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Jolemøtet 2017 tysdag 12. desember (17.12.2017) 

 

På flott Hylestadmål heldt Andres Hedde (Helle) denne kvelden eit interessant føredrag om 

jolekort. Det eldste i samlinga som han hadde fått etter Anne Austad Tveit var frå 1906 og 

det siste frå 1986. 

Tobbi Kvaale, styremedlem i Mållaget i Kristiansand, takkar her den "gamle" 

ungdomsskulelæraren sin for ei framifrå historie både i ord og bilete. På jolefesten dette året 

var me berre 23 personar rundt middagsbordet, men det vart mest som eit triveleg 

familieselskap, kommenterte ein av gjestene. Også i år var det velsmakande pinnekjøt og 
kålrotstappe frå Studenten Catering, og der var rikeleg av det sidan me hadde venta fleire. 

Medan Andres fortalde og viste mange av postkorta på stort lerret, kunne me andre kose oss 

med kaffi og twist. Han starta med å fortelje om jenta frå Austad som hadde samla på kort 

sidan ho var lita og korleis han fekk overta heile samlinga. Fleire av dei fyrste korta synte 

bilete frå Setesdal for over 100 år sidan. Ved Ose skysstasjon låg "Dølen" til kai. Turistane 

kom med tog til Byglandsfjord og reiste vidare med båten til Ose, der dei kunne overnatte på 

Ose Turistheim. Storstoga frå 1600-talet, der Mållaga på Agder har hatt haustseminara dei 

siste åra, stod så staseleg rett ved sida av Turistheimen! 

Andres fortalde også om kyrkja på Austad som vart flytt til Tveit i 1880, noko folk på Austad 

tykte lite om. Kyrkjegarden skulle dermed ikkje brukast, men etter 1911 vart det lov likevel. 

Mange av dei eldste jolekorta har motiv frå landskap eller bygningar, og fleire er frå andre 

land. Frimerka syner kostnadsutviklinga, frå nokre øre til fleire kroner. Poststempla er også 

interessante. Dei syner årstalet når kortet vart sendt og kor det har vore postkontor, og dei 

var det mange av. Det var særleg etter krigen at korta i samlinga fekk meir åndeleg preg, og 
Jesusbarnet kom med fyrst i 1986. 



Avisa Setesdølen vart interessert i samlinga til Andres og meinte dette kunne vere noko å 

trykke. Jolenummeret har difor i fleire år trykt eit utval av jolekorta, og også i år vil det kome 

ein stor stor artikkel om emnet. Korta er med og syner korleis kulturen har endra seg både i 

klede, skrift, kommunikasjon og arbeidsliv. Me sette stor pris på at Andres, som også er 
medlem i Mållaget i Kristiansand, ville dele dette med oss. 

Etter føredraget var det tid til å røre på seg att. Kaffi og småkaker og livleg prat høyrde med 

før gangen rundt det fint pynta joletreet tok til. Me var så heldig å ha Lasse Stray til å spele 

piano, og me kom igjennom både "verdslege" og religiøse songar med mykje lått og godt 
humør, klare til å gå ut i den fine vinterkvelden. 

Solveig Lima 

 
Nedertysk og hollandsk i egdemåla (17.11.2017) 

   

Rune Røsstad heldt eit interessant føredrag i Mållaget 14. november om påverknaden frå 

nedertysk og hollandsk i språket vårt her på Agder. Om lag tretti språkinteresserte hadde 

møtt fram. Dei mange spørsmåla som kom etterpå, vart kommenterte på ein opplysande og 
humørfylt måte av både føredragshaldaren og møteleiaren, Sylfest Lomheim. 

Språket er i utvikling, og mange av dei nederlandske og lågtyske uttrykka som tidlegare var i 

bruk i dialektane, er på veg ut, t.d. beknib, balere, faut. Men føredragshaldaren viste også til 

at mange ord som ein ikkje tenkjer over, har nederlandsk eller lågtysk opphav: Arbeid, gaffel, 
kiste, rekne, skomaker, skreddar, ærleg. 

Han nemnde også Peter Lunde, folkeminnesamlaren frå Søgne. Han skreiv i 1913 at 

Søgnedialekten hadde vorte "plagsamt påverka av hollandsk og lågtysk som hadde gjeve rom 

for det danske språket." Lågtysk har sett sterkt preg på bokmålet ved at mange ord startar 
med an, be, for eller unn, og slutter med -aktig, -het eller -else. 

På eit stort kart over landa kring Nordsjøen viste Røsstad kor sentralt Sør-Noreg ligg i høve til 

handel og kontakt med andre land. Etter Hanseatane hadde dominert handelen sidan 1100-

talet, overtok nederlendingane frå om lag 1500. Mest alle viker langs Agder-kysten fekk 

besøk av hollendarane (Holland er bare ein provins i Nedeerland). Folk som hadde noko å 

selje, møtte opp når hollandske skip la til. I Amsterdam var det lettare å få seg arbeid, og å ta 
ein tur med båt til Amsterdam frå Sørlandet, var ikkje så vanskeleg. 

Martin Skjekkeland, UiA, har undersøkt det daglege ordtilfanget blant eit utval personar i 

Agder og Telemark. Han fann, ikkje uventa, at tysk-danske låneord utgjer ein større del av 



daglegtalen i Kvinesdal enn i Seljord. Kyststroka på Agder har hatt mykje kontakt med andre 

land, og dermed fjerna seg frå gamalnorsk. 

Til slutt nemnde han eit språktrekk nord og vest i landet, vestre Vest-Agder og litt av 

Rogaland: Garpegenitiv. Døme han nemnde: "Han sin hest, henna sin bil, deira si hytte". 

Dette finn ein att i nederlandsk tale i dag, men ikkje i skrift. Det vart presisert under 

ordskiftet etterpå at  "hans'es hest, ho'ses bil" slik mange brukar det i dialekten, er vanleg 
genitiv. 

Mange tok ordet etter foredraget, og Sylfest Lomheim leia dette på ein framifrå måte. Også 

ved kaffibordet, gjekk praten livleg om språk. Lasse Stray spela til alle songane, og me 

avslutta med Den kjem aldri at eg deg gløymer 

Solveig Lima 

 
Tildeling av journaliststipend (31.10.2017) 

Mållaget i Kristiansand lyste tidlegare i haust ut journaliststipend på kr 10 000 for studieåret 

2017/18. Det kom berre inn to søknader, men dei som søkte, er godt kvalifiserte: Malin 
Langøy Aarbø og Malin Nordby Kvamme. Båe  kjem frå Vestlandet, frå Stord og frå Ørsta. 

Malin Langøy Aarøer studerer journalistikk på andre året ved Høgskulen Kristiania, og Malin 

Nordby Kvamme studerer 1. året av ein bachelorgrad i journalistikk ved Universitetet i 
Bergen. Dei har fått kr 5000.- kvar for hausthalvåret. 

Me er glade for at ungdomar som skal bli journalistar vil nytte nynorsk skriftspråk, og me 
ynskjer dei lukke til! 

Solveig Lima 

 
Jan Kristoffer Dale i Mållaget 24. oktober (25.10.2017) 

   

Trass i at regnet ausa ned, er det lenge sidan frammøtet har vore så godt. Om lag 70 

personar fylte etterkvart plassane i salen, og blant desse var det svært mange ungdomar frå 
KKG og Kvaderaturen vgs. Norsklærarane her gjer ein stor innsats med å få elevane med. Jan 

Kristoffer Dale svarte ærleg og utfyllande på spørsmåla dei hadde etterpå, og det var svært 
god kontakt mellom forfattar og møtelyd. 



Koret Syng HEFtig innleia møtekvelden med varierte og fine songar. Dei starta med ei Bob 

Dylan-vise der teksta var omsett til nynorsk og avslutta med "Tre små kinesere på Høybro 
plass" 

For denne ungdommelege forsamlinga  starta Jan Kristoffer Dale med å fortelje om seg sjølv. 

Han fortalte om oppveksten i Froland, der han blei mobba på skulen. Men mora las mykje for 
han, og han vart tidleg glad i å lese og sat mykje på biblioteket. 

Vidaregåande skule i Arendal greidde han ikkje å fullføre då han var heilt utsliten av tida i 

grunnskulen. Mobbing frå tysklæraren kom i tillegg, så han skulka og sat mykje på biblioteket 

i skuletida. Sjølvtilliten var på botn. Han var redd, korleis skulle framtida bli? Han "nava" 

ikkje, som han sa, men fekk etterkvart jobb på Arendal bryggeri gjennom eit 

bemanningsbyrå. Han starta med 2 vekers kontraktar og fekk etterkvart månadskontrakt. Då 

han hadde jobba der i over fire år og endeleg var fast tilsett, vart det nedbemanning og 
jobben borte. 

Men i alle desse åra hadde han lese mykje, og dei to forfattarane som betydde mest for han, 

var Per Petterson og Larry Brown, ein amerikansk forfattar. Båe skreiv om plassen dei kom 

frå, og han kjente likskap med bakgrunnen deira. Dette gav han inspirasjon til at han også 
kunne skrive om seg sjølv og om heimplassen, Froland. 

I 2010 begynte han på Arbeidsnever og kom inn på Skrivekunstakademiet i Bergen. Skrivinga 

gjekk lettare etter året i Bergen, og i 2015 skreiv han tre noveller. Arbeidsnever kom ut i 

2016, og for denne fekk han Tarjei Vesaas' debutantpris for 2016, og våren 2017 fekk han 
Sørlandets litteraturpris. 

På møtet las han heile tittelnovella Arbeidsnever, og etter det kom det spørsmål og 

kommentarar frå salen. Han stadfesta at novella er ein sjølvbiografi. Han bruker dialekten der 

folk samtaler, for elles vert det ikkje ekte! 

Ein av elevane spurte om han hadde skrivetips, og han presiserte at ein må skrive noko ein 

har følt på kroppen! Det kan vere lite, men noko som gjer inntrykk, anten det er vondt eller 

godt! Han kommenterte også at han ikkje ville kome med ein ferdig slutt. Det må det vere 

opp til lesaren å ha ei meining om. Nokre meiner difor at novellene er dystre, men sjølv 

tenkjer han ikkje slik. Han har kjent på kroppen kor ille det er å vere utanfor, og han vil vere 

ei stemme for dei som slit. 

Han nemnde også den fyrste tida på Skrivekunstakademiet. Der skulle han sitje saman med 

11 andre og lese opp eigne tekster og vurdere andres. Det var skikkeleg skummelt. I starten 
trudde han aldri at han kom til å greie det. 

 

Mange var borte og snakka med han etterpå og kjøpte Arbeidsnever. På biletet ser me han i 
samtale med Andres Helle. Han gjorde inntrykk ved å verke så ærleg og naturleg. Han har 

aldri likt å høyre at "du må ta deg saman", men heller "prøv å ta sjansen!". Det opnar for nye 

mogelegheiter. 



Møteleiaren, Vibeke Lauritsen, gjorde merksam på at i desse dagar vert Arbeidsnever omset 

til svensk og dansk. Ho spurde også om vidare planar. Då kunne han fortelje at han skreiv på 

ein roman og tre noveller. Det er bygda og det han kjenner som inspirerer. Me ynskjer han 
lukke til! 

Solveig Lima 

 
Nynorsk i skule og barnehage (21.10.2017) 

 

Biletet her viser nokre av bøkene vi hadde med til Strømme skole 17. oktober. Når skulane 

har nynorskprosjekt over 3 - 4 veker, stiller Mållaget med mange ulike bøker. Elevane kan 

velje seg noko som høver kvar einskild, både når det gjeld innhald og vanskegrad.  Ein del 

bøker vert presenterte når vi kjem, noko som aukar leselysten når bøker skal veljast. På 

slutten av perioden forventar vi frå Mållaget ein bokomtale på nynorsk. Det er også trekking 
av bokpremie til klassane 

Noregs Mållag ser på arbeidet med språk i barnehagen som svært viktig og oppmodar 

mållaga om å vitje barnehagar og gi bort nynorske biletbøker. Eplehagen, Bergtorasvei, 

Roligheden og Ravnedalen barnehagar har fått bokpakkar i 2017. På Roligheden gård og 
barnehage har Mållaget hatt opplesing no i haust. 

Det er alltid inspirerande å kome til skular eller barnehagar der me blir godt mottekne og 

personalet ser verdien av nynorsk. Kristiansand er ein stor kommune med nesten 90 000 

innbyggarar. Språket er bokmål. Kommunen har 34 ordinære grunnskolar og 27 barnehagar. 

Dessutan er det mange fleire private barnehagar. Nesten 1200 born tek til i fyrste klasse 

kvart år. Sjølv om bokmålet dominerer, er det nokre skular og barnehagar som er svært 
positive til nynorsk. Personalet set stor pris på besøk frå Mållaget. 

Solveig Lima 



 
Frå latin til morsmål - Luthers revolusjon (01.10.2017) 

   

Tysdag 26. september heldt Gunvor Lande eit lærerikt og godt føredrag om Martin Luther. Det 

at folk kunne få lese Bibelen på sitt eige morsmål, var verkeleg ein revolusjon. 40 - 50 

personar var til stades i Mållaget, og mange kommenterte etterpå at dette var eit svært 
aktuelt emne og svært interessant å høyre på. 

Gunvor Lande fortalde at det ikkje var så vanleg på Luthers tid at prestane las Bibelen. Dei 

held seg til latinen og messene og godtok det som kom frå paven. Luther undra seg då han i 

klosteret studerte tekstene og såg at mykje av det kyrkja lærte, ikkje stod i Bibelen. I 

Bibeltekstene las han om nåden, og at det ikkje var gode gjerningar som førte til frelse. Slett 

ikkje fann han noko om avlatshandelen! 

Dette måtte både prestar og vanlege folk få vite, og han såg kor viktig det var at alle kunne 

lese og forstå Bibelen. Medan han sat fanga på Wartburg, fekk han Det nye Testamentet 

omsett til tysk i 1521. Brotet med pavekyrkja var ikkje til å unngå, og det kom til å bety 

svært mykje at morsmålet vart oppvurdert og teken i bruk som kyrkjemål. Trykkekunsten var 

nettopp oppfunnen, og dette gjorde at Bibelen kunne spreiast til mange på kort tid. Frå 

Tyskland spreidde reformasjonen seg, og i 1537 vart han innført i Danmark-Noreg, svært 
uheldig for norsk språk. Bibelen kom på dansk, ikkje morsmålet vårt! 

I Aust-Europa hadde ikkje latinen same posisjon, og her stod morsmålet mykje sterkare. Ho 

peika på Kyrillos som på 800-talet brukte slavisk som kyrkjespråk. I 1739 vart konfirmasjon 

obligatorisk, og dermed måtte alle gå på skule. Å kunne lese og skrive er grunnlaget for ei 
demokratisk utvikling. 

Astrid Hulda Mitchell Johannessen studerer musikk ved UiA, og ho gav oss ei god oppleving 

med felespelet sitt. Ho innleia kvelden med norsk folkemusikk. Under matpausen spelte ho 

irskinspirert folkemusikk og avslutta med klassisk. Stykka ho spela passa godt for publikum, 
og ho var med og laga ei fin stemning i salen. 

Solveig Lima 

 
Samarbeid om nynorsk gudsteneste med kyrkjekaffi i Mållagssalen (28.05.2017) 

 

Sundag 28. mai var det igjen nynorsk gudsteneste i Domkyrkja i Kristiansand. Dette året var 

det forstandar i Diakonhjemmet, Idar Magne Holme, som heldt preika og sokneprest Aud 

Sunde Smemo var liturg. 

Kyrkjekaffi i Mållagssalen høyrer med, og det var også i år godt frammøte med litt over 60 
som kom for å hygge seg med heimebakte kaker og slå av ein prat! Som tidlegare år gjorde 

Leiv Storesletten ein god jobb som møteleiar. 



Samarbeidet mellom Mållaget og Domkyrkja i Kristiansand kom stand i 2010. Det var då 

Ragnhild Mydland frå Mållaget og Inger-Britt Vinje frå kyrkja som tok initiatv i samband med 

125 års-jubileet for Domkyrkja. Denne tradisjonen ynskjer både Mållaget og kyrkja å halde 
fram med. 

Solveig Lima 

 
Kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland (20.05.2017) 

   

Andres Helle fekk på godt setesdalsmål fram kor mykje Jørgen Løvland har hatt å seie for 

nynorsken og for nasjonen Noreg. Løvland var Noregs statsminister i Stockholm under 
unionsforhandlingane med Sverige i 1905 og ein svært kunnskapsrik og dyktig forhandlar. 

Sidan 2012 har det vore tradisjonen 17. mai å legge ned krans ved bysta til Jørgen Løvland 

(1848 -1922). Dette året var det setesdølen, Andres Helle, som heldt tale og la ned krans. 

Bjug Åkre var den som i 2012 gjorde kommunen merksam på at det ikkje var 
kransnedlegging her 17. mai. Han heldt sjølv talen det året. 

Heile talen kan lesast nedanfor. Dialekten og framføringa kjem svært godt fram, og Mållaget i 
Kristiansand set stor pris på at me fekk lov å bruke talen på heimesida. 

Jørgen Løvland – KRANSENEDLEGGING 17. mai 2017 Andres Helle 

God dag – alle! Og gratulerer med GRUNNLOVSDAGEN / NASJONAL-DAGEN! 
Eller «JIBUSDAGJEN», som me seier i Setesdal. Og 203 år er ein fin alder. 

 Me er i godt selskap her: Eg tillèt meg å seie god dag til Jørgen, og Henrik, også. Kanskje 

dei helsa kvarandre i dag tidleg?? Det er lov å fantasere… 

 Her hastar me vanlegvis forbi – men i dag vil me stoppe opp, for i dag er det 17. mai. 

 HENRIK: … var kristiansander (f. 1808), der nede, i Dronningensgate. 

 JØRGEN: ... var setesdøl (f. 1848), der nord, på Evje. 



Per Eivind Hem gav i 2005 ut ein grundig – og verdig – biografi om Jørgen Løvland. * Han 

fortel om treåringen som mintest ei likkledd lislesyster Anne på gravferdsdagen, bjørnen som 

var nærgåande på garden, og «den største sol-formørkelsen i mi tid». * Som 6-åring begynte 

han i omgangsskulen i Evje, 48 skuledagar det året... * Som 14-åring rissa han Vinje sine ord 
inn i løeveggen heime: Les og vex. 

Det måtte bli «skulevegen» for Jørgen: * Lærarlærlingskulen som 15-åring. * Lærar i 

Kristiansand som 18-åring, bl.a. der oppe på Tordenskjoldsgate skole. * I skulen trefte 

han Lærarinne Laura Mathilde Torkildson, ei borgarleg byjente. Dei vart forlova. Men han 

manna seg ikkje opp til å fri … på fire år … av rein sjenanse. Skal ho seinare ha sagt. * Som 

lærar kom han også til Setesdal, til amtsskulen i Bygland og i Valle. * Klasseromet kunne vere 

enkelt: «Ein kubbestol var kateter til å sitje i, når eg ikkje stod på tilet», fortel han... * Dei to 

opphalda i Øvre Setesdal gjorde Jørgen Løvland til målmann, har eg lese meg til… * Som 

lærar blei det sagt om Jørgen Løvland: Han fortalde ikkje soga, men han spela den… 

Kanskje han måtte prøve noko nytt, og frå 1884-1892 arbeidde han der nede på hjørnet av 

Gyldenløvesgate og Markensgate, som entusiastisk redaktør for Christiansands Stiftsavis. Den 

bygningen overlevde faktisk bybrannen, 8. juli 1892. Det gjorde ikkje den store boksamlingi 
hans, han budde i Østre Strandgt. 61. 

Per Eivind Hems fortel om DEN TRAVLE RIKSPOLITIKAREN: 

* Politisk blei det VENSTRE for han. * Han vart stortingsmann frå Kristiansand i 1886, og tok 

båten til Kristiania. No var han gift med Mathilde, og dei hadde fått ein son. Etter kvart flytte 
familien etter han. Han engasjerte seg i: 

 Målsak. 

 Reint norsk flagg (kom i 1898), utan «sildesalaten» (svensk øvst t.v.) 

 Jernbaneutbygging. 

 Telefonvesenet. 

 Vart President i Odelstinget. 

 Samarbeidde med Bjørnstjerne Bjørnson om fredsarbeid, heime og ute. 

 Alfred Nobel oppretta Fredsprisen. Jørgen Løvland blei snart leiar i komiteen, i 21 år! 

 Lausriving frå Sverige … kunne DET vere mogleg? 

 Bondeungdomslaget, stifta i Kristiania i 1899. I slike omgivelsar tala Jørgen «Paa sitt gode 

fine Sætisdalsmaal». 

 Han heldt ei mengd foredrag og taler. 

 Han blei statsråd: Arbeidsminister 1898 (fem år) – medan me enno var i union med 

Sverige. 

 Og her er ein godbit: Han blei den fyrste arbeidsministeren for Automobilen! 3. september 

1901 blei han med på ein biltur – i ein testbil lånt inn frå Tyskland. Den vart frakta med 

toget frå Kristiania til Otta. Bilturen gjekk så mot Åndalsnes. Føre sykla ein kar for å 

varsle vegfarande om den spesielle farkosten som var på veg… 

I 1905 VART JØRGEN LØVLAND MED PÅ EI STOR BRAGD: Å gå ut av unionen med Sverige – i 

1905 – er eit av dei mest krevjande politiske arbeid som er gjort her i landet. Setesdølen 

Jørgen Løvland kom til å spele ein avgjerande rolle i Karlstad-forhandlingane med Sverige. 

Han er ein av dei me kan takke for at me ikkje fekk ein broderkrig mot svenskane då. Det var 

intense dagar … og netter. Personleg meiner eg at unionskongen Oscar 2. også skal ha ein 

stor del av den æra. DET VAR KLOKE FORHANDLINGAR PÅ HØGT NIVÅ! 

*** Ein stor applaus for setesdølen Jørgen Løvland!! 

TENK OM VERDI HADDE MANGE, LIKE GODE FORHANDLARAR I DAG… 

* I 1905 vart Jørgen Løvland «Vår første utenriksminister», som Per Eivind Hem har som tittel 
på den 603 sider lange biografien. I 1907 «ofra» han seg, og tok på seg ei 

statsministerstilling som han visste ville vere over etter kort tid. Det varte 4,5 månader. * 17. 



juni 1908 var denne parken – her me stend no – stappfull av festpynta folk. Då hadde Jørgen 

Løvland den store ære å avduke Gustav Vigeland sin Wergeland-skulptur. * I 1909 blei Jørgen 

Løvland leiar av Noregs Mållag. * I 1913 vart han stortingspresident, og han braut ein 

barriere med å halde bordtale på Slottet – på landsmål (altså nynorsk) – for dansk-talande 

Kong Haakon og engelsk-talande Dronning Maud. For eit «statement», for å bruke eit engelsk 

ord! * 17. mai 1914 tala han klingande landsmål – i rikssalen på Eidsvoll – ved 100-

årsmarkeringa. * I 1917 fekk han «trumfa» gjennom Rettskrivingsreforma, som fornorska 

riksmålet. Han var faktisk eit ynda karikaturobjekt i avisene etter det! Han tottest tole det, og 

reid vel stormen av. * I 1920: Og dette er snadder for sportsinteresserte… Nevøen 

(brorsonen) Helge Løvland vart olympisk meister i 10-kamp, i Antwerpen! Verdens mest 

prestisjefylte idrettsgrein på den tid, og så ein «setesdøl»! Den MÅ de minnast! * Siste 
ministerpost i 1915-1920: Kyrkje- og undervisningsminister. Då skranta helsa noko. 

* Teater, kino og selskapsliv … hadde han for lengst vent seg av med, skriv Hem, men den 

matglade Løvland hadde ikkje noko imot fyrstelege middagar, «enndå um ein er gamal». * 

Han fantaserte noko … om at han var ein rik mann, «so ein kunne vere ved Midthavet 
(Middelhavet) i Egyptien elder ein annan stad um vettren … fyst ein bli gamal og frostaal». 

* Han og Laura Mathilde budde i Sommerrogata, på Frogner i Oslo. Han hadde lenge hatt 

sukkersjuke, og det gjekk nedover helsemessig. * 21. august (1922) ville han ha nattverden, 

og siste orda var: «Takk for alt. Hald i hop». * Staten sto for gravferda. Kong Haakon var der, 

og 1500 andre frå inn- og utland. * Ein kuriositet: Det var Jørgen Løvland som hadde kome 

med forslaget om kongenamnet Haakon i 1905, då prins Carl av Danmark kom til eit fritt 
Noreg. 

I gravferda takka Alexander Seippel frå Setesdal med dette diktet: Ein blomekranse vi me deg 

ære so du skal sjaa at me hev deg kjære – kver blom i hjarta plukka me av og legg dei 

graaatande paa di grav. 

Han ligg på Vår Frelsers Gravlund, ikkje langt frå «parlamentarismens far», Johan Sverdrup, 

og Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen. Det seier sitt! 

 Kvifor gjekk Jørgen Løvlands ettermæle noko i gløymeboki? 

 Han som fekk 14 ordenar/utmerkelsar, t.o.m. frå Russland, og Thailand!! 

 Per Eivind Hem meiner vel at den meir framfusne bergenseren Christian Michelsen stakk 

av med det gjævaste ettermælet etter 1905… 

 Men i 1928 kom der byste på grava til Jørgen Løvland. 

 Og han var så stor i norsk politikk og samfunnsliv at statsminister Einar Gerhardsen heldt 

radiooverført tale på grava hans, 3. februar 1948, på 100-årsdagen. 

 I 1957 kom han på sokkel, her i Kristiansand. 

 7. juni 1976 kom han på sokkel på Evje. Stopp og sjå – den er flytta noko, etter 

omfattande arbeid i sentrum. No ser Jørgen mot aust... 

 7. juni 2005 kom han på sokkel på 7. juniplassen i Oslo, avduka av ei stakkekledd Eiril, 

tippoldebarnet hans. 

 All ære til Mållaget i Kristiansand, som har tradisjon med kranse-nedlegging her, 17. mai. 

Eg er plent sikker på Jørgen Løvland ville ha skjøna kvart einaste ord av Hylestad-målet 

mitt… Eg trur også at Henrik Wergeland ville ha skjøna det... 

 Og: Der er ein grunn til at … setesdølen … og kristiansandaren … har fått så framtredande 

plasseringar her i denne flotte, grøne lomma i Kvadraturen i Kristiansand. 

 FOR DESSE TO VAR MED PÅ Å FORME DET NOREG/NORGE ME HAR I DAG. 

 EIT NOREG MED STOR FRIHEIT, RETTIGHEITER, VELSTAND – OG LYKKE I 

VERDENSTOPPEN... 

 DET FEIRAR ME MED «KALAS» FRÅ LINDESNES TIL NORDKAPP. 

 SIKKERT FEM MILLIONAR ER MED PÅ DET I DAG, PÅ EIT ELLER ANNA VIS… 
 ME KLARAR FINT «TRE GANGER HURRA»!! 

Takk for at de høyrde på, og hav ein «gama» dag, alle saman! 

 



 
Språknormering og språkpolitikk på 2000-talet (03.05.2017) 

   

Mållaget i Kristiansand hadde tysdag 2. mai besøk av direktøren i Språkrådet, Åse Wetås. Ho 

heldt eit strukturert og godt føredrag om språksituasjonen i Noreg og kva rolle Språkrådet 

har. Det var mange frammøtte, og som på førre mållagsmøte var det inspirerande med 

mange ungdomar. Lærarar frå KKG og Kvadraturen vgs gjer ein god innsats ved å få elevane 
så interesserte i språk at dei kjem til eit mållagsmøte! 

BUL-koret laga frå fyrste stund ei fin stemning med fleire gode nynorske songar. "Vesle 
lerka" av Per Sivle var blant dei. 

Åse Wetås har ein solid språkleg bakgrunn med doktorgrad i nordisk språkvitskap. Frå 2005 

var ho redaktør for Norsk Ordbok, med i Språkrådets utval for nynorsk rettskriving og 
styremedlem i Språkrådet frå 2011. Frå 1. desember 2015 vart ho direktør. 

Språkrådet vart oppretta i 2005, og Sylfest Lomheim, møteleiar denne kvelden, var den fyrste 

direktøren. Språkrådet skulle føre vidare mange av oppgåvene til Norsk språkråd, oppretta i 

1972, ved å legge vekt på styrking og vern av norsk språk. Men språkorganisasjonane er 
ikkje lenger representerte. 

Wetås gjekk kort gjennom utviklinga av rettskriving i førre århundre. I 1901 og 1907 kom dei 

fyrste skriftformene for riksmål og landsmål. Det var store motsetnader mellom bykulturen 

med riksmålet og bondekulturen med landsmålet. Rettskrivingsvedtaka frå 1917 og frå 1938 

bygde på ei tilnærming mellom språka, men frå tusenårsskiftet er det slutt på 

tilnærmingslinja. Men nynorsk er det minst brukte og dermed det mest utsette språket. 

Språkrådet fylgjer med på bruken av engelske ord som har breidd om seg, og går inn for å 

bruke norsk i alle samanhengar. Det er viktig at studentane lærer seg norsk både munnleg og 

skriftleg. Når studentane kjem ut i arbeidslivet, er det oftast naudsynt å bruke norske ord, 
ikkje engelske, så næringslivet med NHO spør etter dette. 

Finans Noreg har sett kor viktig det er at vanlege folk skjøner bodskapen t.d. 

forsikringsselskap og bankar vil ha fram, og Språkrådet har hjelpt til. Godt, klart og enkelt 

språk løner seg. Språkrådet jobbar også mykje for å få eit klarare språk i alle skriv som går 
ut frå departementa. 



Ho kom også inn på læreboknormalen frå 1959 der klammeformer var tillatne. Dette skapte 

ein del forvirring, og KUD gjekk inn for strammare reglar. I 2005 forsvann dei to formene i 

bokmål medan det gjekk lenger tid i nynorsk. Wetås var sjølv med i nemnda som vart sett 

ned av Språkrådet i 2010, og det nye under arbeidet no var ein open og inkluderande prosess 

for å finne dei rette formene. I 2012  kom nemnda fram til den nye rettskrivingsnormalen for 
nynorsk.  

Den digitale tidsalderen har fullstendig endra vilkåra for å publisering og det å kunne kjenne 

seg trygg på skriving. Språkrådet har t.d. ei bra nettside for å lære å skrive nynorsk rett. Når 

det gjeld ordbøker har både Bokmålsordboka og Nynorskordboka har svært mange brukarar, 
og det blir lettvint å finne fram til sida når ein sit og skriv. 

Norsk er eit relativt stort språk, mellom dei 100 mest vitale. Skal det halde fram med å vere 

det, er språkleg sjølvtillit og tru på at det kan brukast overalt naudsynt. Ho samanlikna det 

norske språket med Nidarosdomen. Det må vere ein kulturskatt som er i bruk og må ikkje bli 

ein museumsgjenstand. At det norske språket er verdsett, også utanfor Noreg, viser TV-
serien Skam, rapgruppa Karpe Diem og forfattaren Jon Fosse! 

Solveig Lima 

 
"Liv og dikting i lag" (29.03.2017)  

   

Tysdag 28. mars vart ein svært fin kveld med Olav Vesaas i Mållaget. Me fekk ei levande og 

god forteljing om livet til foreldra, m.a. om korleis dei vart kjærastar og om diktinga deira. 

"Heimen var full av papir" som han sa, og det var ein heim som gav både han og systera, 
Guri, eit godt grunnlag i livet. 

Han hadde med seg nokre eksemplar av boka om Halldis Moren Vesaas som han hadde ferdig 

i 2007, og fleire nytta høvet til å få med seg denne med signaturen hans. Før Vesaas starta 
med føredraget kunne me lytte til godnattsongar, nydeleg framført av Anne Karin Kaasa. 

For faren, Tarjei Vesaas, (1897-1970) vart året på Voss folkehøgskule med Lars Eskeland eit 

vendepunkt. Året etter kom i han i Garden i Oslo, og då vart det rikeleg høve til å gå i teater. 

Han kjente han måtte skrive, men forlaget refuserte to gonger utkastet han kom med. Det 

same gjorde diktarvenen Kristoffer Uppdal, men det 4. utkastet lukkast. Menneskebonn vart 
utgjeven i 1923, og det vart gjennombrotet som forfattar. 

