RIISE (MUSIKK), JAN OVE 
ULSTEIN  (TEKST):

Høyr kor kyrkje-
klokka lokkar
REGI: ELISABETH BØE.  
ØRSTA KYRKJE, LAURDAG 27. JUNI

Tonen i sunnmørsrøystene er 
strange og steile og leier tan-
kane til mannskorsongen i 
austkyrkja, for jamvel utan 
akkompagnement står dei rett 
som ein påle. I mange barne-
kor står havparten tagale og 
pirkar med foten i bakken sta-
den for å syngja, men desse 
barnekora lét sterkt som orgel-
brus, og blikk som er alt anna 
enn blyge. 

Syngjespelet Høyr kor kyrkje-
klokka lokkar er ei blanding av 
musikk og tala replikkar, slik 
me kjenner det frå Mozarts 

Tryllefløyta. Verket blei til i 
høve 150-årsjubileet til Ørsta 
kyrkje, der det blei urframført 
i fjor haust. Søyler i verket er 
to tradisjonelle salmar, slik me 
kjenner det frå Bachs koralkan-
tatar, men mesteparten av tek-
sten er laga av teologen og poe-
ten Jan Ove Ulstein, som i til-
legg til handlinga står bak dei 
kring tjue songtekstane, som 
er tonesette med stor stilistisk 
variasjon av Ørsta-kantoren 
Marie Austrheim Riise. 

IKKJE KRONOLOGISK
Handlinga får føter av presten 
(Mathias Austrheim), kledd i 
gamaldags svart prestekjole 
med kvit pipekrage, som er på 
synfaring i kyrkja med tre born 
og Berte Kanutte Aarflot (1795–
1859), ein salmediktar og hau-
gianar frå Ørsta. I kyrkja får dei 
møta snikkarane som bygde 
henne, og diktarpresten Anders 

Hovden (1860–1943) frå Hovde-
bygda, som var den fyrste som 
preika på landsmål i Ørsta. 

Kronologien er altså ikkje 
heilt på stell – Aarflot døydde 
året før Hovden blei fødd, og 
han var berre fire år då den 
nye kyrkja stod ferdig. Det gjer 
ikkje noko, for tema i stykket 
er møta og konfliktane mellom 
gamalt og nytt, mellom gamle 
og unge og dansken og lands-
målet.

HOVDEN-RAPP
Ein av konfliktane er tufta på 
Anders Hovdens fyrste lands-
målspreike der i jula 1889, 
som skapte rabalder, for alle 
i kyrkjelyden visste at Jesus 
tala dansk. Men sidan vår tids 

utvidar registret og gjev har-
monisk djupn, likevel hadde 
mange av slåttesatsane greidd 
seg fint utan, særleg der celloen 
berre verkar som harmonisk 
støtte med ei ganske ordinær 
basslinene. Kjensla av ei imagi-
nær basstemme er oftast i alle 
fall til stades, jamvel der berre 
feler er med, og det imaginære 
er no ein viktig del av musik-
ken. Men det gjeld ikkje for dei 
klassiskklingane delane der cel-
loen spelar ei berande melodisk 

eller rytmisk rolle. 
Det imaginære fekk me i 

«Dodo døde», den underlegaste 
satsen der komponistane ikkje 
har hatt noko lydleg førebilete, 
for denne merkelege arten frå 
Mauritius i det indiske havet 
døydde ut på slutten 1600-talet. 
Satsen er eit vellukka karakter-
bilet som grip fatt i den ublide 
lagnaden til dodoen ved å imi-
tera den typen syrgjeleg sekke-
pipespel me kjenner frå ameri-
kanske militærjordfestingar.     
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KONSERT
YMSE KOMPONISTAR:

Kvitre
MAJORSTUEN. SALEN, IVAR AASEN-
TUNET, FREDAG 26. JUNI

Kvitre er namnet på det fyr-
ste tingingsverket til folkemu-
sikkgruppa Majorstuen, som 
dei skreiv til Førdefestivalen i 
2013 og som i vår kom ut på 
det sjette albumet deira. Styk-
ket er ein suite der einskildsat-
sane skildrar ulike fugleartar. 
Å høyra verket på CD er sik-
kert òg fint, men då går ein del 
av det kunstnarlege uttrykket 
i live-framføringa tapt, nemleg 
animasjonsfilmen til Andreas 
Ljones, som i konsertversjonen 
blir synt på lerret bak musika-
rane på scena. 