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/kurs-og-arrangementer/Nettkurs-i-nynorsk/
http://ordbok.uib.no/


Mora, Halldis Moren Vesaas, (1907-1995) var dotter til forfattaren Sven Moren og ein svært 

kreativ ungdom som likte skriving, dans og teater. Ho las mykje og Dei svarte hestane (1928) 

vart ho svært begeistra for. Sjølv gav ho ut diktsamlinga Harpe og dolk i 1929, og det på ei 

tid då nesten inga kvinne gav ut dikt om å vere forelska. Ho fekk jobb som sekretær hjå den 

norske visekonsulen i Sveits, og han gav henne ofte fri for å få med kunstutstillingar og 
teater. 

Både Haldis og Tarjei var godt kjende med dei nynorske forfattarane, og det var Fønhus som 

ordna med å møte Halldis og Tarjei på Bondeheimen. Fønhus sjølv trekte seg unna, så dei 

vart sitjande aleine. Etter nokre dagar møttest dei igjen i Slottsparken og siterte Ole Bull-dikt. 

Tarjei fekk reisestipend og dro til Sveits. Halldis kom fyrste gong til Vinje i desember 1933, og 
ho vart godt motteken. 

Med to born, Olav f. i 1935 og Guri i 1939, vart det ikkje så mykje skriving for Halldis no, 

men Lykkelege hender kom ut i 1936. Tarjei ville ha ut Kimen hausten 1945, og denne boka 

er ytre sett eit stort skifte i diktinga hans. Under krigen skulle ikkje bøker gjevast ut, men 

hausten 1944 hadde han klart manuskriptet til Huset i mørkret. Dette grov han ned i ein 

blekkboks i skogen, og boka kom ut våren 1945. Olav Vesaas fortalde også om då faren vann 

ein internasjonal pris i 1953 på 50 000 kr. Sjølv tykte han godt dei kunne ha kjøpt seg ein bil, 
men halve prisen gjekk til Vinje Helselag og resten til ein tur for heile familien til Italia! 

Det vart stillare på Midtbø då borna drog heimanfrå. Halldis tok til å gjendikte klassiske 

forfattarar. Phedre av Jean Racine har eit svært vanskeleg versemål, men ho leverte ei 

framifrå gjendikting med Fedra. Dessutan var ho svært aktiv i samfunnet, m.a. medlem av 

Norsk Språknemnd og Norsk kulturråd. Tarjei hadde veldig medgang som 

forfattar. Fuglane (1957) og Isslottet (1963) vart til på heilt ulikt vis. I Fuglane hadde han 

notert "Tusten-replikkar" i fleire år, medan Isslottet kom som ein raptus og vart skriven på 3-

4 månader. I den siste boka Båten om kvelden (1968) skjøna nok forfattaren kva veg det bar, 

og han døydde 15. mars 1970. Halldis fekk 25 år aleine no, skreiv litt dikt og dreiv mykje på 

med gjendikting. Dessutan vart ho kjærast med Gisle Straume. Ho fekk kreft og døde 8. 
september 1995, men sjølv medan ho var sjuk, skreiv ho for teateret.  

Det var eit mektig føredrag, framført på ein stillferdig og lun måte. Ein sit att med ei kjensle 

av å ha kome mykje nærare desse forfattarane som har betydd så mykje for litteratur, teater 
og det nynorske språket. 

   

Mellom 40 og 50 hadde møtt fram for å høyre på Olav Vesaas og Anne Karin Kaasa. 

Solveig Lima 



 
Nynorskprosjekt på Hånes og Lovisenlund 6. og 7. mars (07.03.2017) 

 

Dette året er det to skular som har starta nynorskprosjekt omtrent samstundes. Mest alle 

barnebøkene Mållaget har, er difor delt mellom Hånes og Lovisenlund skular. I to-tre veker 

skal elevane no konsentrere seg om å lese mykje nynorsk. 

På båe skulane har eg vorte godt motteken av både lærarar og elevar, og Mållaget vonar at 

elevane har med seg ei positive innstilling når dei seinare møter nynorsk. 

Nokre av elevane frå 7. trinn på Hånes skole. Det gjekk snøgt å velje seg bok, og som ein ser, 

er det ulike type bøker dei har starta med. I løpet av prosjekttida skal dei også skrive ein 
bokomtale. 

   

Imponerande kor fort 5. klasse elevane på Lovisenlund kom til ro med kvar si bok. Som på 

Hånes er dei mange på trinnet, om lag 50-60. I klassen hadde dei snakka om nynorsk og var 
dermed førebudde på ein periode der dei skulle lære litt meir. 

Solveig Lima 

  



 
Stoda for nynorsken - med sørlandsk vinkling (25.01.2017) 

 

Magne Aasbrenn, leiaren i Noregs Mållag, vart ynskt velkomen til Kristiansand av Borghild 

Løver. Etter ei fin innleiing som fekk fram kor oppteken han er av nynorsk og dialekten sin, 

avslutta ho med eit stev, laga spesielt til han. Fyrste gongen han hadde opplevd noko slikt! 

Av positive hendingar for nynorsken på Agder var han imponert over Vegårshei Mållag som 

fekk i gang nynorskklasse for 14 elevar skuleåret 2016/17. Han nemnde også fleire 

nynorskforfattarar med tilknyting til Agder, og frå salen vart han gjort merksam på Kristen 
Stalleland frå Landvik som skipa Sysvorti, seinare Norsk Barneblad. 

Han var innom kommunesamanslåinga og stoda for nynorsken i denne prosessen. Han viste 

ein oversikt over nynorskkommunane i Aust- og Vest-Agder, der det er fire i Aust- og to i 

Vest-Agder. Alle er innlandskommunar, og ei samanslåing med kystkommunar vil gjere at 

nynorsken får dårlegare kår. Men svært gledeleg er det at Sirdal Mållag er skipa oppatt, noko 

reiseskrivaren Borghild Løver har mykje av æra for, og 13. februar skal det haldast 

skulemålsrøysting i Tonstad i Sirdal kommune. Av utfordingar for nynorsken nemnde han 
forslaget frå programkomiteen i Høgre om å kutte skriftleg sidemålsundervisning. 

Elles kom han inn på at det mange stader er ei positiv haldning til nynorsk og nemnde m.a. 

nynorsk litteratur. I haust var det nynorskfestival i Fredrikstad, og Fredrikstad Blad kom med 

ei digital utgåve på nynorsk. For 20 år sidan vart ikkje ein gong lesarinnlegg på nynorsk tillete 
i denne avisa! 

Medlemstalet i Noregs Mållag er det høgste på 25 år: 12 411 medlemer! Mange innmeldingar 

kom i samband med intensjonsavtalen om samanslåing av dei tre vestlandsfylka. Svært 
mange meinte at ein språknøytral region ville utradere nynorsken! 

Godt over 30 var innom Mållaget, og både møteleiar og leiar sytte for ei god stemning i salen, 
og mange nytta seg av høvet til å kom med spørsmål og innlegg. 

Solveig Lima 



2016 

Jolemøte 13. desember (14.12.2016) 

Eit vellukka jolemøte med Harald Sødal som kåsør og pianospelar! Tobbi Kvaale frå styret leia 

møtet og presenterte han på ein fin måte. Ho rekna ikkje opp alt han har vore med i 

Kristiansand, men kom med personlege  minne frå den tida ho også arbeidde i kommunen. 

Som biletet syner, har no alle vendt stolane mot lerretet og gler seg til kåseriet som kjem 
etter velsmakande pinnekjøt og ein kopp kaffi. 

Kåseriet hadde tittelen "Tre halvsøstre", og Sødal brukte overheadprosjektoren på ein 

imponerande måte. Stadig utfyllande bilete og teikningar dukka opp for å klårgjere 

forteljinga. Då Sovjetsamveldet vart oppløyst i 1991, vart det lettare å ferdast fritt, og i 2001 

kom det brev frå ein tidlegare russerfange om å få besøke staden der han og kameratar 

hadde vore fange under krigen. Sidan Sødal var varaordførar, representerte han kommunen 

og var den som la tilhøva godt til rette for å ta vel imot Ivan Korotja. Sødal engasjerte seg 

sterkt, og han kom i kontakt med mange som bar på røynsler det tidlegare ikkje skulle 
snakkast om. 

Dette førte til at tre kvinner i tre ulike land fekk greie på ei familiehistorie dei ikkje hadde hatt 

aning om: Ei sørlandsk jente fekk året etter krigen barn med ein russar, men russiske 

krigsfangar vart sendt til Sibir og fekk ny familie der. Stalin tok hemn over tyskarane etter 

åtaket i 1941 og gamle, kvinner og barn vart sendt i kuvogner til Sibir medan mennene vart 

drepne. Det skulle vise seg at dotter til den norske jenta hadde ei halvsyster i Ukraina, og at 
denne hadde ei halvsyster i Meiningen i Tyskland. 



    

Med sin likeframme og naturlege måte å vere på, hadde Sødal god kontakt med publikum. 

Under kaffien laga han ekstra god stemning med å framføre eit stev frå Setesdal som han 

hadde høyrt for 20 år sidan. Jolemøtet vart avslutta med gang rundt treet. 

Det kan nok vere litt slitsamt både for unge og eldre å gå lenge og synge, men då er det godt 

å ha mamma til hjelp. At det var ein svært triveleg fest, gav mange av dei 36 frammøtte gav 
uttrykk for, så denne tradisjonen må me halde på! 

Solveig Lima 

Noregs største språk - bokmål eller nynorsk (24.11.2016) 

 

Føredraget til Rolf Theil tysdag 22.11.16 var eit interessant og tankevekkande føredrag. Kva 

meiner ein eigentleg med "største språk"? Er det det som blir talt av dei fleste, eller det som 

blir brukt i skrift av dei fleste? 

Sjølv brukte han grenlandsdialekten i føredraget, og viste til at dei fleste av orda i denne 

dialekten er nynorske, dvs. at dei bygger på gammalnorsk. Theil hevda at 80 % av folk i 



Noreg snakkar dialekt og dermed ein dialekt som har røter til gammalnorsk.

   

Det var mange til stades, 60 - 70 møtte fram, og det var svært moro å sjå så mange 
ungdomar. 

Theil trekte liner frå andre land og starta med Kamerun, eit land med over 24 mill menneske. 

Landet har 280 språk som vert brukt i daglegtalen. Engelsk og fransk er nasjonalspråka, men 

er det dei største språka i landet? Nei, svarer Theil. Han viste også til Skottland der det gjekk 

tilbake med skotsk etter reformasjonen. Bibelen vart berre omsett til engelsk, og skotsk er 
ikkje standardisert skriftspråk i dag. 

Han kom inn på at frå 1814 var det eitt språk her i landet, og det vart kalla norsk, men det 

var dansk. Embetsstanden snakka altså København-dansk med ein norsk uttale, og dette var 

eit språk som slett ikkje fall naturleg for vanlege folk rundt i landet. Den unge Ivar Aasen 

kasta seg ut i arbeidet med å samle dialektprøver. Han gav då ut både grammatikk og ordbok 

over det "norske sproget". Han brukte ordet landsmål, og landsmål vart jamstelt med riksmål 

i 1885. Det var fyrst i 1929 at Stortinget vedtok at språkformene skulle kallast nynorsk og 
bokmål. 

Ein myte, meinte Theil under spørsmålsrunden etterpå, at nynorsken er bygd på vestnorske 

dialektar. Aasen reiste over heile landet frå 1842 til 1855, og han var påfallande mykje på 

sør-austlandet. Nynorsk bygger på gammalnorsk akkurat slik moderne engelsk bygger på 

gammalengelsk. Bokmålet har ikkje røter i gammalnorsk, men dansk. Bokmålsnære talemåtar 

er diverre på frammarsj, i alle fall på austlandet, men det er kanskje ei språkutvikling ein 
berre må godta! 

Elevane frå Kvadraturen og KKG vgs kom med mange spørsmål. Theil utdjupa og gav fyldige 

svar. Stortinget har vedteke at me har to skriftformer, og dette må ikkje neglisjerast i 

offentleg målbruk og i media! Det er ikkje rettferdig at nynorskbrukarar stadig må kjempe for 

retten til å bruke målet! 

Griegstykka som Andrea Maini, musikar og språkforskar, framførte på piano passa svært godt 

inn i møtesamanhengen. Andrea kjem frå Italia og speler Grieg med stor innleving.  Både 

føredragshaldar, musikar, møteleiar og alle dei frammøtte var med på å skape ei sjeldan god 
stemning i salen. 

Solveig Lima 

  



 
God og humørfylt konsert med Raabygg (10.11.2016) 

 

Dei unge jentene i Raabygg gav ei god og variert musikalsk oppleving i BUL/Mållagssalen 

onsdag 9. november. Fulle av energi og godt humør framførte dei slåttar og bånsullar frå 

dei  indre bygdene på Agder. Sigrid Kjetilsdotter Jore spelte harpeleik og munnharpe, Tuva 

Færden og Johanne Flottorp hardingfele. Alle var svært dyktige, og den fine vekslinga mellom 

spel og song var glimrande gjennomført. Johanne, Sigrid og Tuva har kjent kvarandre lenge, 

men starta å spele saman som studentar på Noregs musikkhøgskule i 2013. Dei er alle tre 

særs aktive på den norske folkemusikkscena. Ved sida av Raabygg har dei fleire 
bandprosjekt, og alle tre markerer seg også sterkt som soloutøvarar.  

På klart og tydeleg Vallemål fortalte Sigrid Kjetilsdotter Jore om alle dei fine opplevingane i 

samband med innsamling av materiale. Dei har vore på besøk til mange kjelder for å samle 

inn slåttar og historier. "Ein etter far", som er tittelen på det fyrste albumet deira, peikar på 
at dette er noko dei har lært av eldre og vil føre vidare. 

Etter kaffi og cd-sal var dei klare for å spele til dansen, og den gode stemninga i salen varte 

like til møteslutt. 

Solveig Lima 

Journaliststipend (31.10.2016) 

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ynskjer å nytte nynorsk i 

studiet og seinare i arbeidslivet. Stipendiaten kan få opp til kr 10 000,- per studieår i inntil tre 

år. I tillegg får han/ho tilbod om eit praksisopphald med rettleiing i Nynorsk Pressekontor 

(NPK). NPK sit samlokalisert med NTB i Oslo. Søknadsfrist 10. oktober 2016. 

  



Møte med Sigrun Slapgard 18.10.16. (19.10.2016)  

 

Eit interessant møte med journalisten og forfattaren Sigrun Slapgard denne tysdagen! 

Ho fortalde at ho vaks opp på Vinstra, og at dialekten hennar var eit godt grunnlag for å 

snakke normalisert nynorsk i NRK då ho byrja som journalist der. I NRK vart ho 

utanriksmedarbeidar, og det gjorde at ho reiste mykje, m.a. i Latin-Amerika. Der intervjua ho 

menneske med livshistorier som ikkje har sleppt tak i henne. Då ho var yngre, tenkte ho at 
forfattar slik farfaren var, skulle ho i alle fall ikkje bli. Men slik gjekk det ikkje. 

I den fyrste biografien ho gav ut, Krigens penn. Ein biografi om Lise Lindbæk (2002), vart me 

kjent med den uredde krigskorrespondenten Lise Lindbæk som drog til fronten og skreiv heim 
frå borgarkrigen i Spania. Denne boka fekk ho Melsomprisen for i 2003. 

Frå Slapgard var berre 12-13 år gamal, hadde bøkene til Sigrid Undset gjort inntrykk på 

henne. Kransen var fyrste "vaksenboka" ho las. Tordis Ørjasæter gav på nitti-talet ut 

biografiar om Sigrid Undset og  desse las ho med stor interesse, men kanskje kunne 

opphaldet til Undset i Amerika under krigen granskast nærare? Slapgard fekk oppmuntring frå 

sjefen i Gyldendal, og då var det bare å gå i gang. Dette var eit stort arbeid som kravde 
mykje kjeldegransking. 

Sjølv om Slapgard tidlegare hadde skrive på nynorsk, var det uendeleg mange sider med 

riksmål i kjeldematerialet om Sigrid Undset, og dette gjorde at det vart enklare å nytte 

bokmål. I 2007 hadde ho ferdig Sigrid Undset. Dikterdronningen - En biografi på heile 583 

sider. 

Etter dette arbeidet greidde ho ikkje heilt å leggje frå seg kven Sigrid Undsets mann, Anders 

C. Svarstad, eigentleg var, og romanen Maleren kom ut i 2015. Slapgard sleit hardt for å få 

Svarstad med i det ho skreiv. Mange sider vart kasta, og ho følte at ho "hadde gått inn i det 

andre rommet". Sanning er meir enn fakta, og Maleren vart skriven som fiksjon. Elles kom ho 

i føredraget inn på skilnaden mellom desse to menneska, Undset og Svarstad. Kanskje hadde 

ikkje Kristin Lawransdatter vorte skriven utan ekteskapet med Svarstad? 

I mellomtida hadde veslebroren hennar fått kreft, og medan han låg på dødsleiet, hadde han 

fleire spørsmål om korleis det eigentleg var med fleire hendingar frå barndomen. Sjølv om ho 

var storesystera og skulle vite meir enn han, kunne ho ikkje alltid svare, og det var historia 

bak hendingane ho måtte finne ut av. Ho kjente det som å gå inn i skuggelandet, og båe 
desse bøkene: Paradishagen ( 2011)og Englestien (2013), er romanar. 

Vi møtte ein svært reflektert forfattar, ein som arbeider grundig med kjeldene og som skriv 
godt. Verkelegheita har vore hennar oppdragsgjevar, som ho starta med å seie.   

https://www.energica.no/_dokumentar-og-fakta/biografier/krigens-penn-sigrun-slapgard-9788205315976
https://no.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Undset


 

Både før og etter føredraget var me så heldige å ha BUL-koret til å synge for oss. Dei starta 
med "Din tanke er fri", og det er alltid moro å sjå og høyre dei under framføringane. 

Dei avslutta med "Svantes lykkelige dag" rett før kaffien, og då var me 30-40 til stades som 
kunne kose oss med kaffi og rundstykke/kaker. 

Solveig Lima 

 
Gløymde songskattar frå Setesdal (17.09.2016) 

 

Sigrid Kjetilsdotter Jore, ung folkemusikar frå Valle, var i Mållaget tysdag 13. sept. og gav oss 

ein svært fin kveld. Brureslåtten etter Faremoane vart nydeleg framført i starten på 

programmet. Noko som har hatt mykje å seie for henne, var notenedskrifter etter 

folkeminnesamlaren og spelemannen Knut Jonsson Heddi: Liv og leikar. Ho fekk desse frå 

Folkemusikkarkivet på Rysstad, og det var det materialet ho skulle arbeide med på Noregs 

Musikkhøgskule. Gjennom denne samlinga ho fekk kjennskap til noter og tekster ho aldri 
hadde vore borti før. 

Ho var så heldig å få notenedskrifter også av andre innsamlarar. Tradisjonen er rik i 

utgangspunktet, då særleg innan nystev og religiøse folketonar, men ho ville freiste å føre 

gamlestev og middelalderballadar inn att. Gamlesteva kunne gå så langt tilbake som til 1200-

talet. Eit overordna mål for henne vart å utvide Setesdalstradisjonane i kvedinga. Note i 

folkemusikk er noko vanskeleg. Musikken har sin eigen puls, ein rytme som er vanskeleg å 

skrive ned. Gode læremeistrar har lagt grunnlaget for at ho har fått sin måte å kvede på, og 

då nemnde ho både Kirsten Bråten Berg og spesielt Ingebjørg Vegestog Homme. Sistnemnde 
vart mest som ei veninne trass i den store aldersskilnaden. 

http://www.setesdalswiki.no/wiki/Sigrid_Kjetilsdotter_Jore


Brurehesten krinsar kring bryllaup og kjærleik. Mykje kunne gå gale i tida før ekteskapet. 

Hesten er viktig i albumet hennar. Frå norrøn mytologi finn ein hesten som "sjeleberar". Han 
kunne take folk frå ei verd til ei anna. 

Litt over tjue interesserte hadde møtt fram, og ingen gjekk skuffa heim etter møtet med 

denne unge, lovande musikaren. Steva ho framførte og måten ho fortalde på, gav eit svært 
godt inntrykk. Mange ville gjerne kjøpe Brurehesten etterpå. 

Solveig Lima 

 
Kyrkjekaffi i Mållaget 22.5.2016 (22.05.2016) 

 

Nærare 80 personar var innom til kyrkjekaffi i Mållagssalen denne sundagen. Samarbeidet 

med Domkyrkja om nynorsk gudsteneste og kyrkjekaffi i Mållagssalen har halde fram sidan 
2010. Dette er eit tiltak både kyrkja og Mållaget set pris på! 

I kyrkja heldt forfattaren Olav Mosdøl ei fin preik over dagens tekst, og kvedaren Olaf Moen 

framførte to songar. Leiv Storesletten frå Mållaget var skriftlesar, noko han har vore i fleire 

år, og fungerande domprost Aud Sunde Smemo stod for liturgien. Sjølvsagt var alt på 
nynorsk. 

 

http://www.landskappleiken.no/platesleppet-brurehesten.5874336-188710.html


Etter den nynorske gudtenesta var Olav Mosdøl med til Mållagssalen. Under kaffipausen her 

fortalte han litt om seg sjølv og oppveksten i Øvre Setesdal før han las nokre av dikta sine. 

Det var interessant at han trekte fram kvinnene og deira slit! Kvinnene hadde anna å gjere 

enn å risse namna sine inn i veggene på støylsbuene slik karane ofte gjorde. Men stevje 
kunne dei, medan dei rørte i grytene eller tok seg av borna. 

Leiv Storesletten var ein god leiar av samlinga i Mållaget etter gudstenesta, og denne 

oppgåva har han i fleire år teke på seg. Nynorsk gudsteneste og kyrkjekaffi er ein fin tradisjon 

som me ynskjer å halde fram med. 

Solveig Lima 

 
Kransnedlegging ved Jørgen Løvlands byste (18.05.2016) 

 

I år var det Ellen Miøen Sæther som heldt tale og la ned krans ved bysta av Jørgen Løvland i 

Wergelandsparken. Mor hennar er komen frå garden Lauvland i Evje, og sjølv har ho drive 

mykje med slektsgransking. Det var difor ein levande og god tale, og me lærte mykje nytt om 

politikaren og målmannen Jørgen Løvland. Mange takk til Ellen Miøen Sæther! Heile talen 
hennar kan lesast under her: 

Det er en ære og en glede å holde 17-mai tale om Jørgen Løvland. Han var en mann det er 

verd å minnes. En kan undres over hva han selv ville ha ment om at Kristiansand har hans 

byste i parken, at det også står byster i Oslo, at hans statue ruver i Evje sentrum, og at 

Mållaget i Kristiansand for fem år siden tok initiativ til at det skulle holdes tale og legges ned 
krans her? 

Han ble medlem av byens 17. mai-komitéen da han ble redaktør i Christiansands Stiftsavis. 

Programmet skulle være som året før: ”Gutteflagtog om Morgenen samt Procession om 

Eftermiddagen til Festpladsen ved Egelunden.” Det var Løvland som fikk æren av å holde tale 
for dagen. I denne talen fremhevet han Eidsvollsmennene: 

Derfor er ogsaa Mindet om hvad de har gjort i Frihedens Tjenste med og giver Festdagen dens 

Betydning og dens Skjønhed. Det er Mindet om hin freidige Skare paa Eidsvold, der under 
mange Vanskeligheder, mod alle Stormagters udtrykkelige Ærklæringer vovede at udraabe 
Fædrelandets Frihed og Selvstændighed, - i Tro paa sin retfærdige Sag. 

https://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_L%C3%B8vland


Jørgen Løvland var en beskjeden mann. Han kom til Stockholm med familien i 1899, som en 

av statsrådene. Der beveget han seg i de øverste sirkler, men han kunne beherske sin 

begeistring for mottakelser, middager, ball og festforestillinger hos kong Oscar, prins Carl, 

prinsesse Ingeborg og hos adelige representanter for Europas stormakter. Han var godt rustet 

til alt dette, og han snakket både engelsk, tysk og fransk, hadde gått på dansekurs, og kunne 

pynte seg med flere ordener. ”Nokæ store Narrestrik, heile Ordensgreia”, var hans 

kommentar til ordnene. Men for Norges skyld bar han dem likevel. 

Jørgen ble født 3. februar 1848, som den 6. i en søskenflokk på 10. Han vokste opp i enkle 

kår. Men familien var sterkt opptatt av styre og stell både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Og av et fritt Norge. 

Det var ingen selvfølge at en bondesønn fra et beskjedent gårdsbruk i indre Agder skulle få en 

utdannelse. Men Jørgen utmerket seg tidlig som nysgjerrig og lærevillig med en selvstendig 

personlighet. Han lærte å lese av sin mor, og syntes ikke han hadde så mye å lære på skolen. 

Det gjenspeiler seg på fraværet de første par årene. Skoleåret var bare 48 dager og Jørgens 

fravær første året var 28 dager, men siden var han nummer 1. Som konfirmant sto han 
øverst på kirkegulvet som den beste. 

Gjennom hele barndommen var han en lesehest. Han gjemte seg bort på loftet med en bok 

heller enn å delta i gårdsarbeidet og han leste både Bibelen, Snorre, skolebøker og andre 

bøker, og han hadde bøker med til skogs når han gjette. Likevel var han ingen ”pingle”. Han 

suste nedover bratte bakker på ski, klatret til topps i de høyeste trærne, og han svømte i den 

lille elven i nærheten av gården. 

På presten Dietrichsons oppfordring reiste han til Kristiansand for å ta opptaksprøve på 

Latinskolen, men da han skjønte at det ville ta flere år reiste han hjem igjen. Men Dietrichson 

ga ikke opp kampen for den begavede guttens utdannelse. Han skaffet økonomisk hjelp og 

sendte Jørgen til seminaret på Holt. Etter kun ett år tok han eksamen med gode karakterer på 
skolen, som egentlig var 2-årig, og var ferdig lærer bare 17 år gammel. 

Så fulgte noen år med ulike lærerposter, og han traff Mathilde Torkildsen. Etter 11 års 

bekjentskap og 4 års forlovelse giftet seg de seg i 1884. Samtidig forlot han lærergjerningen 
og ble redaktør av ”Christiansands Stiftsavis”. 

Han engasjerte seg stadig mer i politikk. I desember ble han valgt rett inn i formannskapet i 

Kristiansand. Gjennom avisen hadde han god anledning til å markere seg politisk. Selv om 

han skrev bokmål i avisen, kjempet han likevel for målsaken. I romjulen 1884 var han i Tveit 

og la frem et radikalt fempunktsprogram, som blant annet krevde at landsmålet ble likestilt 

med bokmål i muntlig og skriftlig bruk både i skolen og kirken. Det førte til det store 

gjennombruddet for målsaken. I mai 1885 gjorde Stortinget landsmålet til offisielt skriftspråk 
på linje med bokmål.  

Så ble han valgt til stortingsmann - og et par måneder etter at han hadde fått sitt første barn 

tok han i januar 1886 båten til Christiania for å starte sin politiske karriere for alvor. I 1897 

flyttet hele familien, og i 1899 var de på flyttefot igjen. Denne gangen var det Stockholm og 

ministerposten der som var oppgaven. Jørgen trivdes dårlig og følte seg landsforvist uten å 

kunne delta i det som foregikk i Stortinget hjemme.  

Som familien forøvrig var han venstremann og målmann. Eldstebroren Olav var lenge ordfører 

i Evje, og i 1888 opplevde han å sitte på Stortinget samtidig med Jørgen. Farbroren Notto 

Løvland og grandonkelen Notto J. Tveit hadde også vært stortingsmenn. Yngstebroren Anders 

var politisk aktiv i Froland, og broren Ellef, som reiste til Amerika, satt i Minnesota House of 
Representatives. 

At kommunikasjon var en viktig sak for Jørgen Løvland var nok ingen tilfeldighet. Gården 
Løvland ligger 6 km fra Evje sentrum. På gården hadde de hest og vogn, men det vanlige var 

å ta seg frem til fots. Jørgen gikk flere ganger på sine ben både til Kristiansand og til 



seminaret på Holt. Han skulle vært hjemme fra seminaret i påsken, men veien var så våt og 

skosålene hans så tynnslitte at han måtte sløyfe turen. Ikke rart at hans første jobb på 

Stortinget ble å være med i jernbanekomitéen der han kjempet for Bergensbanen, 
Setesdalsbanen og Sørlandsbanen.  

I mars 1905 kom han tilbake til Stockholm som statsminister. 27. mai la han Stortingets 

vedtak om et eget norsk konsulatvesen frem for kong Oscar 2. Kongen nektet å sanksjonere 
og Løvland forklarte da at den Norske Regjering gikk av. 

Etter Stortingsvedtak og folkeavstemning om å oppløse unionen med Sverige, fulgte 

forhandlingene i Karlstad. Den viktigste saken var grensefestningene og opprettelse av en 

nøytral sone. Situasjonen var så spent at Jørgen Løvland satt med sitt lommeur i hånden for å 

kunne notere seg på minuttet når krigen brøt ut. Heldigvis løste det seg, og samme år ble 

Jørgen Løvland landets første utenriksminister. Siden var han arbeidsminister, statsminister, 

odeltings-, stortingspresident samt leder av Nobelkomitéen i 21 år. Som kirke og 

Undervisningsminister var han ansvarlig for språkreformen av 1917. 

Normalt ville jo statuen av kong Håkon stått rett borte på torvet og kikket hit over mot Jørgen 

Løvland. De to kjente hverandre godt. Til tross for at Jørgen egentlig var republikaner gikk 

han i 1905 helhjertet inn for å skaffe landet en passende monark. Han var av den oppfatning 

at kongedømme ville tjene Norge best. 25. november var han med i komitéen som ønsket 
kong Håkon, dronning Maud og kronprins Olav velkommen til landet. 

Jørgen var den første som snakket nynorsk i stortingssalen og hos kongen på slottet. Det var 

særlig etter 1905 han målbevisst holdt seg til nynorsk. Det vakte oppsikt da han holdt tale for 

kongen under 100-årsjubiléet og 17. maifestlighetene på Eidsvoll i 1914: 

Grunnlovi var som eit ungt og friskt tre med rik grokraft, som Eidsvollstinget planta i Norigs 

jord.Og treet hev vakse. Det fulle folkestyret hev kome fram i parlamentarismen og i den 

aalmenne røysteret for karmennar og kvenmennar. So treet stend no med djupare og vidare 

røter, med sterkare stamme, med høgare og breidare kruna og med rikare blom og 
frukt.Grunnlovi hev vakse seg saman med folket og folket med henne. 

I hovedstaden ble det nærmest gjort narr av mannen fra ”ingensteds”. Da han bodde i 

Sommerogata med utsikt til Solli plass, våknet han opp en 17. mai morgen og kikket ut av 

vinduet. ”Narrestriker,” sa han godmodig da han så at russen i nattens løp hadde vært ute 

med sin rødmaling. Rundt hele plassen sto det med store røde bokstaver: LAUVLAND, 

LAUVLAND, LAUVLAND. Jørgen tok det pent: ”Ja, det er det eg eigentleg heiter. Eg skulle ha 
kalla meg Lauvland. Men det hev det diverre ikkje vorte av.” 

I dag vaier det vakre norske flagget over hele landet – I 1890-årene gikk Jørgen Løvland i 

bresjen for å få fjernet unionsmerket fra flagget vårt. I 1899 ble det rene norske flagget uten 

den såkalte sildesalaten heist over Stortinget for første gang, og i 1905 ble unionsmerket 
fjernet fra orlogsflagget også. 

Mange vakre og velfortjente ord er sagt om Jørgen Løvland, selv om han i mange 
sammenhenger ofte blir glemt. 

 Fritjof Nansen mente at: ”Løvland er uerstattelig for fedrelandet.” 

 Bjørnstjerne Bjørnson skrev: ”Løvland har skutt en vekst som overgår mine dristigste 

håp. Her er alle de egenskaper forenet som skaper en leder.” 

 Redaktør Seland i Fædrelandsvennen skrev om flere kjente menn fra Agder: ”Men 

uten forkleinelse for noen annen, står Jørgen Løvlands ruvende skikkelse og store 
statsmannsgjerning i et eget skinnende lys. Hans navn og hans verk tilhører Norge.” 

Med disse ord har jeg den ære å legge ned denne kransen ved Jørgen Løvlands byste – som 
et tegn på at vi fortsatt verdsetter den innsatsen han gjorde for fedrelandet. 



 
Kristin Sørsdal i Mållaget 19. april (20.04.2016) 

   

"Elena Ferrante - den eventyrlege reisa bak ein eventyrleg og gåtefull boksuksess" 

Det var eit svært interessant møte med den engasjerte forfattaren og omsetjaren Kristin 

Sørsdal. På ein levande og naturleg måte fekk ho fram det krevjande arbeidet med å omsetje 

bøker. Sidan ho er sørlending, født i Arendal, var det ikkje sjølvsagt at nynorsk var det 

språket ho skulle velje å skrive på. Men ho kom til at ord og seiemåtar på nynorsk passar 
godt med dialekten hennar. 

Ein som var med på og gje kvelden eit ekstra lyft, var Andrea Maini, musikar, født i Italia og 

no leiar i Vegårdshei Mållag. Med nydeleg framført cembalospel, ein napolitansk dans frå 

1500-talet, sette han oss i "Italia-stemning" før Kristin Sørsdal starta føredraget sitt. Ho peika 

på at berre ein Ferrante-omsetjar er så heldig å kome i sentrum. Namnet til ein omsetjar står 
gjerne med lita skrift, få veit noko om personen, og oftast er det ei kvinne! 

Ein omsetjar skal overfører stemma til forfattaren, og det er ein tidkrevjande prosess - til å gå 

seg vill i. Bøkene vert gjerne lese 6 - 7 gonger, setningar utprøvd, for orda må heile tida vere 

forfattarens. Då Elena Ferrante gav ut debutboka frå eit brutalt miljø i Napoli i 1992, ville ho 

vere anonym og ikkje ha fotografi av seg på omslaget. Det vart då stilt kring henne i 20 år før 

ho i 2008 vart "funnen" takka vere intens leiting. Amerikanske og engelske forlag får auga 
opp for skildringa av dette nådelause og tøffe miljøet i Napoli. 

Sørsdal fortalde om eit mangeårig nært forhold til Italia og italiensk språk. Då eit par 

venninner nemnde at ho burde lese Elena Ferrante, tente ho straks på historia. Det var frå eit 

miljø ho hadde litt kjennskap til frå tidlegare, og ho sa opp jobben som lærar i Bergen 

hausten 2014 for å dra til Napoli igjen. I bøkene til Ferrante er ingen replikkar skrivne på 

Napolidialekt, og det er difor heller ikkje dialekt i omsetjinga. "Dialektane i byen har alltid 
skremt meg", seier Ferrante. "Dialekten skitnar til tankane". 

Sørsdal held no på med å omsetje bok nr 4 i Napolikvartetten, og ho har gjort eit flott arbeid 

med den gode nynorskomsetjinga. Målprisen 2016 som var delt ut på landsmøtet i Mållaget 

no i april er vel fortent. Svært mange les bøkene utan å tenkje over at det er nynorsk dei les. 

For å seie det med leiaren i Noregs Mållag under prisutdelinga: "Nynorsken treng flaggskip og 
prisvinnaren har gjeve oss eit". 

Det var eit flott instrument Maini hadde frakta med seg. Cembaloen er ein kopi frå 1500-talet 

som er bygd i Sandefjord for få år sidan. Etter matpausen underheldt han oss med fleire ulike 

stykke. Ein melodi fekk ein lyst til å danse etter, medan andre var gode å lytte til, mest som 
lyarslåttar frå Setesdal! Det er sjeldan med så mykje folk på eit lagsmøte i Mållaget, over 60. 

http://hardulest.com/2016/03/13/napoli-kvartetten-av-ferrante-briljant-om-vennskap/


For mange av desse var det fyrste gongen dei var på mållagsmøte, men ein kan vone det gjev 

meirsmak! 

Solveig Lima 

 
Nynorskprosjekt på 5. trinn på Lovisenlund skole (11.04.2016) 

     

Måndag 11. april var 5. trinnet på Lovisenlund klar for å lese nynorsk. Nokre få hadde lese 

nynorskbøker før, og nokre hadde også sett filmar som er bygd på eit par av bøkene eg hadde 
med. 

Det er mange elevar på trinnet, og etter presentasjonen fekk dei gå inn gruppevis på romet 

ved sida av og låne. Her vert bøkene liggjande under leseperioden, slik at elevane heile tida 

kan gå inn og skifte ut og låne nye. Kontaktlæraren for trinnet, Anne-Lise Stangenes, har lagt 

opp til heimelekse og fleire timar lesing på skulen i perioden, så dei fleste skulle bli godt kjent 

med nynorske bøker i dei neste vekene. 

Som vanleg var det mange som fann ei bok å lese i med ein gong, medan andre måtte tenkje 

seg meir om. Då er det fint å få tips av dei andre i klassen om bøker som er "gøye". 

Solveig Lima 

 
Kristin Fridtun på Kristiansand Folkebibliotek (16.03.2016) 

   

Lagsmøtet tysdag 15. mars vart denne gongen halde i biblioteket, ein svært høveleg plass for 
å ha møte med forfattar og språkforskar Kristin Fridtun. 



Språkgledeprisen gjekk i 2016 til nettopp Kristin Fridtun! Prisen skal gå til ein person som 

spreier språkglede og skapar begeistring, og det gjorde sanneleg kåseriet hennar på 
biblioteket: "Veit du kva du snakkar om?" 

Terje Meland, sjølv født i Hardanger, starta kvelden med å lese dikt av Olav H. Hauge, 

nynorsk dikt på Harald Heide Steen sin måte og avslutta med ei vise om "eplesider-kulturen" i 
Hardanger som han sjølv hadde laga teksten til og akkompagnerte på gitar. 

Kristin Fridtun byrja i 2009 med ei fast språkspalte i vekeavisa Dag og Tid, men det tok om 

lag eit halvår før hen kom fram til ein god måte å gjere det på. Det vart vanskeleg å finne 

emne, men ein dag på lesesalen i Trondheim medan hen på måfå søkte i nynorskordboka, 

dukka plutseleg ordet "fot" opp: "Ei skilsetjande oppleving", sa hen med eit smil! 

Foten er ein verdfull lekamsdel. Det gjeld "å halde seg på føtene", noko som kan tolkast både 

bokstavleg og biletleg. I språkspalta vart det heretter brukt eit vanleg ord og gjerne namn på 

ein kroppsdel, for dei dukkar opp heile tida. På alle språk er ord rare når ein ser nærare på 

dei: T.d. ordet muskel, som kjem frå latin og eigentleg tydar lita mus. Det er som å sjå ordet 

på nytt når det vert teken ut av samanhengen, og det er denne typen underleggjering som 

får ein til å le og kose seg med tekstene hennar. 

Stor kunnskap og energi prega kåseriet til Kristin Fridtun. Noko som gjorde det ekstra 

interesssant, er at hen alltid viser til opphavet av orda og dessutan korleis ordet vart brukt i 

norrøn tid. Mange av orda har latinsk opphav. Kristin Fridtun avslutta med opplesing om 

ordet spy frå boka: Norsk etymologisk oppkok. Du veit ikkje kva du snakkar om. Hen er ein 

framifrå kåsør og opplesar med mykje humor og språkglede, og etter kåseriet gjekk dei fleste 

ut med ei kjensle av ein god kveld. Ein hadde fått noko å le av samstundes som ein vart 
merksam på orda ein bruker utan å tenkje så mykje over dei! 

 

Etter kåseriet var det spørsmål om nynorskens stilling, og hen har vore i fleire 

ungdomsskuleklassar og snakka om språk. Hen har til og med eit eige 

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2016/kristin-fridtun-far-sprakgledeprisen-2016/
http://www.dagogtid.no/det-gar-som-smurt/
http://www.samlaget.no/nn-no/fakta%20og%20dokumentar/spraak/norsk-etymologisk-oppkok/innbunden.aspx


språkopplæringsprogram, Nynorsk med Kristin,  som er lagt ut på You Tube, og som hen har 

fått god respons på. 

Me var om lag 30 - 40 personar; fleire me ikkje har sett på Mållaget tidlegare, og sanneleg 
vart det to nye medlemer også. 

Solveig Lima 

 

 
Nynorsk opplesing i Kløvergården barnehage (11.03.2016) 

   

Onsdag 9. mars var Mållaget klar med nynorske biletbøker som me skulle lese for dei største i 

barnehagen. Det var små grupper slik at det vart god kontakt. Borna var svært ivrige 
tilhøyrarar, og ville gjerne ha meir lesing. 

Me var i to avdelingar: Fyrst i Munkelusa, der me vart godt mottekne av pedagogisk leiar, 

Renate Ekran Foshaug, og etter ein god halvtime gjekk me opp trappa til Marihøna. Der sat 

dei også klar og venta på oss. Bøkene om dei to menneskleggjorde sauene Bø og Bæ er alltid 

populære. Kanskje det kjem av at dokkene som er laga til bøkene, er fine å halde i og leike 

med. Dessutan er det ofte eit tørrvittig innhald i dei, noko som er morosamt for den vaksne 

lesaren også. 

Biletboka av Akin Duzakin: Kom til Lukas er også ei fin opplesingsbok. Der blir det alltid god 

kommunikasjon med borna når dei skal gisse korleis dei ulike gjestene kom fram til 

fødselsdagsselskapet. Me fekk også presisert at "fødselsdag" er det same som "bursdag". Me 
hadde med 15-20 biletbøker, og etter opplesinga var dei svært ivrige på å sitje og bla i desse. 

Kløvergården barnehage ligg i sentrum av Kristiansand i ein stor, gammal murbygning. Det er 

små, men trivelege rom inne, og jammen har dei ein romsleg uteplass også. Tidlegare har 

barnehagen fått to ulike bokpakkar frå Mållaget, og styraren, Kirsti Tellefsen, har vore svært 
positiv til tilbodet. 

Dei sette stor pris på at Mållaget kunne stille med opplesarar, så dette må me prøve å få til 
meir av. 

Solveig Lima 

 

  

https://video.adm.ntnu.no/serier/4fe2d4d3da3c1


 
Nynorsk leseprosjekt på Iveland skule (08.03.2016) 

 

Alt låg vel til rette då eg om morgonen 7. mars kom med nynorskbøkene. Kontaktlæraren for 

7. klasse, Lillian Loka, hadde laga ferdig eit bord med duk over slik at bøkene vart stilt ut i 
ulik høgde. Svært bra! 

Rektor tok ein tur innom og ynskte velkomen til Iveland skule og meinte det var positivt med 

nynorsk. Sjølv om det er ei bygd fleire mil frå byen, er det bokmål  som er opplæringsmålet i 

skulen. Det var berre 11 elevar i klassen, og alle samla seg i ring kring bokbordet då eg 

fortalde om bøkene. Ein ivrig og konsentrert gjeng der nokre var så opptekne av kva for ei 
bok dei skulle låne, at dei hadde ikkje tid til friminutt ein gong! 

Det var tydeleg klassen hadde lese mykje tidlegare, og nokre av jentene gjekk rett på tjukke 

bøker som "Rekrutten" og "Mitt bankande hjarte". Rekrutten er ei spennande ungdomsbok, 

den fyrste i Cherub-serien, og ho er omsett frå engelsk. Handlinga går difor føre seg i London. 

Forfattaren til Mitt bankande hjarte, Alf Kjetil Walgermo, er norsk, og i denne ungdomsboka 

skriv han om Amanda som er forelska, men også har medfødt hjartefeil. Dei får låne bøkene 
fram til 8. april, slik at dei som vil også kan bruke påskeferien til lesing! 

Solveig Lima 

  



 
Nynorsk på Strømme skole (09.02.2016) 

     

Det er inspirerande når både elevar og lærarar syner interesse for nynorskbøkene Mållaget 

har, og også på Strømme vart eg teke vel imot. Kontaktlæraren i norsk på 7. trinn hadde 

hjelpt til med å stille ut bøkene i klasseromet. Sjølve presentasjonen var i romet ved sida av, 

og også der vart bøker stilt ut.  

Då det var friminutt, var det fleire som stoppa opp ved bøkene og lurte på om dei kunne låne 

med ein gong. Som vanleg er det rikt utval av bøker, frå biletbøker med lite tekst, men ofte 
med humoristiske teikningar, til bøker på fleire hundre sider utan illustrasjon i det heile. 

Alle skulle få velje bok i løpet av dagen. Norsklæraren er også skulebibliotekar, så ho var godt 

kjend med fleire av bøkene, og nokre hadde dei også på biblioteket. Sidan det er vinterferie 

om 14 dagar, får dei ei ekstra veke til å lese på før eg hentar dei 4. mars. Det er alltid 

spennande å treffe elevane igjen etter ein slik leseperiode og høyre kva dei synest om bøkene 

og lese bokomtalane deira. 

Solveig Lima 

 
Folk og folkehumor frå Setesdal og indre bygder (21.01.2016) 

   

Sigurd Haugsgjerd, redaktør i Setesdølen, var tysdag 19. januar i Mållaget med kåseri. Han 

snakka om dei nærare førti åra han har budd i Setesdal. Om lag 50 godt vaksne trassa kulde 

og vinterver og kom for å høyre på han. Han fekk straks liv i salen med morosame anekdotar 

frå det verkelege livet, som han sa. Livet kan vere alvorstungt, men evna til å kunne gle seg 

og sjå det positive, gjer livet verd å leve! 

Haugsgjerd voks opp på Snartemo i Hægebostad, ei bygd mellom dei to lengste tunnelane på 

Sørlandsbanen. Her var eit konglomerat av ulike kulturar. På grunn av jernbaneutbygginga 



kom det mykje anleggsfolk til bygda. Lars Oftedal var prest der ei stund, og han var overgitt 

over kor mykje "fyll og usømeleg framferd" det var der. Også frå tida i redaksjonen til Gula 

Tidend i Bergen hadde Haugsgjerd mange historier. Per Håland var redaktør på den tida, ein 

fargerik person og ihuga nynorskmann: "Vekk med substantiva og bruk verb" var noko av 
lærdomen derifrå. 

Haugsgjerd har no vore redaktør i 40 år av dei 41 år som Setesdølen har eksistert. Han har 

sjølvsagt budd i Setesdal og kjenner folk og folkeliv i dalen godt. Siste delen av kåseriet var 

derifrå, og han drog fram mange humørfylte minne, m.a. om røykfylte kommunelokale i Valle 

og folk som skulle fotograferast: "take seg av" som dei sa. Kjente og markante personar frå 

dalen vart sitert, og det heile var svært levande og godt framført, noko som inspirerte til 
artige innlegg frå salen. 

Det er alltid gildt med nynorske songar, gjerne folkeviser, ikkje minst når ein har godt 

pianoakkompagnement, og det sytte Lasse Stray for. I samband med at Håvard Hedde vart 

sungen, kom Sylfest Lomheim med fakta om denne personen som levde på slutten av 1700-
talet i Valle. 

Denne kunnskapen var det også ein annan frå Setesdal som sat på. Han heitte sjølv Helle 

(Hedde), og han var mellom dei som hadde historier å fortelje. Den munnlege forteljinga stod 
verkeleg i høgsetet denne kvelden! 

Solveig Lima 

 

 
Nynorsk på Hånes (18.01.2016) 

   

7. klasse skal no lese nynorske bøker i tre veker. Alle var ivrige etter å låne då eg var ferdig 

med presentasjonen i dag. Som læraren hadde nemnd tidlegare, så er ikkje nynorsk 

vanskeleg når ein bare har kome i gang med boka og kjem inn i språket. Nokre starta med 
bøker med mykje tekst med ein gong, medan andre tykte biletbøkene var ein fin start. 

Egil Hyldmo har skrive fleire bøker om norske rovdyr, og desse er ei blanding av fakta og 

fiksjon. Svært lærerike! Ei slik blanding er også desse bøkene: "Ida", om eit 47 mill år gamalt 
fossil frå Tyskland og "Monsterøglene på Svalbard" ved Jørn Hurum og Torstein Helleve. 

Skjønnlitterære bøker som bygger på fakta er det fleire som likar: "Inn i elden" av Aina Basso 

om hekseprosessane i Noreg på 1600-talet, "Rosas buss" av Fabrizio Silei om rasisme i USA 

og "Eg var der. Historier vi ikkje må gløyme" av Gudrun Pausevang om livet til vanlege 
tyskarar i Hitler-tida. 



Sjølvsagt var det med fotballbøker: Knoterud-serien til Lars Mæhle for dei som likar humor og 

ikkje tek fotball heilt alvorleg. Dessutan hestebøker i serien om Elise av Anne Viken. Elise er 

med veterinæronkelen på arbeid, men kjem stadig opp i mystiske hendingar i samband med 
dyra. 

   

Ein av elevane vil gå i gang med fantasiboka til Asbjørn Rydland: Drakeguten, ei spennande, 

tjukk bok. Om tre veker skal bøkene hentast, og det er alltid interessant å sjå kva bøker som 
slår an i dei ulike klassane. 

Solveig Lima 

 

  



2015 

 Julemøte i Mållaget 8. desember 2015 (09.12.2015) 

 

"Nordisk jul i song og musikk" var temaet Emil Otto Syversen hadde vald til julekåseriet. Med 

seg hadde han Olaf Moen til å synge medan han sjølv akkompagnerte. Dette gav ei levande 

og god framstilling av gamle, kjende julesongar. Møtet starta med at folk gjekk og forsynte 

seg frå langbordet der middagen stod. Pinnekjøtet frå Studenten Catering lukta godt, og 

denne varme julemiddagen i ein  festpynta sal skapte ei god stemning for dei nærare 50 
gjestene. 

Under desserten tok Emil Otto Syversen til med kåseriet, og mykje av det han fortalde, var 

henta frå Oddgeir Bruasets bok: "Det lyser i stille grender".  T.d. skapte den kjende 

julesongen: "Fra fjord og fjære" rabalder då han vart skriven i 1856. Teksten var luthersk, 

men det danske kyrkjespråket vart øydelagd med det språket som Landstad brukte, meinte 

biskopane, og kritikk var det også mot innhaldet. Ein skulle ikkje synge om "armods" hytter 
og øydelegge julestemninga! 

Om "Mitt hjerte alltid vanker", frå 1732 av Brorson, sa føredragshaldaren at han alltid tenkte 

på denne songen når "Juleoratoriet" frå 1734 av Bach vart framført. Dei seks kantatene i 

"Juleoratoriet" handlar om det same! Bruaset poengterer at desse salmene er skrivne for å 
oppdra folk. Ein skulle vere alvorlege i jula! 

Nynorske songar vart det fyrst med Elias Blix, f. 1836 i Nordland. Det var han som skapte det 

nynorske kyrkjespråket. Med  "Kling no klokka" er me i Noreg! Her kan ein kjenne seg igjen, 
og songen er lett å lære ved at det er brukt rim og gjentaking. Olaf Moen song fyrst songen i 

ei gammal folketone før han nytta den vanlege melodien, ei folketone frå Oppdal. I fylgje 



Ingebjørg Liestøl hadde kvart dalføre for 100 år sidan sin eigen melodi på julesongane dei 

bruka i heimane. 

Heilt til slutt viste Emil Otto Syvertsen fram ei side frå Fædrelandsvennen i 1996, frå den tida 

han var journalist der. Der hadde han intervjua Gyro Ljosland frå Åseral som fortalde om 

juleskikkane då ho var lita. M.a. hadde dei ikkje kyrkje, og dermed inga klokke som kunne 
ringe jula inn. Men klokka fem julekvelden skaut dei jula inn i staden for klokkeringing! 

Kåseriet vart avslutta med "Det lyser i stille grender", og Emil Otto og Olaf fekk blome og 

gåve. Møteleiaren, Tobbi Kvaale, takka for den fine framføringa, og mange av gjestene gav 

etterpå uttrykk for at både kåseri og song hadde gjeve dei ei fin stund i Mållaget. Men 

julemøtet var ikkje slutt med dette, og folk fekk no høve til å strekke litt på seg. I gangen var 
det sal av gamle bøker. Mange gjekk rundt og kikka, men også nokre kjøpte. 

Emil Otto gjekk etter ei lita stund i gang med å spele piano, medan Olaf stilte seg ved 

juletreet og stemte i med ein julesong. Etterkvart auka det på med folk som ville gå rundt 
treet, og alle songane var sjølvsagt på nynorsk. 

For dei som heldt ut, var det kaffi og til og med heimebaka kransekake ved småbord, og 

praten gjekk livleg. Utlodding høyrer også med på julemøta våre, og nokre heldige kunne i ti-

tida gå heim med skrapelodd eller julestjerne! 

Solveig Lima 

 
Nynorskprosjektet i 7. klasse på Skarpengland  (30.11.2015) 

 

Nynorskprosjektet vart avslutta med utdeling av diplom og trekking av bokpremie. Alle 

elevane hadde gjort ein svært god innsats, og då fortente sjølvsagt alle ein diplom. To frå 

kvar klasse vart trekt ut som vinnarar av bokpremie. Dei kunne velje mellom bøkene eg 

hadde hatt med til bruk i leseperioden, og dei valde desse: Vaffelhjarte, Svarte Matilda 

I og Skammarens dotter (2 eks). Alle hadde skrive gode bokomtalar, og det var moro å sjå at 
desse var skrivne på nynorsk. Tre av elevane kom fram og las kvar sin bokomtale. Svært bra! 

Elevane gav uttrykk for at dei i perioden hadde lært mange nynorske ord og at det gjekk 

svært greitt å lese dei nynorske bøkene. Bøker som vart trekt fram, var Knoterud- serien til 

Lars Mæhle, Tonje Glimmerdal av Maria Parr, Svarte Matilda-bøkene av Tor Arve Røssland. 

Dessutan var fleire interessert i 2. verdskrigen, og då er Historier om krigen av Harald 

Schønsberg svært informativ. Fagbøkene om dyr av Egil Hyldmo er bra, men fleire gav 

uttrykk for at det var litt for mykje tekst i desse. Mange starta på biletbøker, men gjekk 

etterkvart over til bøker med meir tekst på kvar side. Det vart ei god leseoppleving når dei 
fann spennande bøker dei bare "måtte" lese ut. 

Trinnet har ein svært effektiv norsklærar som er interessert i faget og har fylgt dei godt opp. I 

tillegg til leselekse, har dei lese fast ein time i veka på skulen, og mykje tid må også ha vore 



sett av til bokomtalar. "Hangman" med nynorske ord vart m.a. nytta som variasjon i 

undervisninga. 

Solveig Lima  

 
Stadnamn. Verd å verne, men korleis?  (20.11.2015) 

    

Vidar Haslum, språkforskar ved UiA, heldt eit engasjerande føredrag om stadnamn tysdag 17. 

november i Mållaget. Eit interessert publikum på ca. 30 frammøtte fylgde frå fyrste stund ivrig 

med. Føredragshaldaren synte ei stor glede med det han driv på med, og som han sa: 

"Stadnamn er interessante minnesmerke etter ei tid som var". Frå han var ganske ung, var 

han svært interessert i stadnamn, kva dei tyder og korleis dei har oppstått. Hovudoppgåva 

hans frå 1996 dreier seg om stadnamn i Birkenes kyrkjesokn og byggjer på innsamling frå 
slutten av sytti-talet. 

Stadnamna har ein ordrikdom som gjer at framtidige generasjonar kan forstå innhaldet i 

historiske dokument. Dei kan gje verdifull informasjon om busetting og opphavet til namnet. 

Djupinnsamlingar i regi av historielaga, er difor svært viktige. Der får dei ofte med mange 

smånamn som er veldig gamle. Det eldste byttebrevet i Noreg som er bevart, er frå Kvinesdal 
frå 1292. Der er nemnt namnet Sauetona. 

Korleis namna vert skrivne, har endra seg mykje. Skriftformer frå før 1500-talet er ofte 

verdifulle når det gjeld tolking. Dei var ikkje så påverka av dansk. Eit døme frå Evje: Biora frå 

1420 som vart til Bieffueraa i 1610, og Bjorå nå. Normering av stadnamn har det vore sidan 

1800-talet. Namnet måtte vere gjenkjenneleg og fungere bra i kommunikasjon mellom 

embetsmann og bonde. Fornorskingspolitkken på 1900-talet tok utgangspunkt i nedervd lokal 
uttale, og det kom fleire forskrifter om stadnamn fram til Lov om stadnamn frå 1991.  

Føredragshaldaren trekte fram fleire personar som har hatt mykje å seie for 

stadnamngranskinga i Noreg. Oluf Rygh (1833 - 1899) var grunnleggaren av norsk 

stadnamnforsking. Han leitte opp namna i eldre kjelder og samla inn lokal munnleg uttale. 

Gamle naturnamn gjev meining og kan forklare oss i dag kva namnet tyder, t.d. Åmdal som 
kjem av Almadalir, Fidje som kjem av Fidja, ei fuktig slette. 

Målmannen Gustav Indrebø (1889 - 1942) vart også nemnt. Han var med og oppretta Norsk 

stadnamnarkiv i 1921. Elles har det vore fleire hovudfagsoppgåver frå Agder om stadnamn i 

seinare år. M.a. leverte mangeårig medlem i Mållaget, Ole Bernt Syvertsen, ei 
hovudfagsoppgåve i 1952. Eit framifrå arbeid for Økonomisk kartverk vart gjort av Leiv Hoven 



i Vest-Agder og Steffen Mjåland i Aust-Agder på 1970/80-talet. På karta dei laga tok dei med 

mange fleire stadnamn enn dei eigentleg skulle, noko som ettertida har nytt godt av. 

Med bandopptak og skriftleg nedteikning viste han fram gode og grundige intervju han hadde 

gjort for 30 år sidan. M.a. spelte han av eit opptak med ei kvinne født i Birkenes i 1916. Der 

får me høyre han samtaler med henne, og korleis han forsikrar seg om at namnet ho peikar 

ut, kjem på rett plass på kartet han teiknar. Han fortalte at han aldri brukte ferdige kart, men 
skreiv opp stadene og teikna karta for hand i alle intervjua. 

Etter foredraget var det mange spørsmål om stadnamn frå distriktet, og han gav gode svar. 

Ofte er det usemje om skrivemåten. M.a. fekk me vite at å skrive Tofdalselva med f er ein 

eldre skrivemåte enn Topdalselva med p som mange i Tveit seier. I dei indre bygder er det 
Tovdalselva. 

Det var stort engasjement, men kaffien venta, og dei frammøtte kunne diskutere vidare ved 

bordet. Allsong med stadnamn måtte me ha, og me var så heldige å ha fått Lasse Stray med 
oss til å spele piano. 

Solveig Lima  

 
Skarpengland skole klar for nynorskprosjekt i tre veker (10.11.2015) 

   

Ein entusiastisk lærar og blide elevar på 7. trinn tok vel imot meg då eg kom for å presentere 

nynorske bøker. Både 7A og 7B var samla i eitt klasserom sidan dei har same norsklærar. 
Sjølv om dei var mange, gjekk dette svært greitt. 

Etter luftepausen skulle dei velje bøker. Men nokre hadde alt sett seg ut ei bok dei gjerne ville 

starte med, og dei fekk dermed boka på pulten før pausen. Bøker om krigen, om dyr og om 
fotball hadde eg inntrykk av at dei gjerne ville ta fatt på. 

Alle fekk etter pausen utdelt eit skjema der det skal noterast kva bøker dei les. På slutten av 
leseperioden får alle diplom og blir med på trekking av nynorske bøker. 

Jentene diskuterer litt før dei bestemmer seg. Kan spenningsbøkene til Magnhild Bruheim vere 

noko? Eller Aina Basso si bok om hekseprosessane i Finnmark på 1600-talet? Desse gutane 
var derimot raske til å velje dyrebøker. 



       

I løpet av prosjektperioden skal elevane også skrive ein bokomtale på nynorsk. Bokomtalar er 

noko dei tidlegare har drive mykje med, så dette skal gå svært greitt, meinte Christine 
Endrerud, ein positiv og bevisst språklærar for 7. trinn. 

Solveig Lima  

 
Samarbeid mellom Kristiansand folkebibliotek og Mållaget   (18.10.2015) 

 

I samband med at Aina Basso heldt føredrag om forfattarskapet sitt i Mållaget om kvelden 

tysdag 13. oktober, fekk vidaregåande skular i Kristiansand tilbod om forfattarbesøk dagen 

etter. Det var Kristiansand folkebibliotek og Mållaget i Kristiansand som gav tilbodet, men 

forfattaren hadde berre høve til å ta to oppdrag. Det var eit populært tilbod, og Vågsbygd og 
Kvadraturen var fyrst ute med å melde seg på. 

Aina Basso var svært interessant å høyre på, og ho kommuniserte godt med elevane. Ho 

fortalde at ho alltid hadde likt å skrive, og i vidaregåande skule fekk ho ein lærar som såg 

henne og fekk henne på kurs i Oslo i regi av Samlaget. Men det blei ikkje noko av særleg 

sving på skrivinga før ho begynte å studere historie i Trondheim. 

Elevane var flinke til å stille spørsmål slik at det vart god dialog. Dette var sjølvsagt lettast i 

den minste gruppa med berre ca 20 elevar, men også i den store gruppa på 50-60 elevar var 

dei flinke til å ta ordet. Dei fekk vite at ho opprinneleg ikkje hadde tenkt å bli forfattar, men 

kanskje heller musikar eller arkeolog. Idear til bøker dukkar gjerne opp om natta, fortalde ho, 

og det kunne ta opp til to år å skrive ferdig ei bok. No er ho så heldig som har 

forfattarstipend, så ho kan konsentrere seg om skrivinga. 

Grunnen til at fyrste boka hennar blei lagt til 1700-talet hadde med studiet å gjere. For å bli 

arkeolog, måtte ho ta historie, og ho blei svært interessert i mellomalderen og livet til 

enkeltmenneska. Det var slitsamt å lære seg gotisk skrift, men det måtte ho kunne for å lese 

i dei gamle dokumenta. Ho undersøkte kven som sat inne på tukthuset, og ho såg at dei ikkje 

hadde gjort noko gale. Unge jenter vart dømde berre for at dei var tatarar - eller for 

blodskam. 



    

Ho fortalde mykje om hekseprosessane i protestantiske land, og at det var stort sett var 

kvinner som vart dømde for hekseri, eller trolldom som det vart kalla. Mellom 1580 og 1640 

vart 300 personar avretta for trolldom i Noreg, og 1/3 av desse var i Finnmark. Boka Inn i 

elden handlar om dette, og det er ei spennande bok sett frå ståstaden til Elen, dotter til ei 

"klok kone", og Dorothe, ei rikmannsdotter frå København som vart gift med futen i Vardø-
distriktet. 

Det såg ut til at både elevar og lærarar tykte det var eit fint opplegg som gav dei meir 
kunnskap om 16 -1700-talet og korleis det var å høyre til dei som stod nederst i samfunnet. 

Solveig Lima  

 
Møte med forfattar og historikar Aina Basso 13. oktober  (17.10.2015) 

 

"Makt og avmakt: Fortidas kvinnelege forbrytarar". 

Aina Basso gav oss eit inspirerande og godt føredrag denne tysdagskvelden. Ein entusiastisk 

lærar frå KKG hadde med seg mellom 20 og 30 ungdomar, noko som gav eit fint publikum i 

salen. Både ungdom og vaksne kan ha stort utbytte av å lese bøkene hennar. Aina Basso gjer 

eit grundig førearbeid med bøkene. Menneskeskildringane er gode, og ein trur på det som 

vert fortalt. Livsvilkåra til personane hennar er svært dårlege, men i alle bøkene er det 
visjonar om lys og livsglede, sjølv under dei verste tilhøve. 

Forfattaren fortalde at ho alltid har likt å skrive, men ikkje funne noko "ordentleg" å skrive om 

før ho begynte å studere historie i Trondheim. Alle bøkene hennar tek difor utgangspunkt i 

noko som verkeleg har hendt. Gjennom lesing av rettsprotokollar og kyrkjebøker frå 1600- og 
fram til 1900-talet såg ho kor mykje urett som var gjort mot dei var nedst i samfunnet. 

I arbeidet med masteroppgåva i historie på NTNU såg ho på ni ulike rettssaker frå 1730-talet. 

Alle dreide seg om blodskam, og boka Ingen må vite frå 2008 byggjer på desse rettssakene. I 
Trondheim budde ho i nærleiken av staden der tukthuset ligg, og ho såg føre seg menneska 

som gjekk i dei same gatene for fleire hundre år sidan. Var dei så mykje annleis enn oss? 



I Fange 59. Taterpige vert hovudpersonen Maria sett inn på tukthuset berre for at ho var 

tater,  og her er handlinga lagt til midt på 1700-talet i Trondheim. 