Men er slike videoprojek-
sjonar i konsertsamanheng 
eigentleg naudsynte? Ofte tek 
dei merksemda bort frå musi-
karane og gjev oss eit ekstra 

og unødvendig sanseinntrykk 
som overstyrer førestellingane 
og bileta som jo eigentleg skal 
oppstå i hovudet på den ein-
skilde lyttaren.

TRE GRUNNAR
Det er tre grunnar til at ani-
masjonsfilmen fungerer i den 
kunstnarlege heilskapen i Kvi-
tre. For det fyrste vekslar foku-
set mellom det lydlege og det 
synlege, så jamvel om dei to 
uttrykka kjem samstundes, 
hamnar dei sjeldan i konflikt 
med kvarandre. For det andre 
gjev videoen oss små historier 
og gjer det tydeleg kva fugl det 
dreiar seg om; slik sett kjem 
han i staden for det vanlege 
programheftet og gjer styk-

ket til programmusikk. For 
det tredje blir det aldri over-
tydeleg, for musikken er ikkje 
fyrst og fremst imitasjonar av 
den konkrete fuglesongen, han 
er meir indre karakterbilete av 
det me føresteller oss som sær-
merkt ved dei ulike artane.

SYRGJELEG SEKKEPIPE
Stykket er skrive av utøvarane 
og vekslar mellom slåttemu-
sikk og meir klassiske satsar. 
Døme på fyrstnemnde er «Dom-
papen», ein litt tjukkvoren vals 
i moll, og «Kjøttmeisen», ein 
springar med vrikkande rytmar 
i gamalvoren toneart. Brorpar-
ten av satsane er instrumen-
terte med fire fiolinar (ikkje 
hardingfeler) og cello. Celloen 

Festspela treng eit 
skikkeleg signalverk 
Dei nynorske festspela er ein 

triveleg festival med ein 
heilt eigen dåm. Dei har 

vel sjeldan vore heldigare med 
vêret enn i år – Aasens ord om 
lier som grønkar som hagar og 
netter ljose som dagar, kunne 
vore skrive spesielt for denne fes-
tivalen. Sidan fleire av dei store 
arrangementa går føre seg utan-
dørs, er vêret faktisk avgjerande 
for talet på publikum og trivselen 
deira. Publikumstalet var elles 
litt lågare i år enn det plar, noko 
som vel har med programoppset-
tet å gjera, som var mindre tett-
pakka enn vanleg. Dette kunne 
ein kjenna, for desse 24. festspela 
i rekkja hadde noko uvanleg av -
slappa ved seg.   

DIALEKTANE
Ei «årleg feiring av den nynor-
ske skriftkulturen» skal festspela 
vera. Eigentleg kunne «– og dia-
lektane» vore lagt til her, for 
det har dei seinaste åra handla 
meir og meir om dialekt, sær-
leg i debattane, føredraga og som 
legitimering av konserttilbodet – 
sistnemnde er nok det viktigaste 
for å halda publikumstalet oppe, 
noko konserten med D.D.E. på 
laurdag vitnar om, som var det 
best vitja arrangementet. 

D.D.E. er vel og bra, det er den 
dyktige visemusikaren Lars Brem-

nes òg. Likevel var det noko eg 
sakna: I år var ikkje ein einaste 
klassisk konsert på programmet, 
noko som er underleg om me 
tenkjer på den sterke satsinga 
festivalen elles har på musikk. 
Det finst nynorskingar som likar 
klassisk òg.

SIGNALVERK
Sverre Fehns nybygg på Aasen-
tunet er eit ekte signalbygg. Det 
høver godt inn i landskapet, for 
dei steile betongflatene er som 
Sunnmørsalpane. Det er leitt at 
ikkje festspela greier å gje oss 
eit skikkeleg signalverk; med det 
meiner eg ein eigen større pro-
duksjon spesielt for festspela, 
noko eineståande som kjem til å 
bli hugsa for festspela i år og som 
me berre får oppleva her, og då 
er det ikkje nok med ein festspel-
song. Det var fleire gode konser-
tar, men dei var ikkje nye og blei 
opphavleg skrivne for andre fes-
tivalar og jubileum. 