Behandlinga av romanifolket i Noreg gjorde henne opprørt, og i Finne ly er handlinga lagt til 

Finnskogen på 1850-talet. Her er det to hovudpersonar: Hanna, som høyrer til dei reisande, 

og Johannes, son til ein småbrukar. Vi får såleis sjå livet frå båe sider, frå taterjenta sitt 

synspunkt og frå dei fastbuande. Slekta til Aina Basso på farssida er frå Vardøtraktene, og i 

dette området vart mange trollkvinner brent frå 1580 til 1630. Til og med unge jenter vart 

dømt til bålet. Den siste boka hennar Inn i elden (2014) byggjer på rettsprotokollar frå denne 

tida. Her skiftar synspunkta mellom Elen, dotter til ei "klok kone", og overklassejenta Dorothe 

frå København som blir gift med futen i Vardø. Denne boka vert i desse dagar utgjeven på 
fransk og på dansk! 

    

Musikalsk innslag var denne gongen ved Kristin Ljosland og Johannes Wigaard. Båe studerer 

på UiA, og det er andre gongen dei er i Mållaget. Det er nydeleg å høyre Kristin framføre ulike 

viser medan Johannes akkompagnerer på piano. Visene hadde ho plukka frå både Jan Eggum 

og Aasmund Olavsson Vinje, og dei avslutta med visa: "Å måle dagen blå" som ho sjølv hadde 

omsett frå dansk: "Regnvejrsdag i november". 

Samlaget hadde også sendt med bøker av Aina Basso som vi kunne selje, noko fleire var 
interesserte i! 

Solveig Lima  

 
Lovendring vedteke på årsmøtet 2015   (25.09.2015) 

 

HISTORIKK: 

Mållaget i Kristiansand vart skipa i år 1900 og har seinare vore ein samlingsplass for folk som 

arbeider for å ta vare på og auke bruken av nynorsk. I 1909 gjekk laget inn i Noregs Mållag, 
som var skipa 1906. I 1906 fekk laget den første kaffistova i byen. 

1915 kjøpte laget eigedomen Gyldenløvesgt. 11, og har etter det halde til der. På denne 

eigedomen vart det reist eit nytt forretningsbygg, ferdig 1971. Her dreiv laget kaffistove med 

møterom og selskapsrom fram til august 2000. 2. høgda vart då seld til BUL-Kristiansand slik 
at Gyldenløvesgate 11 vart ei sameige mellom Mållaget i Kristiansand og BUL-Kristiansand. 

I 2013 vart drifta av Mållagsbygget på årsmøtet vedteke gjort om til eit lutlag, der BUL eig 

26,4%, som utgjer 137.000, og Mållaget eig 73,6%, som utgjer 363.000 av ein aksjekapital 

på 500.000,- kr. Namnet på lutlaget var Mållaget Eigedom AS – som på omframt årsmøte 

same året fekk stilt dei naudsynte formelle krava og endra namn til Gyldenløvesgate 11 

Eigedom AS. 

 



LOVER FOR MÅLLAGET I KRISTIANSAND 

§ 1 

Mållaget i Kristiansand vil arbeide for å fremje bruken av nynorsk skriftmål, normaltalemål og 

dialektar, og samle målfolk i Kristiansand og omland. Laget vil stø arbeid for å sikre at 

komande slekter nyttar norsk språk på alle livets område. 

§ 2 

Den som er samd med målsetjinga i § 1, kan bli medlem av laget. Dersom nokon motarbeider 

det som er føremålet med laget, kan vedkomande misse medlemskapen sin. Det er styret 
som gjer vedtak om dette. Styrevedtaket kan ankast til årsmøtet, som gjer endeleg vedtak. 

§ 3 

Det som laget tener på forretningsdrift eller på annan måte, skal brukast i samsvar med § 1. 

§ 4 

Årsmøtet, som er laget sitt øvste organ, skal haldast innan utgangen av mars. Årsmøtet 

godkjenner rekneskapen for laget, og tek avgjerd i dei sakene som styret legg fram. 

Årsmøtet vel: 

1. Leiar for eitt år. 

2. 4 styremedlemmer valde for 2 år om gongen, tilnærma to av kvart kjønn. 

3. 2 varamedlemmer. 

4. Valnemnd med 3 medlemmer. 
5. Revisor for laget. 

§ 5 

Styret førebur alle saker som skal fram på årsmøtet, og kunngjer både møtet og sakene minst 

14 dagar føreåt. Styret skipar elles til alle møte og samkomer, og greier med alt som trengst 

etter dei vedtaka laget gjer. Styret vel nestleiar og skrivar seg imellom. Styret kan dessutan 

velje medlemmer til å leie andre aktivitetar. Styret kan tilsetje dagleg leiar, kasserar og 

skrivar. Styret representerer aksjane på Gyldenløvesgate 11 Eigedom AS si generalforsamling 
(årsmøtet), og må røyste samla. 

§ 6 

Styret set opp plan for lagsmøta og ordnar med program for desse. Rusmiddel må ikkje 
nytast i noko samkome som laget skipar til. 

§ 7 

Det er berre årsmøtet som kan vedta endringar i lovene. Berre dei som har betalt årspengar i 
meldingsåret, har røysterett. Det trengst 2/3 fleirtal for slike vedtak av dei som er møtt fram. 

§ 8 

Blir laget lagt ned eller skifter føremål så det ikkje lenger kan vere medlem i Noregs Mållag, 

skal styret i Vest-Agder Mållag ta vare på eigedomen og andre verdiar til laget kjem i gang 
att, eller til det blir starta opp eit nytt lag som fyller krava til medlemskap i Noregs Mållag. 

Går det 5 år utan at aktiviteten i laget er starta opp att, eller eit nytt godkjent lag i byen blir 



skipa, skal det opprettast ei stifting som skal arbeide for målsaka i samsvar med § 1 i denne 

lova. I styret for stiftinga skal det vere folk frå fylkeslaget, Noregs Mållag, frå politisk utval for 
kultur i fylket og frå Institutt for nordisk og mediefag på UiA. 

Lovframlegget vart samrøystes godkjent på årsmøtet 2015 

 
Nynorsk lovspråk  (23.09.2015) 

 

Dag Bjørke Bremer, nyvald leiar i Juristmållaget, heldt tysdag 22. september eit interessant 

føredrag om nynorsk lovspråk med undertittel: "120 år med nynorsk lovspråk, 1895 - 2015". 

Han var svært god til formidle eit emne som i utgangspunktet kan vere uforståeleg og tørt. 

Han er født og oppvaksen på Ellingsøya i Ålesund og heldt dermed føredraget på eit framifrå 
nynorsk.  

Til dagleg jobbar han i toll-og avgiftsdirektoratet. Han nyttar nynorsk så mykje som mogeleg 

på arbeidsplassen, men tidspresset gjer at det ikkje alltid er enkelt å nytte det like mykje. 

Føredragshaldaren starta med ein historisk gjennomgang av lovspråket, der Stortinget i 1885 
med stort fleirtal vedtok jamstillingsvedtaket. 

Fyrste lov på nynorsk kom i 1895 med Normaltidlova. Alle stader i Noreg skulle ha same tid, 

noko som ville vere bra i høve til turismen og t.d. jernbanen til Sverige. I Kristiansand vart 

klokka stilt 28 min. fram! I 1897 kom ei oppmoding frå 131 ungdomslag om at alle lover 

skulle vere på begge mål. Justisnemnda føreslo likevel at lover om landlege tilhøve skulle vere 

på landsmål, mens tilhøve som gjaldt forretningsverda skulle nytte riksmål. Manntalslova blei 

føreslått på båe mål i 1899, men Stortinget fylgde ikkje opp. Det var nok med eit vedlegg på 
landsmålet! 

Nikolaus Gjelsvik (1866 - 1938) var grunnleggar av det nynorske rettsmålet. I 1902 skreiv 

han Grunnlova om til landsmål., og han skreiv også fleire juridiske lærebøker på landsmål, 

m.a. juridisk ordliste. Elles vart det etterkvart slik at saksordføraren i lovkomiteen var den 

som bestemte kva mål lova skulle leggast fram på. Svalbardlova av 1925 kom såleis med 
nynorsk tekst. Det same gjaldt arvelova sjølv om grunnlaget var på bokmål. 

Mållova av 1930 gav lovheimel for jamstelling i statstenesta og vart avløyst av Mållova av 

1980. Bruk av nynorsk i lovspråket hadde ein stor auke i 1945, men det kom også mange nye 

lover då. Får komiteen no ei lov på bokmål, er det ikkje ressurs til omsetting. I prinsippet er 

det fleirtalet i komiteen som avgjer målforma. Når det gjeld framlegging av 

stortingsdokument frå 2013, er det landbruksdepartementet som leiar med 80 % nynorsk, 
medan kulturdepartementet har 5 % av dokumenta på nynorsk! 

Kjenneteikn på nynorsk lovspråk er korte og enkle setningar som er lette å forstå, medan 
bokmålstekster legg gjerne til eit par ekstra ord. Aktiv ordbruk og mindre bruk av passiv er 

også kjenneteikn ved nynorsk tekst. Verbaluttrykk, t.d. "fatte eit vedtak" i staden for " vedta" 



gjer at teksta høyrest meir "autoritetsaktig" ut. Ein fordel med å bruke nynorsk, er at ein 

unngår klisjear. Nynorsken ligg nærare folkeleg talemål! 

I 2007/2008 la Finn Erik Vinje og Carl I. Hagen fram Grunnlovsforslag nr 16, skrive i moderat 

bokmål. Stortinget avviste utkastet 21.5.2012 fordi det skulle vere to likestilte versjonar av 

Grunnlova. Graver-nemnda vart nedsett, og medlemene fekk ein frist på 3 månader til å 

kome med framlegg på nynorsk. Eit imponerande arbeid vart utført, noko dei i vår 

fekk Målprisen for. Heilt til slutt vart det opna for spørsmål, og mange nytta høvet til å kome 

med det. 

Me var så heldige å ha BUL-koret med oss også denne gongen.  Dei opna med folkevisa Det 

står ein friar, og etter føredraget fekk me høyre både svenske og nynorske songar. Med stor 
songglede og godt humør framførte dei til slutt ein bruremarsj frå Øre (Nordmøre). 

 

Solveig Lima  

 
Kyrkjekaffi i Mållaget sundag 31. mai 2015 (01.06.2015) 

Ei gudsteneste med nynorsk liturgi i Kristiansand domkyrkje har vorte tradisjon sidan 2010. 

Då vitja Edvard Hoem Kristiansand i høve 125 års-jubileet for domkyrkja, og han heldt preika. 

I år var det cand.theol. Gunvor Lande som heldt ei fin preike over temaet språk. Morsmålet 

Jesus brukte, var arameisk, slik det var vanleg på den tida. Læra Jesus forkynte vart spreidd 

utover verda på mange språk. Morsmålet har mykje å seie for kor godt ukjent lære blir teken 

imot. Då kristendomen kom til Noreg, var det norrønt tungemål som vart brukt, men biskopar 

utover på 1200-1300 talet meinte det var latin som skulle gjelde. Det var med og skapte 
avstand mellom kyrkja og vanlege folk. 

 

Etter gudstenesta var det ca. 70 personar som kom innom Mållagssalen for å vere med på 
kyrkjekaffien der. Leiv Storesletten ynskte folk velkomen og fortalte litt om Ivar Aasen. Han 

var ingen pusling slik mange har inntrykk av, men det kom kanskje av at han brukte lite 

https://www.nm.no/tekst.cfm?id=4006


pengar på seg sjølv. Han var den fyrste i Noreg som fekk statsstipend, og dette gav han ei 

sikker inntekt. 

Storesletten intervjua også Gunvor Lande og fortalde at då han møtte henne fyrste gongen, 

var det som Gunvor Traa på landsgymnaset på Voss. Etter gymnaset studerte ho teologi ved 

Menighetsfakultetet, og her fekk ho merke skepsisen mot kvinnelege prestar. I 1965 drog ho 

saman med mannen, Aasulv Lande, til Japan som misjonær og universitetslektor, og dei var 

der til 1980. Tidene hadde forandra seg, og ho vart ordinert til prest i 1987. Ho gav seg ikkje 

med dette, men tok teologisk doktorgrad i 2002 med avhandlinga: Visjon om likeverdet. 

Det er andre gongen ho besøker i Mållaget i Kristiansand, og me er svært glade for at ho 

kunne kome til Domkyrkja og halde preike og vere med oss på kyrkjekaffien. Soknepresten i 

Domkyrkja, Aud Sunde Smemo, hadde ordet til slutt. Ho var glad for samarbeidet med 
Mållaget og lova at det alltid ville vere ei nynorsk salme på gudstenestene framover. 

Tradisjonen som Ragnhild Mydland frå Mållaget saman med menighetsrådet i Domkyrkja 
starta i 2010, har vist seg å vere liv laga! 

Solveig Lima  

 
Stor takk til Olav Molland  (22.05.2015) 

    

Kor hadde Mållaget i Kristiansand vore utan innsatsen til Olav i over 50 år? På 

generalforsamlinga 20. mai i Gyldenløvesgate 11 Eigedom AS vart han takka med gode ord 
og blomar. 

Olav er bankmann av yrke og har heile tida vore til uvurderleg hjelp for drifta av 

Mållagsbygget og dermed for målarbeidet. I år 2000, då det såg mørkt ut med leigetakarar 

som flytte ut, var han pådrivaren for å forhandle med BUL som trong nytt hus. BUL fekk kjøpe 

heile 2. etasje i Mållagsbygget, og Olav vart leiar i "Sameiget" mellom BUL og Mållaget. 

Olav var også i mange år styreleiar i Mållaget sitt forretningsstyre, og etter godt samarbeid 

med tidlegare formann, styremedlem og forretningsførar Oddmund Viken, fekk bygget 
etterkvart nye leigetakarar og dermed svært god inntekt til beste for målarbeidet. 

Leiar i Mållaget var personleg ansvarleg for million-verdien som huset utover 2000-talet kom 

opp i, og Olav såg heile tida føre seg at det burde stiftast eit lutlag. På årsmøta i 2013, etter 

fleire år med tankar og forslag, vedtok både BUL og Mållaget å gå saman i eit aksjeselskap. 

Til styret i aksjeselskapet var Olav sjølvskriven som leiar, og 2014 var det fyrste ordentlege 

driftsåret. 

Alt ligg vel til rette for ei god drift vidare, og nestleiar Ole Steffen Gusdal, som har 

samarbeidd tett med Olav, vart på generalforsamlinga i 2015 vald til leiar. Ingen har så 
mykje kunnskap om bank og forretningar som Olav, så han vil nok også i framtida vere god å 
ha til å rådføre seg med. 



Han har alltid vore sprek og har mange interesser, og me ynskjer han alt godt i åra som 

kjem. 

Solveig Lima  

 
Kransnedlegging ved bysta til Jørgen Løvland  (19.05.2015) 

 

Jørgen Løvland vart også dette året æra ved at Kjellaug Kvalsvik frå styret i Mållaget heldt 
tale og la ned krans. 

Ho trekte m.a. fram den sindige bondesonen frå Lauvland i Evje som i 1905 vart statsminister 

i Stockholm og hadde dei vanskelege tingingane med svenskekongen. Christian Michelsen var 

ein handlingens mann, medan Løvland den tenksame. Dei to arbeidde godt saman, og etter 

Stortinget 7. juni vedtok at Oscar 2. ikkje lenger kunne vere norsk konge, var det Løvland 

som deltok i Karlstad-forhandlingane. Han meinte at Noreg for all del måtte unngå krig, og 
det lukkast han med. 

Då Løvland kom inn på Stortinget i1913, tok han til å bruke landsmålet både i tale og skrift, 

og han var den fyrste stortingspresidenten som brukte landsmålet frå talarstolen. Som 

kyrkje- og undervisningsminister fekk han gjennomført rettskrivingsnormalen frå 1917. 

Jørgen Løvland døydde i Kristiania i 1922, to år etter han gjekk av som kyrkje- og 
undervisningsminister. 

Det var Bjug Åkre i Mållaget i Kristiansand som i 2012 tok kontakt med 17. mai-komiteen og 

bad om at Jørgen Løvland kvart år måtte bli minna med tale og kransnedlegging 17. mai. Slik 
har det vorte, og det var Bjug som starta tradisjonen i 2012. 

I 2013 var det Sylfest Lomheim, UiA, som heldt talen og la ned krans, i 2014 Ernst Håkon 

Jahr, også UiA, og i år var det altså Kjellaug frå styret i Mållaget som tok på seg denne 

oppgåva. 

Solveig Lima  

  



 
Nynorsk på timeplanen på Lovisenlund (17.04.2015) 

    

Rett over påske i år var det klart igjen for nynorsklesing for 5. trinn på Lovisenlund skole. 

54 elevar i lyttekroken gjekk utruleg bra, så her er godt innarbeidde arbeidsvanar med 

konsentrerte elevar. Dei fylgde godt med då eg presenterte eit lite utval av bøkene, og dei var 
ivrige etter å låne då eg var ferdig. 

Desse jentene har nettopp funne seg kvar si bok. Vil det vere noko dei vil like, tru? Etter ei 

veke med nynorsklesing var eg innom klassen igjen for å ta fleire bilete. Det var ein svært 
hyggeleg gjeng som no var godt i gang med lesinga. 

Etterkvart som dei var ferdige med ei bok, gjekk dei til ein av lærarane for å prate om det dei 

hadde lese. Eg høyrde ingen som tykte nynorsk var vanskeleg, men av og til kunne det vere 
ord dei ikkje forstod. 

       

Bøker med illustrasjonar er alltid populære, og mange hadde valt biletbøker med både mykje 

tekst og lite tekst. Flekkmonsteret bygger harefelle er skriven av Hallgeir og Vetle Opedal og 

illustrert av Per Dybvig. Her er mange sprø innfall som sikkert forfattaren Vetle på 6 -7 år har 

funne på. 

Per Dybvigs illustrasjonar gjer boka til ei morosam leseoppleving, noko også eleven på biletet 

meiner. Lydboka som høyrer til, er svært bra å lytte til ved at ein då høyrer nynorsk og ikkje 
berre les det.  



       

Desse jentene har funne spennings/Fantasy-bøker, og då eg snakka med dei, høyrdest dei ut 

til å vere fornøgde med valet. Lene Kaaberbøls Villheks-serie har fått mange lesarar. Andre 
hadde funne fotballbøker, og særleg var serien om Knoterud FK av Lars Mæhle populær. 

Nokre las også Historier frå krigen av Harald Skjønsberg, ei aktuell bok i desse dagar då det 

75 år sidan krigen braut ut. Eg hadde med fleire bøker av Egil Hyldmo om rovdyr i Noreg, 

men dei såg eg ingen som las i, og dei er heller ikkje heilt lett tilgjengeleg p.g.a. mykje tekst. 
Men dei har flotte bilete og illustrasjonar. 

Elevane får leselekse i nynorskbøker i perioden, og dei skal også skrive bokomtale. Mållaget 

er glad for å kunne låne ut desse bøkene, men er avhengig av at leiinga ved skulen prioriterer 
nynorsk, og at det er interesserte lærarar og skulebibliotekarar på skulen. 

Solveig Lima  

 
Alfred Fidjestøl: "Frå Asker til Eden"  (16.04.2015) 

 

Journalist, filosof og forfattar Alfred Fidjestøl heldt eit grundig og svært engasjerande foredrag 

i Mållaget tysdag 14. april. Utgangspunktet var boka om Askerkretsen, eit uformelt nettverk 

rundt Hulda og Arne Garborg m.fl. 

Kva var så grunnen til at han tok til å interessere seg for kollektivet på Labråten i Asker? Han 

fortalde at då han tidlegare hadde arbeidd med historia til boka om Det Norske Teateret 1913 

- 2013, hadde gapet mellom denne skrøpeleg flokken menneske og prosjekta dei sette i gang, 
fått han til å undrast! Det fascinerte han at desse menneska skulle endre Noreg for alltid. 

I september 1897 flytte Hulda og Arne Garborg, Marta og Rasmus Steinsvik, Karen og Ivar 

Mortensen til det vesle gardsbruket Labråten på Hvalstad i Asker. Dei hadde i fleire år jobba 

saman om å skrive og gje ut avisa Den 17 de Mai. Dei ville bu på landet og ikkje i ein by, men 

det var svært vanskeleg å finne ein stad som alle kunne godta. Til slutt kjøpte Rasmus 

Steinsvik Labråten, og han la opp til at alt skulle vere ok for Arne Garborg, enten han ville bu 
der eller ikkje. 

http://www.samlaget.no/nn-no/fakta%20og%20dokumentar/historie/fraa-asker-til-eden/innbunden.aspx


Flyttelasset vart forsinka, og ingenting var klart då familiane kom fram ein regnfull 

ettermiddag. Hulda gjekk straks i gang med å gjere det beste ut av situasjonen medan Arne 

heldt seg unna. Eit eksistensielt spørsmål for dei var kven dei skulle vere og kor dei skulle bu? 

Skulle verkeleg sonen, Arne Olaus Fjørtoft Garborg, vekse opp og bli Askergut? Korkje Arne 

eller Hulda hadde vakse opp i trygge kår, og no skulle dei freiste å gje sonen ein god 
barndom! 

I tillegg til dei tre ektepara vart fleire kunstnarar etterkvart knytt til Askerkretsen: T.d. Tilla 

og Otto Valstad, Rasmus Løland, Olav Nygard og Kristoffer Uppdal. Dei hadde ein politisk og 
kulturell styrke som gjorde at dei fekk utretta svært mykje. 

- Norsk Barneblad, det fyrste nynorske barnebladet i Noreg og eit av dei eldste eksisterande 
barneblada i verda, var det Rasmus Løland som starta. 

- I 1911 var Den 17de Mai den tredje største avisa i Noreg. Han var riksdekkande og på 

nynorsk. Dei dikta sølv, omsette frå Homer t.d., og nokon illustrerte. I 1935 skifta avisa namn 
til Norsk Tidend. 

- I 1910 hadde Hulda fått i gang eit eige teater som drog rundt i landet og spela stykke på 

nynorsk: Det Norske Spellaget. Ho instruerte og ordna med kostyme, og med dette la ho 

grunnen for Det Norske Teateret som hadde fyrste framsyninga i Kristiansand 2.januar 
1913. 

- Innsamling av folkedansar og bunader starta med Hulda som pådrivar. 

Menneska på Labråten var flinke til å knytte til seg andre, og dei såg vel at med så mykje 

sjukdom og galskap som det var mellom dei, var det naudsynt å få med seg folk som kunne 

drive prosjekta vidare. Dei oppmuntra og hjelpte fram ein ny generasjon kunstnarar! Dei 

hadde hatt ein draum om å skape  eit paradis på jord, ein Edens hage. Det kan ein seie at 

Hulda og Arne fekk då sonen deira som tidlegare hadde kome til kort på mange måtar, 

utdanna seg til gartnar. Han fann seg si Eva, og saman fekk dei fire born som voks opp der. 

 

BUL-koret skapte ei fin ramme rundt heile kvelden. Dei opna med folkevisa Det står ein 

friar, Strid for fred av Arne Garborg og Blåmann, Blåmann av A.O. Vinje. Ole Steffen Gusdal 

frå koret fortalte litt om kvar song. 

Dei avslutta med danseframsyning av Småsporven, Trolldans og Fram dansar ein 

haugkall. Den fyrste og siste er frå Haugtussa, og til alle tre har Hulda Garborg skrive 

dansemåten. Dette passa svært godt til foredraget og viser at noko av det Hulda arbeidde 
med, framleis er levande. 

Solveig Lima  



 
Nynorske barnesongar utgjevne av ARR, Kristiansand   (23.03.2015) 

 

ARR er eit nystifta plateselskap ved Abup, Sørlandet sykehus. 

Mållaget i Kristiansand hadde fått innbyding og var til stades i Abup Road Studio 20. mars 

under lanseringa av dei tre fyrste ut utgjevingane frå Abup Road Records. Odd Volden, 

initiativtakar til ARR, har laga melodi til omlag 50 nynorske dikt av kjende 

vestlandsforfattarar, t. d. av Einar Økland, Ingvar Moe og Per Olav Kaldestad, så kanskje det 
blir fleire nynorske utgjevingar seinare. 

Med mor frå Lindås og oppvekst i Sandnes, fann Volden tidleg fram til tekster av forfattarar 

frå området midt imellom desse stadene, og han vil gjerne vere med og spreie nynorsk, noko 

me i mållaget set pris på. Å sette melodi til dikt var noko Odd Volden har drive på med svært 

lenge, men då han skulle lese frå Den store dikt- og regleboka for sonen på 6 år, såg han kor 

mykje enklare det var å synge enn å lese, og han begynte å systematisere dette arbeidet. 

Av dei tre fyrste utgjevingane var berre ein av platene på nynorsk: Den nye guten i gata, men 

det var gode tekster og fengande melodiar som ein kan vone at mange born vil like å høyre 
og like å synge. Det var gruppa "Gode Høns" som stod bak denne. 

Solveig Lima  

 
Tema for mållagsmøtet 17.mars: Namn  (19.03.2015) 

 

For litt over 30 tilhøyrarar heldt professor ved UiA, Gudlaug Nedrelid, eit interessant og 

lærerikt føredrag om namn i Noreg:  "Namnerenessansen. Om norske personnamn". På 

biletet syner ho fram Ivar Aasens bok frå 1878: Norsk Navnebog eller samling av Mandsnavne 

og Kvinnenavne. Denne kom ut som svar på ynskje i tida om å rette opp "skavankar" og 
utvokstrar i namneskikken som hadde utvikla seg utover 1800-talet. 

Namneskikken var i endring på den tida. T.d. vart det laga kvinnenamn av mannsnamn slik at 

Wilhelm kunne bli Wilhelmine. Korte namn vart også mykje brukt. Eilert Sundt meinte slike 

påfunn var ein uskikk og tok til orde for at nokon burde utarbeide eit register med 10 eller 20 

000 "sømmelige" ord.  Nordiske namn var det mest "tækkelige" og passa best i Noreg. Aasen 

http://abup.no/om-abup/hva-er-abup/
https://www.google.no/search?q=odd+volden&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=3ugPVef4LoPWOI6AgZgB


hadde t.d. forslag om å bruke Bjørn istf. Bernt, Magnhild istf. Marit. Namneboka han gav ut i 

1878 var meint å vere ei rettleiing når barnet skulle døypast. 

Kristoffer Kruken, professor i nordisk ved UiO har gjort boka til Ivar Aasen meir tilgjengeleg 

ved at han i 1997 gav ho ut på nytt saman med professor i norsk språk, Terje Aarset. I 2004 

var det eit nordisk symposium på Dømmesmoen, der fleire professorar frå dei nordiske landa 

var samla for å drøfte den nordiske namnerenessansen. Rapport frå denne konferansen er 
publisert som nr 116 i skriftserien frå UiA. 

Folketeljinga frå 1801 viser at mellom dei 15 mest brukte førenamna var gamle nordiske 

namn som Ola, Eirik, Knut, Halvor, Ingeborg, Sigri, Inger og Gunnhild. Ola var det mest 

populære av alle mannsnamna. Når det gjeld kvinnenamna, var fleire nordiske former av 

kyrkjelege namn på topp. Anne var det mest populære. Mykje brukte kyrkjenamn elles var 
Anders, Per, Hans, Lars, Nils, Jon, Kari, Berte, Marte, Eli og Kristina. 

I Dømmesmo-rapporten vert det peikt på at skikken med å bruke gamle nordiske namn i høg 

grad vart halde oppe i Telemark og Agder utover på 1800-talet. Her var det også som elles i 

landet vanleg å kalle opp dei eldste etter besteforeldra, medan dei yngste kunne få heilt 

andre namn, t.d. Vidar, Sverre, Gudrun. 

Dei mest brukte namna i dag er dei korte namna Jan, Per, Bjørn, Ole, Anne, Inger, Liv og 

Kari. Grunnen er at dei ofte vert brukt i dobbeltnamn, t.d. Per Inge. Namneskikkar går i 

bølgjedalar, og i 2014 var Nora, Emma, Sofie, Maja, Markus, Aksel, Magnus og Filip populære. 

Foreldra står no svært fritt til å velje namn. Dersom ein er interessert i å vite meir om namn 

og kor mykje dei er brukt, kan ein søke på namnestatistikken i statistisk sentralbyrå: 

http://www.ssb.no/navn/ 

Sjølvsagt måtte det syngast denne kvelden, og kva var vel meir naturleg enn å finne fram 

gamle folkeviser som Anne Knutsdotter, Håvard Hedde, Ola Glomstulen og Per Spelmann? 

Pianospel til songane sytte Jan Berg for, og dette var med og gav ei svært god stemning i 
salen. 

Solveig Lima  

 
Nynorsklesing på Hånes mars 2015   (11.03.2015) 

Etter presentasjonen og val av bøker var unnagjort, var elevane raske til å finne seg plass og 

starte lesinga. Dei fleste av bøkene var ukjende for dei, og det gjorde det kanskje ekstra 
spennande! 

    

https://www.google.no/search?q=kristoffer+Kruken&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=z70KVeuBIIqvPO_jgegI
http://www.uia.no/bibliotek/forskning-og-publisering/skriftserien/publikasjoner-i-skriftserien


Dette året er det kjøpt inn fleire ungdomsbøker, og det blir interessant å sjå om dei vel nokre 

av desse. Er spenningsserien til Magnhild Bruheim om Bente og Kami noko for 
sjuandeklassingar? 

Eller boka til Aina Basso: Inn i elden? Denne boka bygger på rettsprotokollar frå Finnmark på 

slutten av 1600-talet om heksebrenninga. Ein får innblikk i samfunnet både gjennom den 

fattige Elen, dotter til ei "trollkvinne" og den unge, velståande Dorethe frå København som 
vert gift med ein mykje eldre mann. Han får jobb i Vardø og er aktiv med i heksebrenninga. 

    

Dei fire bøkene i serien om Drakeguten av Asbjørn Rydland er også med. Det er ein Fantasy 

serie, og tema forfattaren tek opp, er velkjende. Er mennesket alltid den det gir seg ut for? 

Brotsverk for vinnings skuld, solidaritet, krig og kamp for rettferd er tema som er like aktuelle 

no som det er i miljøet og tida Drakeguten lever i. Det såg ut til at fleire valde biletbøker, og 
dersom ein skal lese nynorsk for fyrste gong, er det ein fin måte å starte på. 

    

Solveig Lima  

 
Nynorsk på Strømme skole  (20.02.2015) 

 

Elevane på 7. trinn på Strømme skole har no hatt nynorsk på timeplanen i 3 veker. Dei hadde 

tydelegvis funne mange interessante bøker, og lesinga hadde gått svært greitt. 

Det er fyrste gongen Mållaget har vore på Strømme med nynorskbøker, og det var ei positiv 

oppleving. Dei viste ivrig fram bøker dei hadde lese og tykte var bra. Fleire ulike bøker vert 
trekt fram, og her finn ein både fagbøker og skjønnlitteratur. 



    
Eg hadde også med mange biletbøker, og ein av lærarane framheva at innhaldet vert lettare å 

skjøne med bilete. Det var difor ein fin måte å starte med nynorsk på. Nokre ord kunne vere 

vanskelege, og då var det greitt å få hjelp enten av læraren eller bileta. 

     

I løpet av leseperioden skulle alle skrive ein bokomtale for å trening i å skrive nynorsk. Dei 

skulle også ha sjanse til å vinne ei bok, og fire elevar vart trekt ut. Dei fekk velje mellom 

bøkene eg hadde teke med, og dei visste fort kva dei ynskte. Det vart tre spenningsbøker og 

ei vitsebok som vart valde. 

Eit par av elevane kommenterte at det var kjempefint å få noko å lese i til vinterferien. Nokre 

ville også gjerne ta ein tur til biblioteket i byen for å låne bøker dei ikkje vart ferdig med. I 

det heile svært entusiastiske og positive elevar, noko som i høg grad skuldast lærarane si 
positive haldning til nynorsk! 

Solveig Lima  

 
Leiaren i Noregs Mållag, Marit Aakre Tennø, vitja Mållaget tysdag 20.januar 

(21.01.2015) 

 



Om lag tretti tilhøyrarar trassa dårleg ver med snø og sludd og kom til Mållaget for å høyre 

henne tale om nynorsk og målsak. Ho leverte eit engasjert foredrag med mange tal og vising 

til statistikk, då særleg over stoda i Vest-Agder. I fylket er det berre to kommunar med 

nynorsk som administrasjonsspråk. Seks er språknøytrale, men i røynda er det bokmål som 
blir mest nytta fordi tilsette ofte manglar nynorskkunnskap. 

Det er fem kommunar i Vest-Agder som har nynorskelevar i grunnskulen, men berre to av 

desse er nynorskkommunar. Dei tre andre er språknøytrale. Som andre stader i landet, er det 

få av elevane i ungdomsskulen som byter over til bokmål. Det er når dei begynner på ein 

større sentralskule og hamnar i mindretal, at skiftet skjer. Det meste av undervisninga der er 

på bokmål, og dersom heller ikkje dei nynorske lærebøkene er på plass, skal elevane vere 
svært bevisste om dei held fram med å skrive nynorsk.  

Ho kom med ei god samanlikning om at presset frå bokmål er som ei bylgje, som eit sug der 

dei store vinn over dei små. Omfanget av bokmål avgjer stoda til nynorsk. Område der 

nynorsken er det naturlege språket, der styrker han seg. Nynorsken treng ein språkpolitikk 
som kompenserer for bokmålspåverknaden, og nynorske kommunar fungerer som eit vern. 

Ho peika på året 2015 som det store sentraliseringsåret. Kommunane startar no arbeidet med 

kven dei skal slå seg saman med. Nynorsken har sterkast feste utanfor dei store byane, og 

posisjonen til nynorsk vil bli utsett i storkommunar! Administrasjonsspråket blir avgjort av 

kommunestyret ved fleirtalsvedtak. Noregs Mållag arbeider for å gjere regjeringa merksam på 
dette, og mållaga lokalt har ei viktig oppgåve med å få dette fram ved t.d. innlegg i avisa. 

Ho kom også inn på at nynorsk er eit eige språk med røter attende til gamalnorsk, noko ikkje 

alle er einige i. Dei som tok ordet, meinte at me har eitt språk, men to ulike skriftformer. 

Andre spørsmål frå salen var t. d. gode argument for å få 14-åringar til å skjøne kvifor skrive 

nynorsk, og her kom fleire svar både frå føredragshaldaren og salen: Det er eit språk for 

vanlege folk og ein viktig del av kulturarven. For å lære eit språk, må ein skrive det. Dessutan 
må ein ha lært båe skriftformene for å kunne velje om ein vil nytte nynorsk eller bokmål. 

 

I kaffipausen var me så heldige at to musikkstudentar frå UiA underheldt oss med song og 

spel. Det var Johannes Wiegaard på piano og Kristin Ljosland med song. Kristin er ei svært 

triveleg jente og ein ihuga nynorskbrukar frå Åseral, og ho fortalde at både ho og Johannes 

sette stor pris på å kome i eit mållag og synge og spele. Kvelden vart avslutta med "Den 
fyrste song", stemningsfullt og nydeleg framført. 

Solveig Lima 

  



 
Nytt år og nynorske bøker på Skarpengland (08.01.2015) 

    

Andre skuledagen i 2015 starta med nynorsk for 7. klasse sjølv om det til vanleg står 

gymnastikk på planen. Men ein positiv lærar hadde på førehand gjeve dei god informasjon om 

denne endringa. Det var difor interesserte elevar som fylgde svært godt med då eg 
presenterte eit lite utval av bøkene eg kom med. 

    

Før dei gjekk i gang med å låne, fekk dei ein liten pause , og det gjekk fort at dei fleste fann 

noko dei ville lese. Sidan bøkene vart flytt til eit anna rom etter presentasjonen, fekk eg snart 

spørsmål om kor hestebøkene var. Den eine boka var blitt liggande igjen i ein plastpose! 

Forfattaren til desse hestebøkene er Anne Viken som sjølv er utdanna veterinær. Ho har 

skrive spennande bøker om ungdomsskulejenta Elise som i feriane er med onkelen som 
assistent. 



 

No skal dei låne bøkene i tre veker, og all leselekse skal i perioden vere nynorsk. Det verka 

iallfall som at fleire tykte dette var bra og trudde slett ikkje det vart vanskeleg. Å lese 

nynorsk er nok mykje lettare enn å skrive det, men alle skal til slutt få prøve seg på å skrive 
bokomtale. 

Om tre veker skal eg dit igjen, og då vert det spennande å høyre korleis det har gått. Det skal 
trekkast bokpremie, og då kan dei velje mellom bøkene eg har teke med. 

Solveig Lima 

 
Innkjøp av bokpakkar frå Samlaget 

 

Samlaget kom i vår med tilbod om ein bokpakke til 900 kr. Denne bokpakken var berekna for 

dei minste, men biletbøker med lite tekst - og gjerne humor-  fungerer svært bra også for 
større elevar. 

Styret i Mållaget vedtok å kome med tilbod til barnehagar som har vore positive til å bruke 

nynorske bøker: Bergtorasvei, Eplehagen, Ravnedalen, Kløverhagen, Tinnstua og Strømme 

barnehagar. Karuss skole og Øvre Slettheia skole har me tidlegare vore i kontakt med, og dei 
fekk også tilbodet - noko dei takka ja til.  



2014 

Julemøte i Mållaget 2. desember 2014   (05.12.2014) 

 

Ein svært triveleg førjulskveld i Mållagssalen også dette året sjølv om me var noko færre 

gjester denne gongen. Kvelden starta med Jakob Sandes julesong Det lyser i stille grender før 
me gav oss i kast med juletallerkenen.  

Føredragshaldaren, Alf Holmelid, som er frå heimstaden til Jakob Sande, kommenterte at 

kultur og tradisjon frå heimbygda har fylgt han heile livet, og nynorsk har difor alltid vore 

det naturlege språket. Med utgangspunkt i eiga erfaring heldt han eit levande og interessant 
føredrag over temaet: Nynorsk i næringslivet. 

 

Holmelid fortalte at han aldri er blitt nekta å skrive på nynorsk, men strukturell tvang legg 

begrensing på nynorskbruken. T.d. ved fyrste jobben i Sintef, då han skulle levere ein rapport 

til ein sekretær, varte og rakk det før dei endeleg hadde funne ein som kunne skrive 



nynorsk. Fellesrapportar vert på bokmål, fordi ingen tilbyr seg å skrive på nynorsk. Det er han 

som må skrive på bokmål då, medan eigne rapportar alltid er på nynorsk. Etter omlegginga 

av datasystemet på UiA, er det iallfall førebels ingen nynorsk mal, og dermed vert bokmål 

brukt. Fagspråk på nynorsk fanst ikkje då han begynte å studere til ingeniør i Trondheim, 

men det er betring i dette ved at ein no har fått høgskule i Sogn og Fjordane med forkurs i 
ingeniørutdanning. 

Betring for nynorsken i norske bedrifter finn i Kleven Maritim i Ulsteinvik ved at dei nyttar 

nynorsk eller engelsk som fagspråk. Fleire verksemder har også funne ut at reklame på 

nynorsk vert lagt merke til og er godt for salet. Likevel finn ein altfor mykje på bokmål sjølv i 

tidlegare kjerneområde for nynorsken, t.d. i Bremanger. Ifylgje forfattaren Kristine Tofte, 

tykte folk at språket var meir sexy og kreativt når ho skreiv bloggen på nynorsk, så det er 
kanskje noko å tenkje på! 

    

Eit fint pynta juletre var på plass då me kom, noko Borghild Løver hadde sytt for. Pianospelet 

til Lasse Stray var ledig og godt, så det vart verkeleg liv i songen og gangen rundt 
juletreet. Boksal var det også, og fleire gjekk heim med gode bøker til ein svært rimeleg pris.  

I kaffipausen dette året kom Svein Slettan med eit innslag om Alf Prøysen, og på ein lun og 

stillferdig måte fortalte han om Prøysen før han avslutta med å lese fyrste stubben i Onger er 

rare: Juleglans og innmatkake. Utruleg bra framført av ein som sjølv ikkje snakkar 

Hedmarksdialekt.  

Alle frammøtte, dei som underheldt og dei som hadde ordna det praktiske var med på å gjere 

dette til ein svært fin kveld. 

Solveig Lima 

 
Ivar Aasens språkprosjekt som nasjonsbygging  (14.11.2014) 

 

http://www.proysenhuset.no/alf-pr%C3%B8ysen/bibliografi/
http://www.proysenhuset.no/alf-pr%C3%B8ysen/bibliografi/


Ernst Håkon Jahr heldt eit interessant og engasjerande føredrag om emnet i Mållaget tysdag 

11. november. Mange kom for å høyre på, m.a. ein klasse frå Kvadraturen vgs., som tykte 
føredraget var lett å fylgje med i. Det same høyrde ein frå publikum elles. 

Jahr opna med å sitere ein politikar frå Hedmark som hadde uttalt at "Nynorsk produserer 

kriminalitet". Grunnen skulle då vere at så mange droppa ut av vidaregåande skule fordi dei 
måtte ha nynorsk!  

Kvifor har me hatt debatt om språket her i Noreg, men ikkje i grannelanda?, spurde han. 

Hadde Grunnlova vorte laga for 300 år sidan, hadde me ikkje hatt språkstrid, men brukt 
dansk, slo han fast.  

Ivar Aasen vart født i 1813, og i tida som fylgde kom det nasjonale i fokus. Heile 

nasjonsbyggingsprosjektet gjekk ut på kva som skal gjelde for å vere norsk. Dansk var eit 

anna lands språk, og eit land som nett er gått ut av ein union, må ha sitt eige språk! Aasen sa 

at overklassens talespråk i byane ikkje er norsk, men dansk. Det er bøndene som ber det 

nasjonale!   

Aasen hadde eit heilt spesielt talent for systematisering, og tok med seg både herbarium og 

sunnmøregrammatikk då han drog til biskop Neumann i Bergen i 1841. Biskopen var ikkje så 

interessert i plantesamlinga som Aasen kanskje hadde trudd, men i sunnmørsgrammatikken. 

Biskopen sette Aasen i kontakt med Det Kongelige Norske Videnskaber Selskab i 

Trondheim som gav han reisestipend for å granske norske dialektar. Frå 1851, etter at det 

var slutt på stipendiatet frå Trondheim, fekk han årleg stipend frå Stortinget, og Aasen vart 
dermed vår fyrste statsstipendiat! 

På reisene kring i landet kom Jahr inn på opphaldet her i distriktet og kva Aasen meinte om 

det. Jahr siterte utsegna om Mandal: "en stygg by med dumme, nesevise folk", og 

Kristiansand: "en utmerket smukk by med rette og fine gater". I Kristiansand var han eit par 

dagar før han drog oppover Setesdalen til Valle, og i Valle fann han noko heilt anna enn i dei 

kystnære områda: Ein dialekt som likna mykje på gamalnorsk.  

Fyrste veka av januar 1845 vitja han presten Andreas Faye på Holt, og opphaldet 

her vart svært viktig for det vidare arbeidet. Etter Jahr si meining har det vore lagt altfor lite 

vekt på dette opphaldet i Aasen-biografiane. Aasen og Faye samtalte kvar dag i denne veka, 
og etterpå skreiv Aasen ned ein plan over det han ville gje ut, og den planen fylgde han. I 



1848 kom Det norske Folkesprogs Grammatikk, i 1850 Ordbok over det norske Folkesprog og 

i 1853 forslag til norm gjennom Prøver af Landsmaalet i Norge.  

Jahr kom også inn på skilnaden mellom Knudsen og Aasen. Knudsen var pedagog og ville ha 

eit skriftspråk som fungerte greitt, medan Aasen såg sambandet mellom dei talte dialektane 

og norrønt, og han ville lage eit norsk språk ut frå det. Han meinte at ein måtte kome vekk 

frå dansketida og all påverknad av danske og tyske ord. Greske og latinske ord gjorde ikkje 
noko, for det hadde ikkje noko med fordanskinga å gjere.  

På slutten av 1800-talet såg ingen for seg to norske språk, og rettskrivingane utover 1900-

talet bygde på at ein etterkvart ville få eitt norsk språk. Slik har det ikkje gått, og 

då Odelstinget i 2002 gjorde vedtak om slutt på tilnærminga, var det slutt med samnorsken. 

Eit lite fattig folk kunne ikkje ha greidd å ha to språk, men Noreg i 2002 eit rikt land som har 

råd til to ulike skriftformer av språket. Det er mykje kulturelle verdiar på begge målformene. 

Mange undrast då Jahr meinte bokmål var "verneverdig", men han forklarte det nærare med 

at i internasjonal samanheng er det spesielt. Ikkje  noko anna land har laga sitt 
eige språk av eit anna lands språk. 

Sjølvsagt høyrde Aasen-songar med på ein slik kveld, og Jan Bergs pianospel gjorde det lett 

og godt å synge med!  

Solveig Lima 

 
Mediespråk - bruk av engelsk og framandord i staden for god norsk?   (16.10.2014) 

   

Tysdag 14. oktober hadde Mållaget invitert til paneldebatt om mediespråk. Interessa for 
emnet var stor, nærare 60 frammøtte, og særleg var det moro å sjå så mange ungdomar. 

Det var dyktige folk me hadde fått hit. Thore Roksvold, professor emeritus frå Høgskolen i 

Oslo og Akershus, var hovudinnleiar. I panelet elles sat Liv Iren Hognestad frå NLA 

Mediehøgskolen Gimlekollen, Pål Tegnander frå NRK-Sørlandet og Kjetil Reite, journalist 
i Fædrelandsvennen. 

Thore Roksvold er født i Hamar. At han snakka dialekt og ikkje stivt bokmål gjorde 

føredraget levande og interessant, og han var i det heile flink til å formidle kunnskap han sat 
inne med.  

Han starta med å spørje: Var alt betre før? Gjennom doktoravhandlinga som vart levert i 

2005, tok han føre seg fem ulike aviser frå 1903, 1933, 1963 og 1993 og kom til at 
avisspråket ikkje var betre før. Det var tyngre og meir høgtideleg. 

https://www.hioa.no/tilsatt/thore


Når det gjeld framandord, skilde han mellom tyske innlån og latinske og 

greske. "Middelhavsord" kalla han desse, og dei er abstrakt medan dei tyske innlåna er heilt 

vanlege i konkrete ord. Frå 1903 og fram til 1993 hadde han funne ei svak stigning i 

"middelhavsorda", der også fransk og italiensk er med. Sjølv om det blir sagt at engelsken 
har overteke for mange norske ord, var det i 1993 mindre enn 1% engelsk. 

Men kva gjer det eigentleg med fleire engelske ord? Det verkar ikkje som norsk er truga. Vi 

har t.d. overlevd alle dei tyske innlånsorda, hevda han. Vi byggjer samfunnet gjennom 

normer og reglar, og normene er - og må vere konservative. Historia forandrar samfunnet og 

dermed språket. Nokre språkendringar viser seg så sterke at dei slår ut den vanlege 

norma og blir ei ny norm. Det har skjedd i utviklinga frå norrøn tid og fram til nå. Vi hadde 
aldri skjønt språket til ein som snakka norrønt! 

Fyrst ute av dei andre paneldeltakarane var Liv Iren Hognestad. Ho jobbar dagleg med 

studentar og ho fortalde at ho stadig presiserte at dei måtte tenkje på målgruppa når dei 

skreiv, slik at folk forstod det. 

Før møtet hadde ho slått opp på Retriever og fått mange fleire treff på engelske ord enn 

norske, noko som ikkje er spesielt gledeleg.  

Pål Tegnander jobbar som språkkontakt i NRK-Sørlandet. Gjennom P3 t.d. er det stort press 

på det norske språket. Slang breier om seg blant ungdomen, men NRK er ganske bra og vel 
norske ord mest mogeleg. 

Kjetil Reite siterte Springer i den tyske avisa Bild: Det viktigaste er kontakten med lesaren! I 

Fvn blir framandord blir mykje brukt, og det kan kome av at journalisten vil sitere politikarar 

eller næringslivsfolk rett når dei vert intervjua. Desse gruppene har dermed mykje makt over 
det som blir skrive!                                                                 

Etter kaffipausen var det høve til å kome med spørsmål til panelet, noko fleire nytta seg av. 

Med internett er det naturleg at mykje engelsk blir brukt, og det er difor viktig at NRK og 

aviser bruker norske ord, men dette er ikkje alltid like lett. Ord som "app", applikasjon, er 

blitt heilt vanleg i samband med mobiltelefon, men som Roksvold nemnde, har det norsk 
bøying og heiter ikkje apps i fleirtal. 

Panelet slutta seg til Roksvold då han til slutt presiserte at mediespråket må vere enkelt, 
presist, korrekt og nyskapande. 

Det var eit interessant lagsmøte som fekk ein til å tenkje meir over språkutviklinga i eit 
samfunn og språket ein sjølv bruker. 

Solveig Lima 

  

http://www.retriever-info.com/no/om-oss/


 
Niels Henrik Abel - geniet frå Agder   (18.09.2014) 

 

Leiv Storesletten, styremedlem i Mållaget i Kristiansand og professor emeritus i matematikk 

ved UiA, heldt tysdag 16. september eit interessant foredrag om matematikaren Niels Henrik 

Abel, ein person som fortener å trekkast fram i nasjonsbygginga utover 1800-talet.  

Sjølv om Noreg hadde fleire store namn innan kunst, kultur og vitskap på denne tida, var 

desse lite kjent utanfor Noregs grenser, og Abel vart sjokkert over dette då han kom til 
København som 19-åring. 

Også denne kvelden var me så heldige å få BUL-koret til å framføre ulike songar. Etter ynskje 

frå føredragshaldaren hadde dei med For Norge, kjæmpers fødeland, og at det faktisk var 
nasjonalsongen på 1800-talet var ukjent for dei fleste av oss. 

Niels Henrik Abel er født på Finnøy i 1802 og voks opp i Gjerstad der faren var prest. I 1815 

vart han sendt heimanfrå for å begynne på katedralskulen i Christiania, men familien hadde 

svært dårleg råd, så både han og den eldre broren fekk friplass der.  

Til all lukke måtte den fyrste matematikklæraren på katedralskulen slutte, og klassen 

fekk Bernt Holmboe i staden. Holmboe såg at Abel hadde uvanlege evner i matematikk, og 

han underviste og rettleia han. Abel las nå store matematiske verk. Før han var 19 år, 

utleidde han ein formel der han viser at ei femtegrads likning ikkje kan løysast ved hjelp av 
dei fire rekningartane og rotteiknet. 

I Christiania slo nokre private seg saman så han fekk reise til København og møte professor 

Degen. Men skulle han lære meir, måtte han vidare. Han skulle ha møtt Gauss i Gøttingen, 

men endra plan og dro til Berlin der han møtte Crelle. Storesletten undrast kva som hadde 

skjedd om han hadde møtt Gauss, for desse tenkte ganske likt. Men i Berlin vart han teken 

vel i mot, og då Crelle tok på seg å lage ein tysk vitskapsjournal, hadde Abel ferdig til 
publisering seks avhandlingar på tre månader! 

Matematikkmiljøet i Paris var større og meir framståande enn i Berlin, men Abel kjente seg 

ikkje så godt motteken der. Ei lysande klar avhandling, Pariseravhandlinga, leverte 

han 13.10.1826, og han hadde grunn til å vente seg noko stort, men høyrde ingenting. 

Vonbroten drog han i slutten av året tilbake til Berlin og så til Christiania i 1827. Universitetet 

søkte departementet om stipend, men det var avslag. Han trong pengane for å hjelpe familien 

som han hadde stor omsut for. Universitetet tok difor av eigne fond slik at han fekk 200 
specidaler. 

I 1828 fekk han eit vikariat ved universitetet, men denne hausten var han ikkje i form, sterkt 

plaga av tuberkulosen. Likevel arbeider han og leverer ei avhandling den 6. januar 1829, 

berre tre månader før han døyr. To dagar etter dødsfallet kjem beskjeden frå Berlin om at han 
har fått ei professorstilling der!  

http://no.wikipedia.org/wiki/Niels_Henrik_Abel


Ein ungdom ser ting på nye måtar og er ikkje så bunden som når ein vert eldre. Abel utvikla 

nye teoriar som snudde opp-ned på dei gamle. Ungguten frå Agder har vore inspirasjon for 

norsk forsking gjennom 200 år og har gjeve namnet til Abelprisen. Dei siste 11 åra har Det 

Norske Videnskaps-akademi delt ut Abelprisen for framifrå forsking, og det er den gjevaste av 
alle internasjonale prisar i matematikk.  

BUL-koret, som me var så heldige å ha med oss heile kvelden, avslutta med kjente og gode 
Prøysen-viser.  

Solveig Lima 

Billettar til OrgelPluss-konserten laurdag 20. september kl 19.30 (30.06.2014) 

OrgelPluss-konserten: "Eit meistermøte" med Iver Kleive, Sigmund Groven og Sondre 
Bratland er i samarbeid med domkyrkja i Kristiansand og Mållaget. 

Mållagsmedlemer og andre interesserte har difor høve til å kjøpe billettar til halv pris, 

d.v.s. 100 kr pr. billett  dersom de kontaktar nokon i styret, sender melding 
til maalkrs@online.no eller ringer. 

 
Nynorsk gudsteneste i Kristiansand Domkyrkje 25. mai 2014  (25.05.2014) 

Også dette året var me samla til nynorsk gudsteneste i domkyrkja. Me var så heldige å ha fått 

professor Torleiv Austad, ein utflytt valldøl, til å halde preika. Alle salmane, liturgi og 

skriftlesing var sjølvsagt på nynorsk. Som vanleg var det kyrkjekaffi i Mållaget etterpå, og 60-

70 menneske møtte opp til kaffi og heimebakte kaker. At me no har eit stort lokale saman 
med BUL, gjorde at alle fekk god plass.  

Det er Leiv Storesletten som har hatt kontakten med Domkyrkja, og det var han som på ein 

ledig og fin måte leia samværet. Han nytta også høvet til å intervjue Torleiv Austad. Austad 

fortalde at vallemålet ikkje hadde vore lett å halde på etter han flytte derifrå som 11-åring. 

Faren var prest, og dei flytte då til Sauda. Nynorsken var likevel det målet han kjende seg 

heime i, og då han gjekk på gymnaset i Bergen, veksla han mellom bokmål og normalisert 
nynorsk, alt etter fag og kven han var saman med! 

Austad nemnde også at på det praktiske teologistudiet vart det presisert at ei av salmane i ei 

gudsteneste skulle vere på nynorsk om kyrkjemålet var bokmål, og dette er noko Mållaget 

meiner at domkyrkja i Kristiansand bør prøve å gjennomføre. 

Mållaget er elles glad for kontakten med domkyrkja og held fram samarbeidet alt i haust. Me 

har i vår fått invitasjon til å vere medarrangør på ein konsert fredag 19. september. 

Konserten er kalla "Eit meistermøte" der me får høyre Iver Kleive (orgel), Sigmund Groven 
(munnspel) og Sondre Bratland (kvedar).  

Me oppmodar med dette alle målfolk om å møte opp i domkyrkja kl. 19:00.  

Solveig Lima 

  



 
Arne Torp i Mållaget  (11.05.2014) 

 

Det var ein svært interessant kveld då Arne Torp var i Mållaget 29. april. Temaet var: "Ivar 
Aasen på Agder i 1840-åra og talemålet på Agder i dag - likt eller ulikt?" 

Arne Torp gav oss god oversikt over Ivar Aasens besøk i landsdelen. Aasen fann ikkje mykje å 

skryte av på turen sørover langs kysten til Kristiansand. Men med reisa til Setesdal fann han 

ord og uttrykk som likna på gamalnorske eller islandske former, og den ubehagelege turen dit 
vart vel verd strevet! 

Etter å ha fortalt om Aasen, gjekk Arne Torp over til egdemålet og dei store variasjonane ein 

finn også i dag. Det er stor skilnad på innlandsmålet og kystmålet, og det er stor skilnad på 

målet lengst i aust og lengre i vest. Langs kysten er uttalen i dialektane mest som austlandsk, 

medan dei lenger mot sørvest vert stadig meir vestlandske både når det gjeld uttale og 

bøyingar. Høgtone- og lågtoneskiljet går t.d. i Høvåg. Skarre-r'en breier seg.  

Han var også inne på "heimedansken" ein uttale ein finn i nokre vendingar i Kristiansands-

området, t.d.: "me-mme", dvs. "med meg", snømmann, altså snømann. Arne Torp er ein 

utmerka formidlar som verkeleg fekk publikum med seg. Etter matpausen svarte han på 
spørsmål frå salen, og det var tydeleg emnet hadde engasjert. 

BUL-koret var med oss heile kvelden og dei starta med Vårvise av Halvdan Sivertsen. Til slutt 

framførte dei fleire songar på dialekt eller nynorsk. Med stor songglede og folkelege toner og 
tekster var dei med på å auke den gode stemninga i salen! 

Solveig Lima 

 
Lyrikkgruppa og Åsmund Olaf Unhjem.  (24.03.2014) 

 

I Mållaget i Kristiansand er me så heldige å ha ein som liker å skrive dikt, Åsmund Olaf 

Unhjem. Han har vore med i lyrikkgruppa i mange år no, og jammen er fint at han vil dele 
dikta med fleire enn dei lyrikkglade som møter i Mållaget om tysdagskveldane. 

https://www.google.no/search?q=arne+torp&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=X4hvU5erF8LnwAPu3oHYAQ
http://agdervitenskapsakademi.no/norsk/_rb_ker/content/text_1284625721730/1380717878632/ava_rbok_for_2012.pdf


Han er oppvaksen på austlandet og har alltid brukt bokmål. Men han liker nynorsk svært godt 

og har i det siste omset noko av det han har skrive. Dette har me fått lov til å legge ut på 
heimesida vår, noko me set stor pris på. 

Fuglen 
 

Ingen er så fri som fuglen 

når ho svimlar mot skyene, 

når ho som eit brusande fossefall av lengting 

driv i sanselause kast over tretoppane, 

når ho med kvinnelig ynde 

seglar som på silkeputer av lys og solvindar, 

når ho takkar for livet med oppheva tyngdekraft 

og streifar tankane mine med den  

sanne kunstnaren sin uforståelige virtuositet 

 - da kjenner eg henne som ein forlenga arm 

av mi sjel! 

 

Raudstrupen 

 

Natta er ikke meir, 

lydar vaknar over djupe bekkar, 

langt borte stabbar nye føter, 

livet er eit strå i vinden, 

synet speidar innetter, 

hundane søv i sola, 

ho sit på gjerdestolpen, 

ser på meg, rykkjer meg ut 

av den falske fridomen, 

reiser meg frå støvet, 

ja, det gjer dette himmelske  

kjærteikn, fuglen min. 

  

Tredansarliv 

 

Så lenge det finst tre å klatre i 

er det inga sak å leve, for tre er kraft. 

Ja, det gir krefter å klatre i tre, 

krefter som ikkje forfalskar sanninga, 

krefter som gir oversyn, 

gir trygge armar og skapande liv, 

gir husrom og knoppskytande trøyst. 

Ein sit det oppe under stjernene 

og veit kva ein sjølv er, 

veit at når hausten kjem, 

skal ein ta vengene fatt. 

Det er nemlig trea som gir  

ein styrke til å reise, 

reise til nye tre langt borte, 

reise til varme og liv og grøne blad. 

Livet er ein treklatrande dans, 

ein soldans for Han som skapar alle tre, 

eit tredansarliv. 

 

 

 



Kvinna og fuglen 

 

Det var stormnatt. Då kom ein fugl på ruta. 

Ein svart fugl med gult nebb. Ein svak, skrapande lyd mot glaset. 

Noko var galt. Kvinna åpna vindauget. 

Fuglen låg på karmen. Hjelpelaus. Skjelvande. 

Med broten veng. Eit skremt hjarte under fjørdrakta. 

Ein verkeleg vakker skapning likevel, tenkte kvinna. 

Ho la fuglen i ei skoeske under divanen 

før ho sjølv kraup til køys. 

Men tanken på det vesle knøttet heldt henne vaken. 

Ho måtte opp att og halde rundt fuglen endå ein gong, 

stryke han varsomt med varme hender. 

Det var lenge sidan ho hadde hatt slike kjensler for nokon. 

Det var lenge sidan ho hadde stroke nokon slik. 

Nå dukka denne skjelvande fuglekroppen opp 

og fekk henne til å undre seg. 

Ho som trudde livet var gått forbi henne. 

Ei øm kjensle steig opp i henne  

og kom heilt ut i fingerspissane. 

Var det av stormen utafor? 

Eller tryggleiken innafor? 

Eller medkjensle og innleving med 

dette veike og døyande? 

Ho stirde inn i dei skinande fugleaugene 

og såg seg sjølv der inne. 

Nå slo hjartet svakare. 

Slik gjekk natta. 

Då sola strekte seg opp over horisonten stilna stormen. 

Fugleaugene slokna. Og kvinna somna.  

 

 
"Jon Fosse. Poet på Guds jord"  (21.03.2014) 

 

Cecilie Seiness heldt eit utruleg levande og interessant foredrag om Jon Fosse i Mållaget 

tysdag 18. mars. Etter å ha fylgd Jon Fosse på fleire reiser både i inn- og utland gav ho i 2009 

ut boka: Jon Fosse. Poet på Guds jord.  

Me fekk gjennom foredraget eit svært godt bilete av både liv og dikting til Fosse, og dermed 

inspirasjon til å bli enda betre kjend med alt han har skrive. Portrettboka hennar kan vere ein 

fin innfallsvinkel til forfattarskapen hans. Ho starta med å fortelje og lese litt frå den siste 

boka i triologien om Alida og Asle: Kveldsvævd, som kom ut no i januar. Dette drog oss rett 

inn i boka og måten Fosse skriv på: Korte setningar med gjentaking, realistisk, men samtidig 
draumeaktig ved at Asle som er død, er med Alida og barnet i båten. Fosse voks opp i 

Strandebarm, ei bygd med ungdomshus og bedehus, milevis frå teater. Likevel skulle det 
etterkvart bli teaterstykka han vart mest kjend for.   

http://www.bt.no/bergenpuls/litteratur/litteraturanmeldelser/Glimt-inn-i-Jon-Fosses-verden-1933872.html


Han opplevde mykje død då han var ung. Eit par klassekameratar døde, ein ungdomsleiar fall 

brått død om, og sjølv sklei han på hålka med ei saftflaske i handa, og skar nesten over 

pulsåra. Dette har prega han. I tenåra gjorde han opprør mot pietismen og melde seg 16 år 

gammal ut av statskyrkja. Han gjekk med langt hår, røykte og drakk og var svært oppteken 

av gitarspel. På gymnaset hadde han ein norsklærar som fekk han til å tru at han kunne 

skrive, og dette berga han frå å "hamne utfor" - noko som elles lett kunne ha skjedd, meinte 

han. 

Han debuterte  som romanforfattar på 80-talet. Han vil ikkje skrive dramatikk, men blir etter 

litt press med på eit dramatikarkurs. P.g.a. at han treng pengar, skriv han i 1993 

teaterstykket: Nokon kjem til å kome. Noko nytt opnar seg no: Det går så lett å skrive 

replikkar! Sidan har Fosse vore teatermenneske, og på få år etablerer han seg som 

teaterforfattar. Stykka hans vert omsett til mange ulike språk, og han er ein svært populær 

forfattar i t. d. Frankrike, Tyskland, Finland, Japan, Kina og Chile. Han har ein enorm 

arbeidskapasitet og sjølvtillit. Han bruker ikkje så mange ord, men tekstene seier noko om 

livsvilkåra og tida mennesket er på jorda slik at ein kan kjenne seg att enten ein bur i Kina 

eller Noreg.  

I Noreg vert han av mange rekna som dyster og uforståeleg, men ein treng ikkje vere lærd 

for å skjøne det han skriv, påpeikar foredragshaldaren. Han skriv om korleis livet er. Han er 

ein svært jordnær og triveleg fyr. Ho nemnde at då han fekk tilbodet om å flytte inn i Grotten, 

kunne han fyrst ikkje tenkje seg det, men fann ut  at det var viktig med tanke på nynorsken. 

Fosse er ein utruleg produktiv forfattar, og han har skrive nærare 40 skodespel, gitt ut 15 

prosabøker, 10 barnebøker og 10 diktsamlingar. I fjor haust vart han også nemnd 

som Nobelpriskandidat.  

Kvelden vart avslutta med at Maria Viken framførte fleire av dikta hans på ein roleg og fin 

måte: Svevnens kjæleik, Haustdag, Snøsong, Lyset som ikkje er eit lys og til sist Nattsalme. 

Nattsalme står også i den nye salmeboka. Fosse skal ifylgje Seiness ha sagt: "Å skrive dikt er 

som å spele gitar. Eg er ein spelemann i livet". 