Eit slikt signalverk treng ikkje 
vera så omfangsrikt, det er det 
nok korkje rom for i budsjet-
tet eller publikumsgrunnlag for. 
Men å få ein god samtidskompo-
nist og ein god nynorskforfattar 
til å skriva noko ny norsk musikk 
– om det berre er for songar og 
klaver – må kunna vera moge-
leg. Kvifor ikkje samarbeida med 
Opera Nordfjord? Griegs Gar-
borg- og Vinje-songar var òg sam-
tidsmuikk i si tid og gjer i dag 
at nynorsk poesi når ut til heile 
verda.

MÅLBAR
Dei nynorske festspela er ein vik-
tig stad for å møta andre ein elles 
sjeldan råkar på. Som arena for 
slike møte har Målbar på Møre 
Folkehøgskule (der dei fleste gjes-
tene bur) vore avgjerande. For dei 
tilreisande må det vera ein ufor-
mell møtestad på kveldstid. Men i 
år var det ingen slik stad, for Mål-
baren var organisert som reine 
konsertarrangment. Og etter ein 
lang festspeldag høver det ikkje 
med ein timelang konsert frå halv 
tolv til halv eitt på natta. 

 SJUR HAGA BRINGELAND

Sjur Haga Bringeland er musikar og 
fast musikkmeldar i Dag og Tid.

SJUR HAGA BRINGELAND  
sjur@dagogtid.no DEI NYNORSKE FESTSPELA

Stort framføringsapparatet: Fleire kor, solistar og to separate instrumentalensemble i tillegg til orgel – til saman kring 150 medverkande – laga veldig lyd i 
Ørsta kyrkje. Foto: Sjur Haga Bringeland

SPRÅKDEBATT I AASEN-TUNET: Frå venstre ordstyrar Sølve Stang, Norsk Målungdoms 
leiar Synnøve Marie Sætre, tidlegare mållagsleiar Håvard B. Øvregård, NRKs språksjef 
Ragnhild Bjørge og Ola E. Bø frå Det Norske Teatret.  Foto: Svein Olav Humberset

I år var ikkje ein einaste klassisk konsert på programmet til Dei nynorske festspela. Her 
Ivar Aasen-statuen i Ørsta.  Foto: Sjur Haga Bringeland

n Årleg feiring av den nynorske 
skriftkulturen

n Sjangeroverskridande festival 
for litteratur, språk, musikk og 
biletkunst 

n Arrangert av Nynorsk kultursen-
trum i Ørsta og Volda for 24. gong 

n 40 arrangement med nærare 200 
utøvarar

n Årleg budsjett på 2,1 millionar 
kroner

n I 2016 blir festspela arrangerte 
23.–26. juni

Dei nynorske festspela
FELETEVLING I IVAR AASEN-TUNET: Musikarane i Majorstuen er allsidige instrumenta-
listar og kompetente komponistar.  Foto: Svein Olav Humberset

«Å få ein god samtidskomponist og ein god nynorskforfattar til 
å skriva noko ny norsk musikk må kunna vera mogeleg.»

Dei sunnmørske barnekora lét sterkt 
som eit orgel.

Slåttesatsane hadde stort sett greidd 
seg utan cello, kjensla av basstemme 
er der i alle fall.

ørstingar ikkje lét seg sjokkera 
av nynorsk, har komponisten 
kledd teksten i ny bunad: På Side 
Brok-maner får me høyra Hovden 
rappa frå preikestolen. Eit slikt 
kunstgrep kan verka banalt, men 
her det velplassert, for samanhen-
gen legitimerer det. 

Framføringsapparatet var 
stort, med fleire lokale kor, solis-
tar og to separate instrumental-
ensemble i tillegg til orgel – til 
saman kring 150 medverkande. 
I orkestret lyt spesielt den gli-
trande trekkspelaren Morten Bol-
lerud nemnast. Han støtta opp 
under handlinga som ein cem-
balist i eit oratorium, og jamvel 
i dei spakaste pianissimo-partia lét 
dei lekre, ørsmå ornamenta klårt 
igjennom heile kyrkjerommet. 

Ørsta kyrkje i Søre Sunnmøre prosti blei 
vigsla i 1864 og feira såleis 150-årsjubi-
leum i fjor. Foto: Andreas Vartdal

Fjørkre i folkemusikkbunad
I Kvitre teiknar Majorstuen karakterbilete av fuglane dei likar best.