Solveig Lima 
 

http://www.forfatterforeningen.no/artikkel/fosse-skremmende-vaere-nobelpriskandidat


Er alle bøkene på nynorsk?   (11.03.2014) 

    

Ja, var svaret, og elevane såg ut til å vere nøgde med det. 10. mars var eg på Lovisenlund skule for 

åttande året på rad for å presentere nynorske bøker. Sidan 2007 har skulen hatt nynorsklesing på 5.  

trinn nokre veker kvar vår, og både skulebibliotekar, lærarar og elevar er svært positive til dette. 

 

Heldigvis har Mållaget i Kristiansand eit ganske rikt utval av nynorske bøker, og elevane var som  

vanleg raske til å finne ei bok dei hadde hug til å lese i. Lærarane hadde også dette året ordna  

timeplanen slik at elevane rett etter presentasjonen fekk bruke tida på lesing, og det var moro å sjå  

kor fort dei sette seg til med ei bok. Sjølvsagt er bøkene også til heimlån slik at elevane får høve til  

å lese mykje meir enn bare tida som vert avsett på skulen. 

   

Fantasy- og dyrebøker var det stor interesse for. Dessutan fotballbøkene om Bacelonagjengen av Atle 

Berge og bøkene om Knoterud FK av Lars Mæhle! Bøkene er svært varierte når det gjeld 

tekstmengde og innhald. Er ein ute etter spenning og har god lesetrening, kan ein t.d. 

lese Drakeguten eller andre bøker i fantasy-sjangeren. Vil ein heller ha humor i tekst eller 

illustrasjonar, er biletbøkene ei god kjelde til det. Når det gjeld faktabøker, har Egil Hyldmo skrive 

nokre flotte bøker om norske dyr der han vekslar mellom fakta og forteljingar om bjørn, ulv, gaupe, 
jerv og moskus. Bøkene er rikt illustrerte med gode foto og teikningar. 

Elevane blir med i trekning om fire nynorske bøker når leseperioden er over, og dei får dessutan 

diplom. På Lovisenlund har 5. trinnet fått abonnement på Norsk Barneblad for 2014, ei gåve frå 
Mållaget, noko me vonar vil vere med og styrke ei positiv haldning til nynorsk. 

Solveig Lima 

 

 

 

  



ALLKUNNE - eit framifrå nettleksikon på nynorsk   (24.01.2014) 

 

Norsklektor ved KKG og redaksjonsmedlem og forfattar i Allkunne, Vibeke Lauritsen, gav oss 

svært nyttig informasjon om nettstaden Allkunne i fyrste delen av lagsmøtet tysdag 21. 

januar. 

Etter matpausen kom ho med erfaringar frå nynorskundervisninga i vgs. Her hadde ho med 

seg ein elev, Sondre Elstad, som i 1. vidaregåande hadde skift frå bokmål til nynorsk. Ein 

dyktig og engasjert lærar har alt å seie for haldninga i klassen, og han kunne mest ikkje 
hugse ein kjedeleg time med Vibeke. 

Vibeke har sjølv skrive ca 200 artiklar, og heile tida må dei oppdaterast, så det er mykje 

arbeid. Men svært interessant og lærerikt, som ho presiserte. Allkunne treng stadig nye 
forfattarar, og Sondre, eleven hennar på KKG, var nettopp blitt godkjent. 

Nettstaden Allkunne vart offisiselt opna 20.10.2009, og er eit aksjeselskap eigd av Nynorsk 

Kultursenter. Alle artiklane er kvalitetssikra, både når det gjeld språk og innhald. Kvar dag 

vert det publisert ein ny artikkel, og mange av artiklane handlar om nynorsk kulturhistorie, 

men frå hausten 2011 vart det eit ålment leksikon. Sondre meinte det måtte skrivast fleire 
artiklar om musikk, og det vart også nemnt at naturfagartiklar burde det vore meir av. 

Allkunne er eit svært godt leksikon til bruk i skulen, og Vibeke presiserte at forfattarane vert 

oppmoda til å skrive for 18-åringar. Artiklane er dessutan oversiktlege med ein fast struktur, 

og dei er signerte. Dei handlar om meir enn berre det som skjer i Oslo-gryta, og det styrkar 
sjølvkjensla hjå dei unge utover landet å finne noko som er skrive på deira eige språk.  

Etter matpausen fortalte Vibeke om undervisninga i vgs. Uansett kva fag ho underviser i, 

skriv ho på nynorsk. Utan å trene seg i å skrive eit språk, vert ein aldri flink i det. Ho 

oppmodar difor alltid elevane til å levere skriftlege oppgåver i alle fag på nynorsk, iallfall 

halvparten av det dei leverer. Det er eit framifrå høve til nynorsktrening, for her vert ikkje 
språkfeil retta! 

Vibeke står fram som ein svært engasjert og dyktig lærar som gjer det spennande for elevane 

å gå til nynorsktimar. Engasjementet for nynorsken smittar over på klassen, og det var 

interessant å høyre på Sondre om korleis påverknaden frå læraren og andre framståande 
nynorskbrukarar i media hadde fått han til å sjå på nynorsk med nye auge! 

Solveig Lima  

http://www.allkunne.no/default.aspx?menu=9


2013 

"Best å vera budd"  (11.12.2013) 

Det var den nye fana til skyttarlaget i Steinkjer som fekk denne setninga brodert i gulltråd på 

slutten av 1800-talet. Fredrikke Marie Qvam hadde spurt Ivar Aasen til råds om ide til eit godt 
slagord for skyttarlagsfana på heimstaden hennar. 

 

I eit interessant foredrag i Mållaget 3. desember gav Bjørg Seland oss eit godt inntrykk av to 

sterke kvinner på 1800-talet: Aasta Hansteen og Fredrikke Marie Qvam. Bjørg Seland, 

professor i historie ved UiA, sit inne med mykje kunnskap om tilhøva på den tida, så dette 
temaet vart ei fin avslutning på det tradisjonelle julemøtet vårt.   

    

Mange hadde møtt fram sjølv om julefesten var utan pinnekjøt denne gongen, men ein 

nydeleg juletallerken frå Studenten Catering var eit godt alternativ. Nynorske julesongar 

høyrer med. Med Borghild Løver som forsongar, Marius Monrad på hardingfele og juletreet i 

bakgrunnen kjente me julestemninga. Aldersspennet var stort, frå Borgar på 4 månader til 
fleire gjester i åttiåra. 

Bjørg Seland heldt foredraget under middagen, og ho fekk godt fram korleis båe desse to 

kvinnene stod på og arbeidde for både målsak og kvinnesak. Aasta Hansteen hadde ein far 

som sytte for at ho fekk god utdaning slik at ho kunne livnære seg som portrettmålar. Ho 

talte mot "hankjønnstyranniet" og gav seg ikkje sjølv om ho vart hundsa med. I 

teaterstykket, Tante Ulrikke av Gunnar Heiberg, er det ho som er modellen. Aasta Hansteen 
var svært oppteken av landsmålet, skreiv sjølv dikt og omsette Henrik Wergeland til 
landsmål. Hennar handlingar laga ei slags opning for å ta opp kvinnesaka. 



Fredrikke Marie Qvam vart født ca 20 år etter Aasta Hansteen, og ho gifte ganske ung med 

huslæraren, Ole Anton Qvam. Dei busette seg på ein storgard ved Steinkjer og fekk fem born, 

men fleire døydde som små, trulegvis av tæring. Sonen Olav døydde då han var 25 år, også 

han av tæring, og etter dette tok ho for alvor til å engasjere seg i samfunnet. Ho stifta Norske 

Kvinners Sanitetsforening og arbeidde sterkt for røysterett til kvinnene. Mannen hennar var 

på Stortinget og dermed mykje borte, men dette gjorde at ho ofte besøkte han og dermed 

kunne drive korridorpolitikk. "Korridorens dronning" vart ho kalla, og ho fekk levert framlegg 

til røysterett for kvinner til dei fire tingmennene frå Agder. Det var på Oslo-besøka at ho 

trefte Ivar Aasen og ville ha eit skikkelg fyndord til fana. Skyttarlaga på den tida dreiv med 
skytetrening slik at dei kunne drive krig mot Sverige om det vart naudsynt. 

Denne gongen hadde me i tillegg til juletregang også boksal. Bøker frå kjellaren vart tekne 

opp slik at folk fekk høve til å få med seg heim ei bok for ein billeg penge. Borghild og Marius 

gav oss til slutt ei triveleg avslutning på kvelden med song og spel, juletonar og fleire slåttar 
frå Telemark. 

Solveig Lima 

Studentane som vart tvangssende til Tyskland   (08.11.2013) 

  

Til lagsmøtet i Mållaget denne gongen kom pensjonert tannlege Vigleik Frigstad og fortalde 

om studentane i Oslo som vart arresterte i slutten av november 1943, altså 70 år sidan i 

desse dagar. Han vart sjølv interessert i emnet gjennom Torkel Masvie, skuletannlegsjef i 
Kristiansand frå 1955 til 1980, og foredraget bygde på eit intervju med Masvie i 2004. 

Dette er ei noko ukjent historie for fleire av oss, men foredragshaldaren sat inne med mykje 

kunnskap og gav oss eit godt inntrykk av kva som skjedde frå studentane vart arresterte til 
dei kom heim i mai 1945. 

Påskotet for arrestasjonen av dei 11-1200 studentane den 30. november, var at dei hadde 

tent fyr på podiet i Aulaen, og dei skulle difor sendast til Tyskland. Den eigentlege grunnen 

var motstandsarbeid, t.d. trykking og distribuering av illegale aviser. Konflikten toppa seg 

utetter hausten då dei norske nasjonalsosialistiske styremaktene gav NS-medlemer 
fortrinnsrett til å kome inn på dei lukka tannlege- og medisinstudia. 

Det var likevel berre ca halvparten av dei arresterte studentane som vart sende til Tyskland, 

og det var gjerne dei høge og lyse studentane som vart tekne ut. Svært mange kom heldigvis 

tilbake til Noreg i mai-45. Fleire studentar, m.a. Torkel Masvie, vart sende til Sennheim i 

Elsass. Dette var ein SS-leir der fangane vart indoktrinert i nasjonalsosialismen for å kunne ta 

over styringa av Noreg saman med tyskarane når krigen var vunnen. Dei fekk difor litt meir 

mat og vart ikkje utsett for så hardt arbeid som mange andre fangar, men det var sjølvsagt ei 
tøff tid både for dei og familien deira. Marsjen fra Sennheim då krigen nærma seg slutten var 
krevjande og svært risikabel med stadig bombeåtak frå dei allierte. 

http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2011/P11-08-518-21.pdf


Under foredraget fekk me utdelt eit kart over Tyskland der dei aktuelle fangeleirane var 

teikna inn, noko som var til god hjelp for å sjå stadane føre seg. På baksida av arket var det 

litteraturliste og faktaark om Torkel Masvie og om tysklandsstudentane - svært bra når ein 
lurer på om ein hugsar rett.  

Det er tydeleg at historier frå krigen set minne og kjensler i sving. Det var difor svært 

interessant då fleire i salen tok ordet og fortalde om sine minne. Syskena Ragnhild og Vidar 

Toreid frå Bygland i Setesdal fortalde at far deira hadde studert medisin i Oslo og var blant dei 

arresterte. Dei kjende att mykje av det Vigleik Frigstad var innom i foredraget sitt. 

Faren hadde greidd å kome seg gjennom fangenskapet på ein tilsynelatande brukbar måte, og 

Ragnhild nemnde at han faktisk hadde fortalt dei historier frå Tysklandstida som godnatt-
forteljingar då dei var små. 

Betten Engebretsen fortalde om faren som var los og som nekta å lose den tyske kryssaren 

"Karlsruhe" inn til Kristiansand natt til 9. april 1940. Faren vart arrestert og ført heilt ned i 

botnen av skipet. Men sidan skipet vart skada av kanon frå Odderøya, la det til land i Marvika, 

og faren fekk hjelp av ein kjenning der. Han blanda seg med soldatane og kom seg uskadd 

heim til Flekkerøy der kone og sju born venta. Dagen etter vart "Karlsruhe" senka av 
engelskmennene på veg ut fjorden! 

Endå ei anna historie vart teken fram. Det var Bjug Åkre som fortalde om faren som var lærar 

i Valle i Setesdal under krigen. Han var blant dei som nekta å melde seg inn i Noregs 

Lærarsamband på vårparten i 1942. Far til Bjug vart arrestert og sendt saman med fleire 

hundre andre til Kirkenes. Bjug hugsar kor annleis alt vart den sommaren. Mor hans sat igjen 

med tre gutar, der han var den eldste, og det var uråd å drive garden slik som då faren var 

heime. Men heldigvis kom faren att utpå hausten, og han fekk lærarjobben igjen. Det hadde 
ikkje nytta å tvinge lærarane til fylgje nazistiske ordre! 

Etter alle desse minna frå krigen avslutta me kvelden med å synge Nordahl Griegs dikt: "Til 
ungdommen" som vart svært aktuell igjen for berre eit par år sidan 

Solveig Lima 

Lagsmøte med Ottar Grepstad tysdag 8. oktober  (10.10.2013) 

I samband med at Nynorskstafetten kom til Kristiansand denne dagen, var lagsmøte i 

Mållaget om kvelden siste post på programmet for dagen. 

 

Me var så heldige å ha fått Ottar Grepstad, forfattar og direktør for Nynorsk kultursentrum i 

Ørsta, til å kome hit og halde foredrag. Tittelen på foredraget var: "Språksansen - ei forteljing 

om nynorsk og all verdas språk". Det var ei svært kunnskapsrik og interessant språkreise han 
tok oss med på. 

https://www.google.no/search?q=l%C3%A6rere+i+kirkenes+under+krigen&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei


Han opna med fotografi frå Syria, ikkje frå krigen denne gongen som han presiserte. I Syria 

hadde dei alt på 1300-talet f.Kr. utvikla ei alfabetisk skrift som er grunnlaget for skriftspråket 

vårt. Det var dette alfabetet som fønikarane la til grunn for alfabetet deira på 22 bokstavar, 

og som grekarane frå 700-talet f.Kr. utvikla vidare ved å ta vokalane i bruk. Då vart skrifta 

tilgjengeleg og kunne brukast av mange. Tidlegare var skrifta berre for dei få skriftkunnige, 
og det var slik det skulle vere. 

Han kom også inn på at det er skriftspråket som er ei oppfinning, ikkje talespråket. Sjølv om 

nynorsk er eit lite språk i verdssamanheng, så er det ikkje blant dei truga språka. Det er eit 

nasjonalspråk med ein rik og brei skriftkultur. Grepstad har det siste året gjeve ut to bøker 

som er vel verd å lese: Historia om Ivar Aasen og Språksansen. Kalender om all verdas språk. 
Båe bøkene er gjeve ut på Samlaget 

     

Grepstad var hovudattraksjonen denne kvelden, men sidan det var markering av 

Nynorskstafetten i Kristiansand, var Vebjørn Sture, leiar i Norsk Målungdom, også til stades. 

Han hadde eit innlegg om opplegget og reisa i Aasens fotspor, og han framheva kor 

interessant det hadde vore på skulebesøka i Kristiansand same dagen, der han var på Møvig 

ungdomsskole, KKG vgs og på Karuss ungdomsskole. Midt på dagen var det stand på UiA 
saman med studentmållaget. 

På KKG vgs hadde han møtt svært engasjerte elevar. Desse elevane møtte også fram i 

Mållaget om kvelden saman med den utruleg dyktige og inspirerande læraren deira, Vibeke 
Lauritsen. 

Alt i alt ein svært triveleg kveld, ikkje minst takka vere det musikalske innslaget ved Pål 

Rake, ung musikklærar ved UiA. Han spelte piano og song med stor innleving både eigne 

songar og tekster laga av andre. Han er ein dyktig musikar som både dei unge og eldre såg ut 

til å setje stor pris på. 

Solveig Lima 

Ombygging i Mållagsbygget.   (29.09.2013) 

Etter 1. oktober 2013 er Mållaget i Kristiansand ute av 3. høgda. Med god dugnadsinnsats er 

alt av kunst og inventar flytt til mellombels lager i kjellaren og til 2. høgda i BUL-salen. 

Alle møta våre, både lagsmøte, styremøte og møte i lyrikklubben vert nå i 2. høgda i ein 

kombinert BUL-/Mållagssal. Dette året vert nok ikkje salen slik me ynskjer oss, men heile 2. 
høgda skal pussast opp og ominnreiast. 

Grunnen til dette er utleigesituasjonen i Kristiansand sentrum. Mange lokale står tome, og 

både Mållaget og BUL er avhengige av leigeinntekter for å drive lagsarbeid. På årsmøta både i 
Mållaget og i BUL i februar 2013 vart det vedteke å gjere om laga til aksjeselskap: Mållaget 

Eigedom AS og BUL Eigedom AS. 1. september vart selskapa fusjonerte, og selskapet heiter 
nå Gyldenløvesgt 11 Eigedom AS. 

http://www.samlaget.no/nn-no/forfattarar/g/ottar-grepstad.aspx
https://www.google.no/search?q=p%C3%A5l+rake&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=OfRWUrWIAqi74ASh24DIAw
https://www.google.no/search?q=p%C3%A5l+rake&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=OfRWUrWIAqi74ASh24DIAw


Det er Agder og Telemark bispedømeråd som skal leige heile 3. høgda og delar av 2. høgda 

frå 1. januar 2014. Både Mållaget og BUL er glade for å få ein solid leigetakar i minst 10 år 
framover. 

Det var ei svært triveleg mållagsstove me hadde i 3. høgda, og kunstverka vert teken godt 

vare på slik at me kan henge opp ein del av dei i 2. høgda saman med BUL når salen er ferdig 
oppussa. De kan framleis gå inn på lekkja under og sjå korleis der var i 2007! 

Sjå òg bilete frå mållagsstova! 

Solveig Lima 

Kyrkjekaffi 26.5.2013 i Mållagsstova   (28.05.2013) 

Tradisjonen med nynorsk gudsteneste i Domkyrkja i Kristiansand har halde fram sidan 2010. 

Dette året vart preika halden av generalsekretær i Blå Kors: Geir Gundersen. Liturgi, 

skriftlesing og salmar var på nynorsk, noko både målfolk og dei andre som kom til kyrkja 

sette pris på.  

Eit fint musikalsk innslag var ved Nøtterøy barnekantori. Det var staseleg å sjå dei 

kappekledde jentene som gjekk i prosesjon før og etter gudstenesta, og dei hadde ei svært 

bra framføring av songane. I varmt og godt sundagsver vart me etterkvart samla 50 - 60 
personar i Mållagsstova for å nyte kaffi og kaker! 

   

Leiv Storesletten ynskte også dette året velkomen til Mållaget, og han leia samværet her på 

ein ledig og fin måte. Han peika på at målrørsla og fråhaldsrørsla er "sprunge ut av same 
jord", og det var difor på tide med ein representant frå fråhaldsrørsla i Mållaget. 

Geir Gundersen var ein triveleg kar som fortalde litt om seg sjølv og om arbeidet i Blå Kors. 

Han poengterte at organisasjon er solidarisk med dei som er avhengige, enten det er av 

alkohol, narkotika eller spel. Særleg er barn og unge ei viktig målgruppe, noko TV-aksjonen i 

2008 gav Blå Kors middel til. Mållaget i Kristiansand er gjennom samarbeidet med kyrkja med 
og syner seg i bybiletet og gjer rekrutteringa av nye medlemer lettare. 

Solveig Lima 

  

https://www.nm.no/_filer/mstova1.pdf


Kvinner er ikkje som menn  (24.04.2013) 

 

Gunhild Hagestad, seniorprofessor i sosiologi, heldt eit interessant foredrag om skilnaden 

mellom kvinner og menn sett frå samfunnsperspektiv til individnivå. Tankar om hans og 
hennar vaksenliv i eit nytt hundreår var undertittelen. 

Me er alle påverka av samfunnet og tida me er født inn i, og historia viser ulike mønster for 

aldring hos kvinner og menn. Som me veit, er levealderen svært ulik kringom i verda. Noko 

interessant ho peika på, er at når livsstilsjukdomane avløyser smittesjukdomane, aukar 

levealderen. Smittesjukdomane råkar kvinner og barn, medan menn døyr raskare av t.d. 
hjarteinfarkt og kreft. 

På 80-talet var skilnaden i levealder mellom kvinner og menn i Noreg 8 år, medan det no er 

ca halvparten. Kvinnene begynner dermed å "betale" for røykinga dei etterkvart tok til med! 

Japan er landet med høgast levealder. I Aust-Europa er det dramatisk tilbakegang i fleire 

land. Helsesystemet i Russland har rakna, og dette har ført til skilnad i levealder på 12 år 

mellom kvinner og menn, medan Middelhavslanda og Island har høg levealder og 3 års 
skilnad. 

På sjukeheimar er det mest bare kvinner over 80 år no. Menn har ofte sprekare ektefelle til å 

ta seg av dei, og dei døyr tidlegare. Ho undrast difor kvifor kvinnene ofte gifte seg med eldre 

menn! I medisinsk forsking har det vore testa flest menn, men dette er annleis no. 

Sjukdomane ter seg på ulike vis hos dei ulike kjønna. 

Utdanning har hatt svært mykje å seie for kvinnene. Det var på 50-talet at jentene begynte å 

ta utdanning. Etterkvart kom det barnehagar, fødselspermisjon, sjølvbestemt 

abort/prevensjon og no "fedreperm" som dreg mennene inn i omsorg for barnet. Om 

mennene vil bli like omsorgsfulle søner som døtrene var når mora/foreldra trong hjelp, står 
att å sjå. 

Til slutt kom ho inn på om alder har ulik meining for menn og kvinner. Ein kan ofte høyre at 

menn vert stilegare når håner grånar, medan kvinnene er utgått på dato! Det er likevel menn 

her i Vest-Europa som snakkar om aldersdiskriminering, aldri diskriminering p.g.a. kjønn! 

 

https://www.google.no/search?q=gunhild+hagestad&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a


Denne gongen var den musikalske delen trekkspel med Arne Rislaa. Han spelte medan folk 

kom inn, og han var dessutan spelemann og forsongar til allsongen. Folk bladde ivrig i 

Alvestads songbok, og det kom forslag frå litt tyngre, men flotte songar som "Målet hennar 

mor" til mykje lettare slik som "Kjerringa med staven". Alle songane var sjølvsagt på nynorsk. 
Stemninga var god, og jammen vart det ein ny medlem denne kvelden også! 

Solveig Lima 

7. klassingane på Skarpengland klare for nynorsk   (14.04.2013)

       

Då eg stilte opp på skulen om morgonen fredag 12. april, vart eg svært godt motteken av 

både lærar og elevar! Som vanleg hadde eg med eit godt utval av nynorskbøker, mest 

skjønnlitteratur, men også fagbøker og biletbøker. Eg starta med å presentere "Eg var der - 

Historier vi ikkje må gløyme", ei bok av Gudrun Pausevang omsett frå tysk til nynorsk. 

Boka inneheld sterke historier frå tilhøva i Tyskland under 2. verdskrig. Vi får kjennskap til 

vanlege tyskarar og deira strev i kvardagen, men også korleis Hitlers propaganda fekk dei til 

å lukke auga for situasjonen til jødane. Eg hadde med mange fleire bøker enn eg presenterte, 

og då eg hadde gått nærare inn på 10-15 eksemplar, fekk elevane ein liten luftepause før dei 

kom inn og valde seg bok.  

Medan dei gjekk rundt og bladde i bøkene, var både lærar og assistent i høg grad til stades og 

samtalte med dei. 

       

Det verka som lesegleda i klassen var stor, og fleire bestemte seg raskt for kva dei ville gå i 

gang med.  Eg høyrde ei jente kommentere at det var mykje betre å setje seg med ei bok enn 

å sjå fjernsyn! 

Læraren hadde tidlegare lese nokre bøker på nynorsk, og elevane var vel førebudde på mykje 

nynorsklesing framover. Som klassestyraren også nemnde, er det lurt å ha litt erfaring med 

nynorsk før dei tek til på ungdomsskulen neste år.  

Det er også det vi i Mållaget trur at di før og di meir nynorsk elevane får tidleg i skulen, di 

lettare vil det vere seinare. 

 
Solveig Lima 



Litteraturkveld med Kjartan Fløgstad 12. mars 2013   (13.03.2013) 

 

Mållaget i Kristiansand har denne våren vore så heldig å få Kjartan Fløgstad hit til lagsmøtet i 

mars. Kvelden vart opna med songar av BUL-koret og kort innleiing ved Åsmund Olaf 

Undhjem. 

 

Fløgstad starta med å peike på eit godt nyhende for målfolk: Det har aldri vorte utgitt så 

mykje nynorsk skjønnlitteratur som etter år 2000 sjølv om den ålmenne språksituasjonen 

ikkje har gått i favør av nynorsken. Fleire forfattarar har faktisk skifta frå bokmål til nynorsk. 

Kanskje dette språket er eit betre uttrykkmiddel og meir elegant? 

Oppveksten hans på industristaden Sauda har betydd mykje for forfattarskapen. 

Han blei godt kjend med miljøet på og rundt smelteverket Electric Furnace Products 

Company, og fekk arbeidserfaring som industriarbeidar i sommarferiar og i periodar elles i 

ungdommen. 

 

Som ungdom var han også til sjøs. Han mønstra av i Montevideo, kom til Buenos Aires og 

reiste så nordover til Mexico. Denne reisa la grunnlaget for ei interesse for latin-amerikansk 

folkeliv og litteratur som har halde seg gjennom heile livet. 

 

Etter gymnaset reiste Fløgstad til Trondheim for å studere til arkitekt. «Det var slik i Sauda på 

den tida at var du ein gut med ein god artium, så skulle du bli ingeniør,» fortalde Fløgstad. 

«Eg kjende på at eg hadde litt kunstnar i meg, og då blei arkitekturstudiet eit slags 

kompromiss.» Men det var eit feilslag, og han gjekk over til å studere litteratur og språk i 

Bergen og Oslo. Eigentleg var det forfattar han studerte til, sa Fløgstad. «Og slik var det for 

fleire av oss som skreiv på den tida. Vi brukte Statens Lånekasse for studerande ungdom for 

å utdanne oss til forfattarar. Eksamen slengde vi gjennom som best vi kunne, det viktige var 

innsikta studiene gav oss og tida vi fekk til å skrive.» 

 

Etter å ha begynt som lyrikar på 1960-talet, gjekk han etter kvart over til å skrive mest 

prosa. Denne overgangen var sterkt motivert av møte med kjende latinamerikanske 

forfattarar som Julio Cortázar, Jorge Luis Borges og Gabriel Garcia Márquez. Ikkje minst den 

magiske realismen i latinamerikansk litteratur blei ei stor inspirasjonskjelde for Fløgstad. 

Den frodige forteljekunsten som pregar denne, fann han igjen i sin eigen bakgrunn , i 

industriarbeidarmiljøet i Sauda, og han såg at erfaringane frå heimemiljøet kunne brukast i 

forteljingar inspirert av den internasjonale magiske realismen. 

 

I vendinga mot prosaen blei novellesamlinga «Fangliner» (1972) og romanen «Rasmus» 

(1974) – som begge skildrar industriarbeidarar og sjøfolk – viktige utgjevingar. Den siste fekk 

han ikkje særleg god kritikk for, og kanskje nettopp derfor har han alltid kjent på ein særleg 
godhug for den boka. 

 

Gjennombrotet kom med romanen «Dalen Portland» (1977), som han fekk Nordisk Råds 



Litteraturpris for. I samband med den utgjevinga vart han invitert til fleire akademiske 

samlingar for å snakke om boka. Dei kloke litteraturvitarane frå universiteta tykte boka var 

svært god, men vanskeleg, og kom med utsegn som: «Når vi som har litteraturforsking og 

teksttolking som hovudyrke, synest at dette er vanskeleg å lese, kva må ikkje då vanlege 

lesarar synest?». Fløgstad refererte så frå eit intervju i eit fagforeiningsblad med 

klubbformannen ved smelteverket i Sauda, Odd Grøthe. Han blei spurd kva han meinte om 

romanen. Jau, han hadde lese boka – men at det skulle vere stor kunst, kunne han ikkje 

skjøne. «Dalen Portland» fortalde jo berre om det som alle kjente til og visste om på 

førehand.... 

 

I 1980 kom romanen «Fyr og flamme», eitt av dei mest sentrale verka i forfattarskapen. For 

Fløgstad er det også ei viktig bok, kanskje den han er aller mest nøgd med. "Dersom eg 

skulle ta med meg ei av bøkene mine til ei aude øy, måtte det nok bli den", sa han. Utover på 

1990-talet begynte Fløgstad å kjenne på at den litterære kjelda frå ungdommens 

industriarbeidarmiljø var oppbrukt. Men så, under researcharbeidet til sakprosaboka «Hotell 

Tropical» (2003), der han reiste jorda rundt og skreiv om staselege gamle hotell i tropane, 

blei han mint på at smelteverket i Sauda var ein del av det store multinasjonale 

industrikonsernet Union Carbide Corporation, UCC, som mellom anna hadde ein kjemisk 

fabrikk i Bhopal i India. Her var selskapet ansvarleg for den verste industrikatastrofen i 

historia, eit giftgassutslepp i 1984. Det er berekna at kanskje så mange som 16.000 

menneske har døydd av dette giftutsleppet. Selskapet har aldri tatt ansvar for denne 

katastrofen, sa Fløgstad. 

 

Interessa for UCC og den multinasjonale industrien førte fram til romanen «Grand Manila» 

(2006), som i tillegg til å ein tur innom nettopp Bhopal også skildrar industriarbeidarmiljøet i 

Sauda, og det Fløgstad karakteriserte som «Union Carbide-land i West Virginia». Denne 

romanen er den tredje boka i det som er blitt ein slags industri-trilogi: «Dalen Portland», «Fyr 

og flamme» og «Grand Manila». «Høyr på rytmen i titlane, den er faktisk den same i alle tre. 

Det høyrer eg nå etterpå,» sa Fløgstad. 

 

I 2009 kom den store romanen «Grense Jakobselv», som fortel om det Fløgstad kalla 

«sivilisasjonssamanbrotet» i Tyskland under nazismen. «I arbeidet med den boka prøvde eg å 

leggje til sides den viltre og burleske skrivestilen eg har i mange av dei andre romanane, og 

vere heilt tørr og sakleg,» sa Fløgstad. «Eg syntest stoffet kravde det». Til slutt las Fløgstad 

opp eit vakkert og poetisk avsnitt frå den siste romanen sin, «Nordaustpassasjen» (2012), før 

det blei opna for spørsmål og kommentarar frå salen. 

 

Utruleg bra stemning - noko som skuldast både forfattaren og BUL-koret. I tillegg til songane 

koret framførte, fekk dei også publikum med på kanon. Slikt samarbeid mellom Mållaget og 

BUL må det bli meir av, var kommentarar ein høyrde etterpå. Akustikken i BUL-salen er svært 

god, så det vart ei fin oppleving for alle. 
 

Svein Slettan og Solveig Lima 



 
Ivrige nynorsklesarar på Lovisenlund skole   (26.02.2013) 

 

     

Sidan 2007 har nynorsk har stått på timeplanen på femte trinn på Lovisenlund skole. Ein 

engasjert bibliotekar og positive lærarar har gjort det mogeleg. Fyrste dagen etter 

vinterferien dette året er det nynorsk på planen, og elevane skal lese nynorske bøker på 

skulen og heime i 3 - 4 veker framover. Det er alltid spennande korleis bøkene vert mottekne, 

og det var ein engasjert gjeng også dette året. Straks eg hadde vist og fortalt frå ulike bøker, 

fekk dei høve til å låne, og dei var svært ivrige. 

 

Dei fann fort bøker dei hadde hug til å lese, og etter kort tid hadde dei aller fleste funne plassen  

sin og var godt igang med lesinga. Det var moro å sjå kor flinke dei var til å konsentrere seg der  

dei sat i eit rom saman med mange andre. 

    

Biletbøkene var svært populære, og mange valde dette. Fleire av fagbøkene om dyr er godt 

illustrerte og dermed fengjande. Nokre ville likevel starte med "tjukke" og spennande bøker 

som dei sa, og heldigvis har me mange slike bøker også å velje i. 

Mållaget i Kristiansand har etterkvart fått eit godt utval av nynorske bøker, og styret har sett 

på det som ei viktig oppgåve å satse på dette. Gode nynorske bøker som blir brukte både i 

skule og barnehage fremjer språkglede og gjer dermed det nynorske språket meir kjent og 

mindre spesielt. Særleg har me sett at biletbøker gjev både små og store leseglede. Humor og 

gode illustrasjonar er det mykje av i mange av desse bøkene. Nynorsksenteret har mange 

gode tips om bøker, og senteret er ansvarleg for sida. 

På Lovisenlund har dei arbeidd vidare med nynorsken, og laga utstilling på biblioteket: 



 
 
Kva tyder dei ulike orda? Er dei nynorske orda mykje ulike dei som vert brukt på bokmål?  

Solveig Lima 

7. trinn på Hånes har nynorsk på timeplanen  (29.01.2013) 

    

For fjerde år på rad har Mållaget lånt ut bøker til Hånes. Her møter ein positive lærarar som 

tykkjer det er greitt å leggje spesiell vekt på nynorsk nokre veker i vårhalvåret, og elevar som 

verkar interesserte i bøkene. 

Også dette året er det ei blanding av biletbøker og bøker med mykje tekst i me har lånt ut. 

Nynorsk er elles ikkje ukjent for elevane her då skulebiblioteket har mange bøker på nynorsk. 

Etter ei bok er lese ferdig, skriv elevane bokmeldingar og dei prøver å nytte nynorsk. Mange 

er ivrige på skrivinga, og dei fleste gjer det på datamaskin. Lærarane har laga eit skjema som 

elevane bruker når dei skriv. Der noterer dei forfattar, tittel, hovudperson, litt om handlinga 

og korleis dei likar boka. 

 

Elevane sit i eit stort landskap og les, og ein del ser ut til å konsentrere godt seg sjølv om ein 
"fotograf" går rundt og knipsar. 

       



 

Roald Dahls: Georgs magiske medisin er grei å lese på nynorsk, og lett - særleg når ein 

kjenner innhaldet frå før, meiner denne eleven som nett er ferdig med boka. 

Elles ser det ut til at mange av elevane er vande med å lese eindel, og nokre har lånt bøker 

med mykje nynorsktekst frå biblioteket. Fleire kommenterte at det går heilt fint å lese 

nynorsk, sjølv om det kan vere ord som ein ikkje forstår med ein gong. Drakeguten t.d. av 

Asbjørn Rydland på 399 sider, går svært greitt fordi det er eit spennande innhald! 

Biletbøker er gøy. Her har eleven funne ei diktbok av Finn Øglænd som har både fine 

illustrasjonar og morosame vers. 

 

Koseputa-bøkene som er omsette frå svensk, slår godt an. I desse bøkene er det mykje 

humor, og vi fylgjer hovudpersonen frå han går i barnehage i fyrste boka til han ender på 

gamleheimen i den siste. Elles vart det nemnt at bøkene om Bæ og Bø og Prikk og Flekk er 

bra. Ballongmamma er også morosam, men litt rar, meinte ein! Tjuven av Rune Belsvik var 

nok "spennande" lesing for fleire. Det er ei nokså realistisk bok der forfattaren skildrar 

hendingar i kvardagen til ein tiåring, og han er svært konkret der han skildrar 

barneseksualitet. 

Blodrik og blodfabrikken som denne jenta les, er ei bok med mykje blod. Hovudpersonen har 

blodtype Rhesus Eksplosiv og må tappast kvar dag av Myggen for å ikkje eksplodere! Fleire 

tykkjer det blir i det meste laget med blod, men det er ei flott bok å bla i og fin bok om 

venskap. 

 

Bøkene vart presentert for fjorten dagar sidan, og elevane har såleis lese ei god stund nå. Når 

leseperioden er over, blir det trekking av bokpremie. Vi i Mållaget i Kristiansand vonar at 7. 

klassingane etter ein slik leseperiode har fått auga opp for god nynorsk litteratur og at det er 

moro å kunne litt nynorsk! 

 

Solveig Lima 

 
Agderforfattar i Mållaget tysdag 22.1.2013   (23.01.2013) 

 

    

Det var eit svært interessant møte med forfattaren Gunstein Bakke frå Grendi i Setesdal. Han 

fortalde om seg sjølv og forfattarskapet på ein oversiktleg og god måte. Det var dei siste 

bøkene han las frå, og tekstene gjorde sterkt inntrykk. Han har gjeve ut både romanar og 

diktsamlingar, og opplesinga var frå : Maud og Aud. Ein roman om trafikk (2011) og 

diktsamlinga Murskueteknikkane (2012). 

Skrivekunstakademiet i 1994 gjorde at han tok til å sysle med tanken om å bli 

forfattar. Kontoret (2000) var fyrste romanen. Fem år seinare kom Den indre olding, og båe 

desse romanane er på bokmål. Han hadde nynorsk på skulen, men i bokhylla heime var det 

mange svært gode bøker på bokmål. Desse slukte han og tenkte ikkje så mykje over 
målforma. Det er noko befriande ved å skrive på eit anna språk enn det ein talar til vanleg, 

meinte han. Det er meir nøytralt, og har ikkje dei same føringane. Ein har då også eit utvida 

ordtilfang. Når nokon klagar over å ha to skriftmål i landet, er han langt frå einig. Ein kunne 

http://oktober.no/nor/Forfattere/Norske/Bakke-Gunstein


gjerne hatt tre, kommenterte han. 

 

Så bestemte han seg for å skrive på nynorsk, og han kjente at språket høvde til det han ville 

skrive om. Tanken om at trafikken eigentleg styrer liva våre, hadde vore der lenge. Ei 

bilulukke i Rogaland i 1981 hadde kverna i bakhovudet, og denne ulykka er det konkrete 

utgangspunktet i boka: Maud og Aud. Ein roman om trafikk. 

 

Han ville skrive ein roman der trafikken var hovudpersonen og han kunne kome med 

generelle betraktningar om trafikk. Det er såleis ikkje berre ein roman med ei handling der 

ein blar om for å "sjå korleis det går", men forfattaren kjem med tankar om livet som tvingar 

ein til å stoppe opp. Vegingeniøren Jon Berre ligg i koma på sjukehuset, og forfattaren tek oss 

med inn i tankane til ingeniøren der notida og fortida går over i kvarandre. Dette har han 

gjort på ein måte som gjer sterkt inntrykk. Mykje i boka vert ubehageleg, for bil og gode 

vegar må ein ha! 

 

Diktboka Murskueteknikkane måtte berre skrivast på nynorsk, sa han, for her er svært mykje 

knytt til barndomen. Det at faren fekk kreft og låg på det siste heime på garden gjorde eit 

sterkt inntrykk, og mange minner frå han var liten dukka opp etterkvart som han arbeidde 

med dikta. Også her tenkjer han seg heilt inn i livet til dei eller det han skriv om. 

Landeskogen sanatorium låg like ved heimstaden hans, og pasientane sat og "kura" og visste 

ikkje om dei nokon gong kom derifrå. I diktet om hesjing er det ståltråden som fortel kva han 

kjenner. 

Det var eit spennande møte med ein svært kunnskapsrik og dyktig forfattar. Han hadde med 

seg nokre av bøkene som han har gjeve ut, og det var straks mange som flokka seg rundt 

bordet for å sjå i dei og kjøpe. 

 

Etter kaffipausen vart me denne gongen kjent med syskenparet Astrid og Olve Johannessen. 

Dei er båe elevar ved Søgne kulturskule og båe ungdomsskuleelevar. Moro å få besøk av 

ungdommar i Mållaget og kanskje komande musikarar! 

 

Dei spelte nokre stykke kvar for seg og nokre saman. Dei avslutta saman med ein 

velklingande låt frå Shetland. 

 

Solveig Lima 

  



2012 

Julemøte i Mållaget 2012  (16.12.2012) 

 

Også dette året var det eit vellukka julearrangement i Mållaget. Som tidlegare, var det Olav 

Molland som var meisterkokken og stod for ein nydeleg pinnekjøtmiddag med heimelaga 

aprikosdessert etterpå. 

 

Dette året var julekåseriet ved Sturla Ertzeid, og det vart halden under middagen i BUL-salen. 

Minne og juleskikkar frå hans eigen barndom og frå andre stader på Agder framførte han på 

ein stillferdig, men samstundes morosam og engasjerande måte! 

 

Han hugsa attende til då han som seksåring var med mor på juleinnkjøp i byen. Dei reiste 

med båt frå Ny Hellesund til Kristiansand, og han hadde med seg 1 kr for å kjøpe sigar til 

faren! Han saug inn alt han opplevde frå dei ulike stadane dei var innom, og hugsa godt då 

han fekk att kronestykket som han hadde tvihalde på, men som hadde dotte ned mellom 

nokre sprinklar utanfor eit hus. 

 

Til jul skulle dei også støype talglys. Feittet kjem frå innvollane av kyr eller sau og luktar fælt, 

hugsa han. Særleg ille var talgkluten som han måtte gå med på brystet for ikkje å blli 

forkjøla. "For en lidelse!" som han sa. 

 
Redsle var noko som høyrde førjulstida til i "gamle" dagar. Særleg i indre bygder ottast dei 

"Deildegasten" som gjekk på markene og hylte. Ein kross på døra ville berge dei, og ein skulle 

halde seg innadørs. Men gjekk ein ut, og reia med "Deildegasten" kom, var det berre å leggje 



seg ned med armane ut så ein likna på ein kross. 

 

Etter kåseri og dessert, var det tid for å gå rundt juletreet. Borghild Løver hadde i år som i 

fjor ordna med tre. Svært koseleg å minnast "gamle dagar" på denne måten. Bra med musikk 

til, og denne var det Marius Moen og Olaf Moen som stod for, medan Borghild var føresongar 

både ved bordet og rundt juletreet. 

 

Det var som vanleg kaffi og kake i Mållagsstova, og under kaffien tok Leiv Storesletten ordet 

og fortalde om ein juleskikk frå Voss som hadde halde seg frå førkristen tid heilt fram til då 

bestefar til kona hans levde. Han kunne hugsa at ingen låg i sengene julenatta då han var 

liten, men på golvet der det var strødd halm. Kvifor det var slik, var det ingen som heilt 

visste. Det var nok Åsgardsreia dei ottast, trudde professor i folkeminnevitenskap, Ola Bø, då 

han vert gjort kjend med dette. Morosamt med slike innslag! 

 

Heilt til slutt kunne me glede oss over vakre viser, gamle julesongar og slåttar frå den 

ungdommelege trioen som hadde vore med oss under middagen: Marius Moen på hardingfele, 

Olaf Moen med harpeleik og song, og Borghild Løver med song. 

 

Solveig Lima 

Musikken i språket  (03.12.2012)  

 

I haust har det vore fokus på språk på lagsmøta, og 13. november var det Jan 

Hognestad frå UiA som heldt foredraget: Musikken i språket. Utviklinga av tonale trekk i 
norsk talemål, med døme frå dialektar på Agder. 

Dette bygde på doktorgradsarbeidet hans frå i vår. Det er ikkje alle som tykkjer det er lett å 

få tak i kva som meinast med tonalitet eller tonelag, men Hognestad la det fram på ein 

pedagogisk bra måte slik at me i alle fall forstod litt meir etter foredraget. 

Med hjelp av datamaskin synte han grafar og spelte av døme på uttalen av ulike setningar og 

ord. Han tok vekk bokstavane slik at me berre høyrde lyden, og då høyrde me at det var litt 

ulik melodi i ordet etter kor i landet personen kom ifrå. Me skjønte litt meir av dei to 

tonelaga: dei to ulike melodiane å synge språket på! Det går ei tonelagsgrense frå Høvåg og 

inn i landet mellom Åseral og Setesdalen. 

 

Grensa mellom tale og musikk er interessant, framheva han. Dei fleste norske dialektar har to 

tonale grunnverdiar, to melodiar me syng på, og dette er ulikt frå dialekt til dialekt. Berre 

Nord-Troms og Finnmark har eitt tonelag. Me nordmenn har lett for å spørje kor folk kjem frå, 

og dette vert positivt oppfatta. Me er vant til å høyre på tonefallet, og kan dermed til ein viss 

grad lokalisere ulike dialektar. 

 

Det var interessant å høyre at i norrøn tid var det ikkje ulike tonelag. Det endrar seg over tid, 

fortalde han. Han hadde nyleg gjort ei samanlikning av Stavangermålet no og gamle 
radioopptak der svært gamle folk snakka. Tonelaget hadde endra seg i løpet av ca 100 år, 

kunne han slå fast. 



 

Etter å ha høyrt om musikken i språket, heldt Marin Augusta Stallemo Bakke fram med å 

spele fele. Ho hadde innleia møtet med flott felespel, fyrst eit klassisk stykke på vanleg fele 

og så ein slått på hardingfela. Ho avslutta lagsmøtet med tre stykke klassisk musikk og heilt 

til sist Fanitullen på hardingfela. Marin Augusta har spelt mange gonger for oss i Mållaget, og 
det er moro å høyre kor godt ho gjer det! 

Solveig Lima 

Arnhild Skre med kåseri om Hulda Garborg  (19.10.2012) 

 

Lagsmøtet i Mållaget var denne gongen i samarbeid med BUL, og møtet vart halde i BUL-

salen. For nærare 40 tilhøyrarar heldt Arnhild Skre eit engasjerande foredrag om Hulda 

Garborg. 

 

Boka hennar: Hulda Garborg Nasjonal strateg fekk ho Brageprisen for i fjor haust. Ho gav oss 

eit godt bilete av livet til Karen Hulda Bergersen, født i 1862 på ein storgard på Stange i 

Hedmark. Men ekteskapet fungerte ikkje, og faren kasta mora saman med veslebarnet Hulda 

ut. 

Det å vere skilsmissebarn i 1860-åra var vanskeleg, men borgarskapet i byen tok vare på 

"nedkomlingane", og Hulda vart frå ho var lita invitert med på teater- og sirkusframsyningar.  

Dei fleste tenkjer på Hulda Garborg i samband med bunader og songdans, men Arnhild Skre 

peikte på at me ikkje må gløyme journalisten og forfattaren som etterkvart gav ut mange 

bøker og skodespel. Det er også henne me kan takke for at me har Det Norske Teateret. 

 
Frå Hulda var lita, hadde ho vist stor interesse for å spele teater iog drive med andre 

ablegøyer, men det var fyrst på Gløersens Pikeskole at ho kjende seg sett. Denne skulen vart 

eit svært viktig grunnlag for henne, og heldigvis starta Gløersen pikeskolen akkurat det året 



ho begynte på skulen. 

 

Hulda hadde også hellet med seg då ho som 17-åring skulle finne seg arbeid i Kristiania. Ho 

vart tilsett som butikkjomfru hos Mikkel Dobloug, eigar av ei forretning der dei selde reine, 

norske flagg. Han tok dei tilsette med til Kristiania Arbeidersamfund, og ho kom dermed inn i 

ein gjeng med radikale, dyktige folk. Dei hadde mykje kontakt med utlandet og meinte det 

særeigne norske måtte dyrkast. Her møtte ho Arne Garborg som ho beundra sterkt. Ho 

begynte på Maalskulen i 1885 og fekk snart inn artiklar i ulike aviser. 

 

Men klikken rundt Arne Garborg og Hulda kjende seg svært vonbrotne over venstreregjeringa 

og Sverdrup som dei hadde støtta i arbeidet for parlamentarismen. Dei meinte at regjeringa 

var altfor mykje styrt av pietiskiske sør-vestlendingar. Dei kjende seg ikkje heime i Oslo 

lenger og flytte til Østerdalen i desember 1887, og der vart sonen fødd i mai året etter. 

 

Det vart etterkvart vanskeleg å greie seg i snø og kulde i Østerdalen, og løysinga vart difor 

turar til utlandet om vinteren: Tyskland og Italia. I Tyskland omsette ho Hauptmann-

skodespelet til norsk, og etter ein vinter i Roma debuterte ho i 1892 med romanen Et frit 

Forhold. 

 

Alt då Hulda Garborg begynte å arbeide med teater på 1890-talet, skal ho ha kome på tanken 

om å gjenopplive songdansen. Ho fekk fortalt at songdansen framleis var levande på 

Færøyane. For å lære dansen skikkeleg, må ho sjå han sjølv. Det er utruleg sterkt gjort av ei 

kvinne i 1902 å dra av garde med eit lasteskip frå Bergen for å lære Færøydans. Ho skreiv 

heim til Arne Garborg om den flotte dansen ho såg. Gamle karfolk blei som ungdomar der dei 

sleppte seg laus! 

 

På Færøyane studerte ho også folkedraktene, og det same gjorde ho året etter på Island. 

Skulle ein danse, måtte ein ha noko laust og ledig, ikkje stramme kjolar med snøreliv som var 

på mote. Sjølv hadde ho fått sydd si fyrste drakt basert på Hallingdrakter: Huldadrakta, og 

denne brukte ho alltid i dansen. Ho svært motebevisst, og på byturar kledde ho seg svært 

stilig i moterett drakt, hatt og veske, aldri bunad. 

 

Etter kåseriet kom det spørsmål om Hulda og tilhøvet til nynorsken. "Ikkje heilt bra", fortalde 

Arnhild Skre. Hulda hadde sjølv prøvd å lære seg å skrive nynorsk, men greidde det ikkje. 

Garborg var alltid konsulenten hennar. I gjengen til Arne og Hulda Garborg, var det ikkje 

kamp mellom nynorsk og riksmål. Dei kunne skifte og skrive på båe språka. Etter Noregs 

Mållag vart skipa i 1906, vart avstanden stor, og ho var uven med det konservative Mållaget 

heile sitt liv. 

 

Leikleiaren, Miriam Korsmo, hadde trykt opp dansevisa: Aka på isen håle etter færøysk 

dansemåte og tonsetting. Dessutan hadde ho funne fram fleire songdansar som Hulda 

Garborg har laga dansemåten til: Bukkedans, Å kjøre vatn, Fram dansar ein haugkall, 

Trolldans og På Vossevangen. 

Solveig Lima 

  



Nynorsk i det norske språksamfunnet (18.10.2012) 

 

Martin Skjekkeland heldt eit interessant foredrag i Mållagsstova tysdag 18. september om 

nynorsken i det norske språksamfunnet. Han starta med å peike på at viktige drivkrefter hos 

Ivar Aasen for eit norsk skriftspråk, var det å kunne fremje eigne saker på eige mål - og 

dessutan vere stolt av målet sitt. Vidare gjekk han gjennom viktige drag i utviklinga av 

nynorsken. Han kom inn på jamstellingsvedtaket i 1885, og ikkje minst kampsituasjonen i 

tida føre Noregs Mållag vart stifta i 1906 og Riksmålsforbundet året etter. 

I 1943-44 var det 34 % av elevane i folkeskulen som nytta nynorsk. Det var stor motstand 

mot nynorsk og folkeleg/radikalt nynorsk i byane på austlandet, og "Foreldreaksjonen mot 

samnorsk" vart organisert av Riksmålsforbundet i 1951. 

 

Til slutt tok han føre seg korleis det står til med nynorsken i dag. Talet på nynorskbrukarar 

har gått ned i prosent, men talet på dei som skriv nynorsk er like høgt som for fleire tiår 

sidan. Det er også svært positivt at avislesarar og fjernsynssjåarar ikkje ser noko sært eller 

negativt med nynorsken. Fordommane var større før, meinte han, og for dei fleste er 

nynorsken blitt noko sjølvsagt. 

 

Men, heldt han fram til slutt, litt vemodig: "Han kom til sine eigne, men hans eigne tok ikkje i 

mot han". Trass ein god del positivt med nynorsken, er det ein realitet at mange som burde 

kjenne nynorsk som sitt eige språk, både ut frå dialekt og kulturbakgrunn, ikkje brukar 

nynorsk. Martin Skjekkeland har gjeve ut fleire interessante språkbøker. Den siste vart utgitt i 

februar 2012 og heiter: Språk og kultur Vegar inn i det norske språksamfunnet 

 

Song og musikk denne gongen sytte visesongar og medlem av studentmållaget, Johnny 

Kvaale Bjerk, for. Han spelte gitar og song både eigne og bluesinspirerte viser for oss. Ei fin 

avslutning på kvelden! 

Kyrkjekaffi i Mållagsstova sundag 10. juni  (12.06.2012) 

    

https://www.google.no/search?q=martin+skjekkeland&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a


Samarbeidet mellom Domkyrkja og Mållaget i Kristiansand har halde fram sidan 2010. Dette 

året var det forfattaren Paal-Helge Haugen som heldt preika. Den unge musikaren Gard 

Neergaard stod for eit musikalsk innslag med nydeleg felespel. Etter gudstenesta vart 

kyrkjelyden invitert til kaffi og kake i Mållagsstova, og også denne sundagen kom det svært 

mange, ca. 70 – 80 menneske. 

Paal-Helge Haugen heldt ei interessant og god preik. Han fortalde m.a. litt om arbeidet med 

den nye bibelomsetjinga og det språklege ansvaret for den nynorske delen. Som forfattar 

trekte han fram Johannesevangeliet og kvifor det har ei særstilling blant dei fire evangelia. 

Medan dei tre fyrste fortel konkret frå Jesu liv og gjerning, er det mykje meir dobbeltbotn i 

Johannesevangeliet. Paal-Helge Haugen nemnde også at i den katolske kyrkja var Johannes 

skytshelgen m.a. for forfattarar! Han avslutta preika fint og samstundes optimistisk med å 

sitere frå den nye omsetjinga av Johannes-evangeliet 1. kapittel og 5.vers: Ljoset skin i 

mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. 

Leiv Storesletten leia samværet i Mållagsstova på ein god og samstundes uhøgtideleg måte. 

Han takka presten Aud Sunde Smemo for det gode samarbeidet, og han kom også med hint 

til dei frammøtte om å melde seg inn i Mållaget. Under gudstenesta i kyrkja vart det opplyst 

at Paal-Helge Haugen ville ha eit litterært innslag under kyrkjekaffien, og dette såg me fram 

til.  

Han hadde teke med seg bøkene i Kvartett 2008. Det er fire sjølvstendige diktsamlingar som 

også har ein innbyrdes samanheng: Gs bok, Dantes oske, Passasje og Visum. Det var utdrag 

frå Gs bok me fekk høyre, og sidan dikta her har bibelvers som utgangspunkt, hadde han på 

førehand spurt Leiv Storesletten om å lese desse. Bibelversa er frå 1921-omsetjinga, og det 

vart eit fint samspel mellom versa og dikta som forfattaren las. 

 

Det var god stemning under kyrkjekaffien I Mållagsstova, og jamen vart det nokre få nye 

medlemer også! 

Solveig Lima 

Minnetale ved Jørgen Løvlands byste i Wergelandsparken 17. mai 2012.  (18.05.2012) 

 

Bjug Åkre, styremedlem i Mållaget i Kristiansand, la ned krans ved bysta til Jørgen Løvland 

17. mai. På ekte Vallemål heldt han ein framifrå tale der han peika på ulike sider hos Jørgen 

Løvland og fekk svært godt fram kor stor og mangslungen kar dette var. Me trur talen vil 
interessere fleire enn dei som høyrde på 17. mai, og han kan difor lesast her på heimesida 

vår. 



 

Godt folk! 

Me skal idag minnast og ære Jørgen Løvland. Han var ein statsmann, ein nasjonsbyggjar, den 

største som Agder hev fostra i nyare tid. Han fekk dei hægste politiske ombod ein nordmann 

kan få: Stortingsmann i tri periodar, odelstingspresident, arbeidsminister, statsminister, 

utanriksminister, stortingspresident, kyrkje- og undervisningsminister. Dessutan medlem av 

Nobelkomiteen i 25 år og var leiar i 21 år. Han var ein av dei sentrale politikarane som fekk 

gjennomført frigjeringi frå Sverige i 1905, utan at det vart krig mellom dei to broderfolki. 

 

Han fekk si byste her i Wergelandsparken i 1957. 

 

Jørgen Løvland var bondeson, fødd i Evje i 1848. Han var nok fødd med god genetisk 

utrustning. Nære slektningar på fars- og morssida var stortingsmenn, og noko lenger ute var 

han i slekt med Noregs største matematikar, Niels Henrik Abel. Han fekk eit stimulerande 

oppvekstmiljø på garden Lauvland som ikkje var nokon stor gard. Her måtte alle arbeide, 

også borni. Og dei lærde seg nøysemd. Frå 11 - 13-årsalderen måtte han gjæte buskapen i 

skogen og på heia der det var både bjørn og ulv. Han var uvanleg gåverik og 

kunnskapshungrig. Han lærde å lese lenge før han begynte på skulen som 6-åring. Han las alt 

han kom over og hadde eit svært godt minne og saug i seg kunnskap. Han ha med bøka i 

skreppa når han var i gjæsleskogen. I heimen ha dei bladi Almuevennen og Dølen som 

Aasmund Olavson Vinje gav ut på landsmål. Det var frå Dølen ungguten Jørgen ha ordi "Les 

og vex" som han skar inn i ein stokk i ei høyløe i skogen. Desse ordi vart eit motto for han. 

Han las om stathaldarstriden mellom Noreg og Sverige i 1859 og fekk her ein uvilje mot 

Sverige. 

 

Som gutunge møtte han tvo karar som ha vore med i krigane i 1808 og 1814. Den eine 

fortalde om krigsfangenskap i England, den andre om krig mot Sverige. Det gav djupe og 

varige inntrykk å høyre korleis andre statar ha hersa med nordmennene. Han kom au i 

kontakt med folk som var oppglødde for landsmålet til Ivar Aasen og vart målmann alt i 

konfirmasjonsalderen. 

 

Han var eit skuleljos heilt frå allmugeskulen der han gjekk ut med berre einarar. Han stod 

fremst på kyrkjegolvet då han vart konfirmera. Han tok lærareksamen som 17-åring etter eitt 

år på Holt seminar som vanlegvis tok tvo år. Han fekk seg ikkje meir formell utdaning, men 

lærde seg litt latin, tysk og fransk. 

 

I 1866 fekk han lærarpost på allmueskolen i Kristiansand. Det kunne vere ein strid jobb med 

opptil 50 elevar i klassen. Han fekk her innsyn i mykje fattigdom og naud i arbeidarfamiliane. 

Han var ein dugande og omtykt lærar. Han deltok ivrig i byens sosiale liv. Han skreiv innlegg i 

Christianssands Stiftsavis som då var einaste avisa i byen. I 1884 han vart redaktør i den 

avisa. Han heldt talen for dagen i byen 17. mai 1884. På 100-årsdagen for Henrik Wergelands 

fødsel, fekk han æra av å avduke statuen av han her i Wergelandsparken. Så han fekk ei håg 

stjønne her i byen. 

 

I Kristiansand var han med og grunnla den fyrste lærarinneskulen i landet. Her vart han kjent 

med Mathilde Torkildsen frå Kristiansand som han gifte seg med etter at dei ha kjent 

kvarandre i 11 år og vore hemmeleg forlova i 4! Dei busette seg i Østre Strandgate der 

Mathilde ha vakse opp. Huset brann diverre ned i bybrannen i 1892. I 1897 flutte han og 

familien til Kristiania der dei budde sidan. 

Løvland vart styrar av den ambulerande amtskulen i Indre Nedenes, som han starta opp i 

Bygland i 1876 og styrde i 4 år. Amtskulane vart viktige institusjonar for bygdene og var for 

mange det fyrste steget på ei vidare utdaning som lærarskule eller underoffiserskule. 

 

I 1880 gjekk han inn i politikken med Setesdalsbanen som fanesak. Det vart fortalt at han alt 

som 15-åring ha tenkt at det burde byggjast ein jernbane oppover dalen. Han fekk med seg 

vegingeniør Peter Krag som arbeidde med prosjektering av ny veg oppover langs Otra. Han 

vart ein glødande forkjempar for banen. Som redaktør av Christianssands Stiftsavis vart 

Løvland ein opinionsdannar i byen. Då han stilte til val til bystyret i 1884, kom han direkte inn 
i formannskapet og i skulestyret der han vart formann. Han arbeidde au med å få til 

jernbanesamband mellom Kristiania og Kristiansand over Kongsberg. 



 

I 1884 vart parlamentarismen innførd i Stortinget. I 1886 vart Løvland innvald på Stortinget 

for Venstre. Det var eit heldig tidspunkt å kome inn på Stortinget, då vart det mogeleg for 

andre enn embetsmenn å kome inn i regjeringi. 

 

For Løvland ha store visjonar for politikken sin. Han ville frigjere landet frå Sverige og lyfte 

landsbygda opp til jamstilling med byane og take heile landet i bruk med betring av 

kommunikasjonane som utbyggjing av jernbane, telefon- og telegrafsamband. Han ville au at 

dei menneskelege og intellektuelle resursane i landet skulle takast i bruk ved å gjere 

tilgangen til utdaning lettare. Landsungdom skulle få bruke sitt eige mål og verte stolte av sin 

eigen kultur. 

 

Det vart mykje hard strid. Han var eit ynda objekt for karikaturteiknarane. Det brydde han 

seg lite om. Han stod hardt på det han meinte var rett. 

 

I 1905 vart han norsk statsminister i Stockholm. Her fekk bondesonen frå Evje oppgåva å leie 

forhandlingsdelegasjonen som skulle få sanksjonera konsulatlovi som Stortinget hadde. 

vedteke. Han forhandla då andlet til andlet med sjølvaste kong Oscar 2. Det vart harde tak, 

men kongen neikta. Dermed var unionen mellom Noreg og Sverige oppløyst 7. juni 1905. 

Fyrst då var grunnlovsarbeidet frå 1814 i mål! 

 

Det vart hektiske og spennande månader framover. Ville det verte krig mellom broderfolki? 

Løvland og Chr. Michelsen samarbeidde godt og opererte som eit tvospann under 

forhandlingane med Sverige i Karlstad som enda med forlik om oppløysing av unionen. Noreg 

vart på ny eit kongedøme med den danske prinsen Carl som kong Haakon 7. 

 

Som Noregs fyrste utanriksminister arbeidde Løvland iherdig for å få til ein såkalla 

integritetsavtale med omliggjande land og stormakter. Ein integritetsavtale vil seie avtale 

med andre land om å avstå frå krav om landområde frå Noreg og garantere landet nøytralitet. 

Løvland fekk etter mykje diplomatisk arbeid til ein slik avtale med Sverige, Storbritannia, 

Frankrike, Tyskland og Russland. 

 

I 1907 vart Løvland både stats- og utanriksminister, men regjeringi gjekk av alt året etter. 

Han vart då ein kraftfull formann i Noregs Mållag. I 1913 kom han inn att på Stortinget. Han 

vart vald til stortingspresident som formelt sett er den nest hægste rangen i landet etter 

kongen. Ved hundreårsjubileet for grunnlovi 17. mai 

1914 heldt han som stortingspresident tale på landsmål frå presidentplassen i 

riksforsamlingssalen i Eidsvollsbygningen. Han vart kyrkje- og undervisningsminister og 

gjennomførde mange reformer. Han fekk innført ny rettskriving både for riksmål og landsmål, 

og han revidera det offentlege namneverket i ei norskare lei slik at amt og amtmann vart til 

fylke og fylkesmann, stift til bispedøme. Mange fylke og bispedøme skifte namn: Nedenes amt 

til Aust-Agder fylke, Lister og Mandal amt til Vest-Agder fylke. Mange byar fekk au nye namn. 

Han var drivkrafti bak innføringi av sidemålsstil til artium. Han var også sterkt med i debatten 

då lovi om landsgymnas vart vedteki, og fleire landsgymnas vart vedtekne eller kom i drift i 

hans tid som kyrkjeminister. 

 

Han gjekk ut av politikken i 1920. Han ha havt diabetes dei siste 8 åri og kreftene minka. Han 

døydde 74 år gåmål i heimen i Kristiania i 1922. Same året vart insulinet teke i bruk, men det 

var for seint til at Løvland kunne få nytte av det. Han vart gravlagd på statens kostnad i Vår 

Frelsers gravlund. 

 

Noregs Mållag starta ein innsamlingsaksjon for å reise ein minnestein. Riksmålsfolk og 

landsmålsfolk stod side om side bak oppropet. Bysta vart avduka i Vår Frelsers gravlund 7. 

juni året etter at han døydde. 

 

Hermed hev eg den ære og glede av å leggje ned ein krans ved Jørgen Løvlands byste som 

takk for alt han gjorde for landet vårt - og som teikn på at han enno ikkje er gløymd! 

 
TAKK TIL ALLE SOM MØTTE FRAM! 

  



 
Humørfylt lagsmøte 20. mars   (21.03.2012) 

 

 

Temaet denne tysdagskvelden var: "Amerikaniseringa av kulturen er å sjå i hus og språk". 

Stipendiat Siv Ringdal heldt eit inspirerande foredrag om Listakulturen for 40-50 tilhøyrarar. 

Etter kaffipausen fylte Lista trekkspelklubb Mållagsstova med fengande dansemusikk, i starten 

amerikanskinspirerte tonar før dei drog til med ulik gammeldansmusikk slik me kjenner det 

frå Bondeungdomslaget. 

Omslagsbiletet frå boka til Siv Ringdal Det amerikanske Lista. Med 110 volt i huset (2002) 

kom fram på lerretet samstundes med at ho starta å fortelje litt om seg sjølv. 

Bestefar hennar var født i USA og ho åt amerikansk turkey som liten der oppskrifta kom frå 

oldemora. Som barn og ungdom hadde ho rekna det som heilt naturleg at kameratane hadde 

amerikanske namn som Sherley, Clifford eller Glenn og at dei brukte amerikanske ord på 

daglegdagse omgrep. 

 

Men då ho kom til Oslo og sa ho skulle berre leggje frå seg pakkane i trunken, undrast venene 

frå andre stader i landet kva ho meinte. Dette var med og gjorde henne merksam på det 

spesielle ved Listamålet og kulturen, noko som inspirerte henne til å forske vidare på dette. 

No held ho på med eit doktorgradsarbeid om dei ugifte kvinnene som drog frå Agder til New 

York i perioden 1946 til 1965. 

 

Det var ein flott presentasjon ho gav. Bileta på lerretet viste oss t.d. amerikanskinspirerte hus 

og inventar på Lista, og m.a. fekk me sjå både norsk og amerikansk stikkontakt på same 

veggen, altså 110 volts uttak. Det gav status å ha ein amerikanskprega heim, og i mange 

tilfelle var det også rimelegare å gjere innkjøp der borte. Det kunne vere fleire tonn tunge 

flyttelass dei kom med når dei hadde bestemt seg for å bu i Noreg att. 

 

I tillegg til boka frå 2002, gav ho i 2007 ut boka Lapskaus Boulevard, og ho brukte også bilete 

frå denne i foredraget sitt. Lapskaus Boulevard var namnet på ei gate i Brooklyn der det 

budde svært mange nordmenn og der ein kunne kjøpe både lapskaus og kjøttkaker! 

 

Det er sjeldan ein får oppleve så god framføring av eit foredrag. Listadialekten hennar gjorde 

det ho sa svært levande og i tillegg til kunnskapsmengda ho hadde om emnet, brukte ho 

passe mange bilete for å gjere det endå klårare! 

http://www.hf.uio.no/ikos/personer/vit/sivri/index.html
http://www.farsunds-avis.no/artikkel.asp?Artid=6663


 

 

Etter kaffien stilte 10 medlemer frå Lista Trekkspelklubb stilte opp i raude skjorter med 

trekkspel, toradarar, fele, vaskebrett og kontrabass. Leiaren, Hans Olav Stangborli frå 

Fjotland, hadde ein lun og triveleg måte å få oss endå meir i stemning på. 

Dei starta med litt amerikainspirert musikk, m.a. "Love me tender", "Oh, when the saints", før 

dei gjekk over til andre takter der me kunne ha svinga oss til rheinlender, masurka, trippar og 

vals om plassen hadde tillate det! 

 

Mykje dialekt frå vest i Vest-Agder å høyre denne kvelden, og det er ikkje så ofte i 

Kristiansand! Svært moro! 

Solveig Lima 

Nynorsk i 5. klasse på Lovisenlund   (05.03.2012) 

      

Stor interesse for nynorskbøkene også denne gongen. Sidan mars 2007 har eg vore ein gong i 

året på Lovisenlund skole for å presentere nynorske bøker på 5. trinn. Skulen er svært positiv 

til nynorsk, og det er nok mykje takka vere skulebibliotekaren Anne Aaneland Olsen som fekk 

nynorsk fast på timeplanen i 5. klasse for 6 år sidan. Interessene er ulike, og to av jentene 

såg seg raskt ut ei bok som handla om hestar og ponniar.  

Som vanleg hadde eg med mange biletbøker, bøker med meir tekst og fleire reine fagbøker.  

Det er litt av kvart å velje mellom, og etter presentasjonen ville dei fleste også denne gongen 

starte lesinga snøggast mogeleg. Desse jentene har funne litt ulikt lesestoff, noko med 

humor: Koseputa-bøkene og noko meir alvorleg: Da eg kom heim, var hesten borte. I Tonje 

Glimmerdal (boka lengst til venstre) finn ein både humor og alvor. Sjølv om elevane berre er 

komen til 5. trinn, verkar det som mange gjerne les "tjukke" bøker og ikkje er redde for å gje 

seg i kast med meir krevjande tekster. 

 

Alle får diplom når dei har lese så mange sider at dei har fylt ut skjemaet kvar enkelt får. Dei 

blir også med i trekking om bokpremie. 

Solveig Lima 

 

https://www.google.no/search?q=lista+trekkspillklubb&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a


 
Ny heidersmedlem i Mållaget   (22.02.2012) 

 

 

Anne Austad vart utnemnd til heidersmedlem på årsmøtet 21. februar. Olav Molland heldt ein 

fin tale for henne før diplom og blomar vart delt ut. Ho har vore aktiv i laget sidan 1993 då ho 

vart vald inn i styret. Ho har i fleire periodar vore leiar og har såleis bak seg samanhangande 

19 år med trufast arbeid for målsaka og Mållaget i Kristiansand. 

I tillegg har ho vore med i styret for Vest Agder Mållag og medlem av satsinga på Agder. 

Fleire gonger har ho vore utsending til landsmøte i Noregs Mållag. Det er språket Anne er 

oppteken av og ser som hovudoppgåva til Mållaget. Forretningsdrifta er nok mindre 

interessant, tykkjer ho, men samtidig naudsynt for at det skal verte pengar til målarbeidet. 

Ho er svært glad i Mållagsstova og oppteken av at me skal ta vare på denne med det som er 

av inventar og kunst. 

 

Som styremedlem og leiar har ho alltid teke ansvar, og ein kjenner det trygt at ho også dette 

året sa ja til å stille som leiar. 

Nynorsk i 7. klasse på Hånes   (27.01.2012) 

       

Også dette året har 7. klasse på Hånes nynorsk på planen. Mållaget i Kristiansand har mange 

nynorskbøker til utlån som skulane kan bruke i undervisninga. Det er tredje året at Hånes har 

hatt ein nynorskperiode på 7. trinn, og som tidlegare vart eg positivt motteken då eg kom 

med alle bereposane med bøker. 

Snautt 60 elevar starta dagen på musikkromet der bøkene var stilt ut, og eg brukte den fyrste 

halvtimen til å presenterte eit lite utval før dei fekk låne. Dei hadde mange bøker å velje 

mellom, både biletbøker og bøker med mykje tekst. Fagbøker, t.d. frå krigen, var det også 

mogeleg å finne. 

 

Etter presentasjonen var det livleg aktivitet og dei fleste såg ut til å finne ei bok dei hadde 

lyst til å lese. Kontaktlæraren, Bodil Kristine Nygaard Laundal, var svært positiv og hadde lagt 

til rette for lesing rett etter presentasjonen. Heile 7. trinnet skal ha nynorsk på timeplanen i 3 

veker. 



Solveig Lima 

 
Nordahl Grieg på Sørlandet   (17.01.2012) 

 

 

Tysdag 17. januar fekk me ei interessant utgreiing av Jostein Andreassen om Nordahl Grieg 

på Sørlandet. At diktet Til ungdommen vart skrive i Ny Hellesund var ei heilt ny opplysing for 

mange av oss. 

Det var biografien til Edvard Hoem om Nordahl Grieg i 1989 som gjorde Jostein Andreassen 

svært nyfiken på å få vite meir om opphaldet på Sørlandet. Kor i Høvåg t.d. hadde Grieg 

budd? Jostein Andreassen gjekk straks i gang med å prøve å finne ut meir om opphaldet, og 

han hadde hellet med seg. 

 

Han fekk tilfeldig kontakt med ein familie i Høvåg og intervjua ei dame på 90 år frå denne 

familien. Ho fortalte mykje om då Grieg var på Kvanneid pensjonat i 1929, same huset som 

Wilhelm Krag og Gabriel Scott hadde budd i tidlegare. 

 

Det var i Høvåg han skreiv diktsamlinga: "Norge i våre hjerter" i 1929, og her finn vi 

diktet "Sykkelstyret", direkte inspirert av ein gut og ei jente som akkurat hadde begynt å vise 

interesse for kvarandre. Grieg var mykje ute og gjekk, og det var på ein av turane såg han 

desse to. 

 

Seinare fekk Grieg tilbod om å vere i Bua i Ny Hellesund, og hit kom han att år etter år. Her 

skreiv han i 1936 diktet "Til ungdommen". På denne tida var Trond Hegna leiar i 

Studentersamfunnet, og mange studentar var høgreorienterte med NS-sympatiar. Hegna ville 

ha motvekt og han vende seg til Nordahl Grieg og bad om eit samlande dikt for venstresida. 

Diktet vart skrive på kort tid og framført fyrste gongen av skodespelar Gerd Egede Nissen. 

 

Det var også i Ny-Hellesund han skreiv dramaet "Nederlaget" frå Pariserkommunen i 1871-

72, utg i 1937. Jostein Andreassen gav i 1992 ut "Nordahl Grieg på Sørlandet - et studiehefte 

om forfatterskap og miljø" , og dette heftet kan lånast på biblioteket. "Til ungdommen" vart 

med hendinga 22.7.2011 svært aktuelt. Etter kaffipausen starta me difor opp med å syngje 

dette diktet medan Marin Stallemo Bakke akkompagnerte på fele. 

http://debatt.sol.no/content/o-sykkelstyre
http://www.peacelink.nu/Dikt/Dikt_NordahlGrieg.html


 

Det var Marin som stod for det musikalske innslaget denne kvelden, og ho imponerte stort. 

Ho går i 2.klasse på Vågsbygd vidaregåande skule på musikklina, og ho handterar både 

vanleg fele og hardingfele svært overbevisande. 

 

Vi lytta til nydelege musikkstykke av Rolf Løvland og Jules Massenet på vanleg fele og 

fengjande lydarslåttar på hardingfele: "Budeian på Vikafjellet" og "Tjønneblomen". Stykka ho 

spelte på vanleg fele var Song from a Secret Garden av Løvland og Meditasjon frå Thais av 

Massenet. 

 

Marin er nyvald leiar i Agder Målungdom, og me ynskjer henne lukke til vidare både med 

musikken og målarbeidet! 

Solveig Lima  



2011 

 
Julemøtet i Mållaget 2011  (07.12.2011) 

 

Det tradisjonelle julemøtet i Mållaget samla også denne gongen mykje folk, og det var fleire 

som fekk beskjed om at det var fullt, sjølv om dei hadde meldt seg på innan fristen. Som 

tidlegare var det Olav Molland som stod for middagen med pinnekjøt og aprikosdessert, og 

som vanleg smaka det utruleg godt. 

 

Noko nytt denne gongen hadde Borghild Løver funne på: Ho hadde kjøpt eit fint juletre som 

ho rakk å pynte ein halvtime før gjestene kom. Etter den gode julematen var det difor berre å 

"hive" seg ut på golvet for å starte gangen rundt juletreet. 

 

Sjølvsagt var det berre nynorske songar som vart brukt. Borghild hadde med seg Bente 

Åsheim på fele og Olaf Moen med harpeleik for å akkompagnere til songen då me sat ved 

bordet. Dei tre var også gode å ha som føresongarar rundt treet. Flott å vere i BUL-salen 

under denne fyrste delen av programmet, der det er god plass til både middagsbord og 
juletregang.  



    

Før kaffi og småkaker i Mållagsstova heldt Gunvor Lande eit tankevekkjande kåseri om språk. 

Ho kalla det: Språk - utan kryss og B. Erfaringar og refleksjonar. Oppveksten hennar var 

prega av mange ulike dialektar. Ho vart født i Hallingdal og voks opp på Vestlandet. 

Språkinteressa har fylgd henne frå ho var liten. 

Born har ofte lett for å skifte mellom ulike språk eller dialektar. Ho viste til barnebarn som har 

flytt mykje rundt. Dei snakka fransk med kameratar då dei budde i Frankrike, men norsk 

heime. Dei har eit språk inni seg som dei ikkje alltid bruker, men som ligg der. Ein stor 

rikdom! Slik er det også for dei som er innvandrarar i Noreg! Men borna er kanskje redde for 

å vise det, vil ikkje skilje seg ut, men snakke slik som kameratane. 

 

Ho viste også til ei ung estisk jente som omsette Luther til estisk. På spørsmål om kvifor ho 

gjorde det, fekk ho til svar at dei som skulle ha gjort det, var døde. Identitetskjensla og det å 

gjere noko for det estiske språket og landet var drivkrafta til den unge jenta. Det kom også 

fram at ho meinte mor hennar ikkje kunne noko språk, men ho forstod finsk godt, litt svensk, 

litt tysk og kunne også russisk godt! 

 

På ei reise i Palestina var ho forviten på korleis israelarar og palestinarar såg på språka til 

kvarandre, men nesten ingen av dei ho intervjua ville uttale seg om dette. Ho kom med eit 

hjartesukk under kåseriet: Tenk om innbyggjarane kunne ha hatt språkopplæring i dei andre 

sitt språk! 

 

Siste post på programmet var song og musikk med Bente, Borghild og Olaf. Det var variert og 
underhaldande, noko ein kom i god stemning av. 

 



Dei fortalte litt om det dei framførte, og det gjer det heile meir interessant. Mellom anna sa 

Olaf at han skulle synge ein julesong som ein gong var forboden: Fra fjord og fjære. Det var 

fordi at folk ikkje skulle sitje i kyrkja og synge om "armods hytte og hvermanns gård"!! 

 

Kvelden vart avslutta på tradisjonelt vis med at alle reiste seg og song fyrste og siste vers 
av Fagert er landet 

Solveig Lima 
 

 
Kulturkveld saman med BUL   (10.11.2011) 

 

 

Onsdag 9. november var ca. 60 tilhøyrarar møtt fram i BUL-salen for å lytte til det Else 

Rønnevig hadde å fortelje om tradisjon for brødbaking i Noreg. 

 

Ho fortalde at bakaromnar vart brukt her i landet for nesten tusen år sidan. Frå 1800 talet og 

heilt til i 1950-åra var bakaromnen vanleg i hushaldet. 

Men det er ikkje bare i Noreg bakaromnar var vanlege. På Cuba hadde ho etter lita stund 

oppdaga mange, noko som var ukjent for guiden. Til og med på flyplassen i Chicago hadde 

dei fått inn ein slik omn. 

 

Ho kom med gode råd for bygging og bruk av bakaromnar, og heile tida kombinerte ho det ho 

sa med å vise oss bilete. Me fekk sjå mange ulike omnar, interiør og bygningar før og etter 

restaurering og innimellom bilete av flotte, nysteikte brød. 

 

Else Rønnevig er utruleg kreativ og ei som står på for å halde tradisjonar i hevd. Ho ser 

mogelegheit der andre ser skrot, og ho avslutta kåseriet med bilete frå ei hytte i Valdres, 

Bjørkestølen, som ho nettopp har fått bygd oppatt. Sjølvsagt var bakaromnen med, og frå 

denne hytta såg ho føre seg kor populært det ville bli med heimebakt brød til dei vegfarande. 

 

Det var moro å møte eit menneske som var så engasjert og som har fått gjennomført så 

mykje av det ho har tenkt. 

 

Solveig Lima 

 
Utdeling av journaliststipend hausten 2011  (02.11.2011) 

 

Mållaget i Kristiansand er glad for å kunne dele ut stipend til komande journalistar. Desse vart 

etter møte i juryen 1.11.2011 tildelt stipend: 

Johanne Flottorp, Maria Lavik, Helene Reite og Ingvild Skølt. Tre av desse studerer 

journalistikk ved Høgskolen i Oslo, medan den fjerde, Helene Reite, er student ved 

Mediehøgskolen Gimlekollen, Kristiansand. Av desse har både Flottorp, Lavik og Reite fått 

stipend tidlegare. 

 

Me ynskjer dei lukke til med studiet og vonar dei kjem til å få høve til å bruke nynorsk ofte. 

 

  

http://www.sprossa.no/
http://www.sprossa.no/


 
Sørlandsk lærarstemne: Nynorsk på 1-2-3 (21.10.2011) 

 

Ingar Arnøy, skulemålsskrivar i Noregs Mållag, heldt eit entusiastisk innlegg for nynorsken på 

Sørlandsk lærarstemne 21. oktober 2011.  

 

Nynorsk er i røynda eit riksmål, ikkje eit lokalt mål! Det er ein myte at Aasen ikkje var stort 

andre stader enn på Vestlandet. Han meinte innsamlingsarbeidet til Aasen er grunnleggjande i 

undervisninga for eldre elevar. Aasen valde former som dekker/samlar dialektane i heile 

landet. Elevane bør bli presentert for flest mogeleg dialektar, og då er lydbøker/lydprøvar ein 

ypparleg måte å bli kjent med språket på. 

 

Tittelen på kurset: Nynorsk på 1 - 2 - 3 tek utgangspunkt i det Aasen fann på ferdene sine: 

EIN: Aasen valde diftong framfor monoftong fordi diftongen samlar begge, sjølv om det i 

mange bygder vart brukt monoftong. 

TO: Skreiv tvo fordi ein då fekk fram samanhengen med ord som kjem av dette ordet, tvilling, 

tvisyn t.d. (Med 1938-rettskrivinga forsvann ordet tvo frå nynorsk skriftmål) 

TRI: Opning av vokalar i - e - æ. I vert ofte uttala e eller æ, t.d. skrive -skreve. Difor er i 

brukt i skrift, men kan uttalast med e der det høyrer til dialekten. 

I-omlyd er vanleg i alt norsk talemål: a-e, å-æ, o-ø, o-y, u-y. Svært mange av orda me 

bruker til dagleg er mykje lettare å forklare med å vise til det opphavlege ordet. T.d. katt - 

kjette, låk - lækjar, bol - bøling, loft - lyfte, sur - syre. I-lyden er ein smart knagg å henge 

språk på! 

 

Ein må gjere noko med innstillinga til nynorsk, og difor er TIDLEG START svært lurt. Arnøy 

nemnde ein lærar i ungdomsskulen som på fyrste foreldremøtet sa at ho ville ikkje ha noko av 

at foreldra snakka nedsettande om nynorsk. Det blei sjølvsagt diskusjon, men ho fekk 

foreldra med seg. Elles meinte han at alle skulane burde fylgje læreplanen og ha nynorsk på 

barnesteget også. 

 

Til slutt nemnde han kor viktig det er å bruke Nynorsksenteret i Volda. Dei har fått mange 

millionar for å styrke nynorsken. Skulane kan difor ta kontakt med senteret for å få stønad til 

lærebokinnkjøp og forfattarbesøk. 

 

Solveig Lima 

 
Kristiansand i språk og historie (19.10.2011) 

 

      

Inger Johanne og Knut Mæsel tok oss med på ein svært interessant "rusletur" denne kvelden. 

Dei tok utgangspunkt i den siste boka deira: Rusleturer i Kvadraturen 7 Under Baneheia som 

vert utgjeve i desse dagar. 

http://www.nynorsksenteret.no/


Etter kaffipausen heldt Vibeke Lauritsen eit engasjert innlegg om Kristiansandsdialekten, og 

kor mykje i denne som eigentleg er likt med nynorsk. Foredraget til Inger Johanne og Knut 

Mæsel starta med at omslagsbiletet til siste boka deira vart vist på lerretet, og publikum vart 

bedne om å kome med namn på bygningar dei kjende att. Kontakten mellom forfattarar og 

tilhøyrarar var slik frå fyrste stund på topp. 

 

Bileta var utgangspunkt for forklaring om når husa vart bygde, kva namn det var på ymse 

hus og gatene dei låg i. Mest ingenting av dei bygningane som låg der før, finst i dag. Fleire 

gater er også borte. 

 

I dette området av byen var det gjerne folk frå landet som slo seg ned, og mange som var 

lutfattige, fekk eit lite husvære her. Denne bydelen vart ein slags underklasse, sjølv om 

klasseskiljet her ikkje var stort samanlikna med Oslo t.d. 

 

Kva opphavet til ulike namn er, fekk me forklaringar på. T.d. var Gartnerløkka på slutten av 

1800-talet ei svær slette(løkke) som etterkvart vart dyrka opp, og difor kom dette namnet i 

bruk. Baneheia kjem av Reperbanen som låg under heia. 

 

Trafikken i byen har auka kolossalt og dermed øydelagt mykje av bygningane og miljøet som 

var der. Det er difor flott at Inger Johanne og Knut Mæsel har teke fatt på arbeidet med å 

samle inn bilete og intervjue gamle folk. Eit svært verdifullt arbeid vår tid og for komande 

generasjonar! 

 

Etter kaffipausen kom lektor på KKG, Vibeke Lauritsen, med eit levande foredrag om 

kristiansandsdialekten. Ho er født i byen, og ho har alltid vore oppteken av språk. Nynorsk er 

hovudmålet hennar, og ho har gjort eit svært viktig arbeid blant elevane i vidaregåande ved å 

la dei bruke nynorsk i fleire fag. 

 

Ho har arbeidd mykje med likskapen mellom nynorsk og Kristiansandsmålet. Noko av det ho 

peika på er bruk av diftongar, t.d. i blei, skreik og i verbbøying, t.d. hoppa, kasta, der orda er 

heilt like med nynorsk skriftmål. Elevane vart overraska. Dette hadde dei aldri vore bevisste 

på tidlegare. 

 

Elles viste ho mykje til Sissel Kostøls hovudoppgåve frå 2005 om Kristiansandsdialekten i 

endring, ei endring som stadig har gått raskare. 

 

Margrethe Sødal spela piano og fekk oss godt med på Sørlandsvisene som vart sungne 

innimellom ulike innslag. I det heile ein svært innhaldsrik kveld! 

 

Solveig Lima 

 

 

  



 
Cornelius Jakhelln om "Norrøn livskunst"  (19.09.2011) 

 

Forfattaren og black-metal-musikaren Cornelius Jakhelln gjesta 13. september Mållaget i 

Kristiansand med føredraget "Norrøn livskunst". På ein original og engasjerande måte 

formidla han korleis han har begynt å bruke ein svært konservativ nynorsk som kunstspråk – 

den såkalla høgnorsken, eller det vi gjerne kjenner som “i-mål”. 

Jakhelln voks opp i Kristiansand på 1980- og 90-talet, og ein skulle tru at gammalvoren 

nynorsk måtte vere noko av det fjernaste å gripe til. Men ungguten var så visst ikkje den som 

følgde straumen. Som musikar og forfattar leita han etter eit personleg kunstnarleg uttrykk, 

og han blei inspirert mellom anna av black metal-kulturen til å vende seg mot historie og 

mytologi, og også mot ei eldre språkform – altså høgnorsken. 

 

Interessa for høgnorsken blei vekt alt i tenåra, og i føredraget sitt fortalde Jakhelln levande 

om korleis han midt på 1990-talet fekk henta opp ei gammal utgåve av Ivar Aasens dikt frå 

kjellarmagasinet i Kristiansand folkebibliotek. Det var ei høgtidsstund å vende dei gamle, sprø 

blada. Likevel tok det ei stund før han tok i bruk høgnorsken for alvor. 

Ein periode var han student ved Sorbonne-universitetet i Paris, og var fast bestemt på å kaste 

av seg den norske arven og bli franskmann. Men så slo han heilt om, blei nærmast 

nasjonalromantikar og begynte etter kvart å bruke den gamle høgnorsken både i dikting og 

musikk. Eit døme på dette er diktboka Trisyn (Samlaget, 2010) og musikk-albumet Norrøn 

Livskunst, som han gav ut med gruppa Solefald same år. I dag er Jakhelln nærmast 

tospråkleg når det gjeld kunstspråket. I noko av det han skriv brukar han bokmål, i andre ting 

høgnorsk, litt avhengig av kva emnet og samanhengen er. 

 

Gjennom føredraget fekk vi tydeleg inntrykk av at høgnorsken er del av eit stort kunstnarleg 

identitetsprosjekt for Jakhelln, som også omfattar det å vere stolt av tradisjonelle norske 

kulturuttrykk i det heile. Ikkje minst gjeld det litteratur og estetikk frå norrøn tid. 

Karakteristisk nok snakka han om den "ny-norrøne" vendinga si. Norrønt skulle han også 

gjerne ha skrive, sa han, iallfall innblanda i høgnorsk, men dit er det endå eit stykke veg å gå. 

 

Mot slutten av føredraget lista Jakhelln opp ei rekke føremoner med høgnorsken, ja. eigentleg 

med nynorsken i det heile. Høgnorsken gjer så mange fagre vokalklangar mogleg, hevda han 

– “diftongane i i-målet skaper eit lydbilete ein ikkje finn på bokmål". At høgnorsken er 

krevjande å lære, såg han berre som ein fordel: "Det er ikkje berre å laste eit nytt mål ned 

frå hugen", som han sa, ein må arbeide mykje med det, og dermed blir resultatet betre 

kunstnarleg sett. Jakhelln la også vekt på at bruk av høgnorsk markerer tydeleg avstand til 

bokmålet, som han meinte blir meir og meir utvatna av engelske importord. Dermed kan 

kanskje ein slik konservativ nynorsk vere med å styrkje ei særeigen norsk språkleg 

identitetskjensle. Kanskje kan høgnorsken få ein renessanse mellom unge forfattarar og 
musikarar, ikkje minst gjennom svartmetall-kulturen? 

 



Som del av føredraget fekk møtelyden høyre to musikk-kutt frå cd‘en Norrøn Livskunst. Det 

var mørk og løyndomsfull rockemusikk, med eit islett av folketonar, som faktisk såg ut til å 

falle i smak i forsamlinga. Rett nok understreka Jakhelln at han hadde valt ut dei to mest 

“øyrevennlege” låtane. Så var det livleg ordskifte, og etter maten blei møtet avslutta med to 

vers av "Fagert er landet". Ein stilmessig kontrast, kanskje, men innhaldsmessig heilt i tråd 

med bodskapen til føredragshaldaren! 

 

 

Om Cornelius Jakhelln 

Fødd 1977. Oppvaksen i Vågsbygd. Har seinare budd i Paris, Brighton og Roma. Frå 2006 bur 

han i Berlin. Slo for alvor gjennom som forfattar då han blei norsk vinnar i ein stor nordisk 

romankonkurranse, med romanen Gudenes fall (2007). Musikalsk soknar han til black metal, 

og har gitt ut plater med gruppene Solefald og Sturmgeist. 

Svein Slettan 

 
Utlysing av journaliststipend  (18.09.2011) 

 

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ynskjer å nytte nynorsk i 

studiet og seinare i arbeidslivet. Stipendiaten kan få tilbod om å arbeide i miljøet til Nynorsk 

Pressekontor og NTB, og få god rettleiing der. Ho/han kan få kr 10 000,- per studieår i inntil 

tre år. Nærare informasjon får du ved å ta kontakt med Mållaget v/Svein Slettan eller 

Borghild Løver. Søknadsfrist i 2011 er 8. oktober 

 

 
Oskar Stein Bjørlykke i Mållaget sundag 22. mai  (29.05.2011) 

 

I 2010 starta Mållaget samarbeid med Domkyrkja i Kristiansand om ei nynorsk gudsteneste. 

Det var i høve 125-årsjubileet for Domkyrkja, og det var då Edvard Hoem som heldt preika - 

og som var med på kyrkjekaffien i Mållaget etterpå. 

 

Dette året vart preika halden av forfattar og teolog Oskar Stein Bjørlykke. På kyrkjekaffien i 

Mållaget etter gudstenesta samla det seg snart 50-60 menneske til ein god kopp kaffi og for å 

høyre Bjørlykke lese eigne dikt. 

 

Bjørlykke har skrive mange dikt for både born og vaksne, og han har ei eiga evne til å finne 

presise uttrykk. Han bruker ikkje mange ord, men held seg til noko konkret som alle kjenner. 

På ein enkel måte får han fram noko som har ein djupare botn. Dette var tydeleg i fleire av 

dikta han las for oss. 

 

Det var eit gildt møte med ein forfattar som ein må take fram og lese mykje meir av. 

 

Solveig Lima 

  



 
Opplesing av nynorske biletbøker i Kløverhagen barnehage  (23.03.2011) 

 

Ragnhild Mydland frå Mållaget i Kristiansand har vore to onsdagar og lese for borna i 

Kløverhagen barnehage.  

      

Interessa er stor, og her er mange bøker velje i. Det er små grupper ho les for, og alderen 

varierer frå 2 - 3 år til 5 - 6 år. 

 

Denne onsdagen er det dei største borna som får besøk, og det er ofte ivrige kommentarar å 

høyre. Borna er heilt med når ho les frå boka Timothy mister seg sjølv. Bøkene om Bæ og 

Bø er også svært populære. Det er dessutan laga dokker til desse, noko som gjer figurane 

endå meir levande. 

 

Noregs Mållag har ein kampanje no om meir nynorsk i barnehagen: Gjennom ord blir verda 

stor. Mållaget i Kristiansand er med ei opplesing som dette med og støttar kampanjen ved at 

borna møter eit større språkmangfald gjennom dei nynorske bøkene og opplesinga. 

 

Personalet ved Kløvergården barnehage har gitt svært positive tilbakemeldingar, og dette er 

inspirasjon for vidare arbeid i barnehagen. 

 

Solveig Lima 

 

 
Vil norsken overleva?  (17.03.2011) 

 

Fullt hus på Mållagssalen tysdag 15. mars då Sylfest Lomheim heldt eit engasjert foredrag om 

framtida for norsken. 

 

Han meinte at talespråket/dialektane vil halde seg, men det blir eit tøft arbeid å ta vare på 

skriftspråket i dei neste 150 - 200 åra. 

Sylfest Lomheim var direktør i Språkrådet frå 1. januar 2004 til 1. september 2010. Under 

hans leiing vart det i 2005 sett ned ei nemnd som skulle gjere greie for språkstoda i landet. 

Der vart det gjort så grundig arbeid at to Stortingsmeldingar som vart vedtekne i perioden 

2007-2008 byggjer på arbeidet til nemnda. 
 

I Stortingsmelding nr. 37 er det overordna målet å motverke at norsken blir borte frå det eine 



området etter det andre og syte for at norsk har ein fullverdig status og bruk i samfunnet. Det 

skal takast omsyn til den totale språksituasjonen i landet, m.a. likestilling mellom bokmål og 

nynorsk. 

Ingenting kjem av seg sjølv, og det er politikarane som sit med makta. Men det hjelper ikkje 

med Stortingsvedtak om ikkje folket fylgjer etter og syner i bruk at det norske skriftspråket er 

funksjonelt. 

 

Kvifor ikkje gå over til engelsk? Det høyrest praktisk og smart ut. Men det er det motsette, 

påpeiker han. Det vil ta tre generasjonar, altså ca. 100 år, å lære seg eit anna språk godt. 

Det vil vere eit samfunn i ein overgangsfase som ikkje vil vere funksjonelt, og dermed ikkje 

så konkurransedyktig. Altså økonomisk slett ikkje smart! 

 

Tidlegare var foreldra oftast språkførebileta for borna. No er dei aller fleste i barnehagen og 

vert påverka av språket der. Sjølv om det står aldri så fint om språkstimulering i 

Stortingsmeldingar og rammeplanen for barnehagane, blir dette slett ikkje fylgd. Det burde 

vere forbod mot å synge engelske songar der, i alle fall Happy Birthday!! 

 

Lomheim heldt opp tre ting som avgjer framtida for norsk: 1) haldning, 2) haldning, 3) 

haldning! Han er likevel meir optimist i 2011 enn han var i 2003. Det ligg til rettes no for å få 

språkpolitikken iverksett! 

 

 

Eit friskt innslag på slutten av lagsmøtet stod Vegar Vårdal for. Han er folkemusikar og 

dansar, og det var moro både å høyre og sjå han der han spela og trippa rundt på golvet. 

 

Han har budd fleire stader i landet, og han viste gjennom felespelet korleis musikken er 

påverka av folkelynnet: Friskt og lett i Nord-Noreg t.d., ein god del tregare i Hedmark! Far 

hans, Dag Vårdal, har samla mykje folkemusikk frå Vest-Agder, så noko av dette vart 

sjølvsagt framført. 

 

Ein svært triveleg kveld! 

 

Solveig Lima 

 

 
Stor interesse for nynorskbøker på Skarpengland  (16.03.2011) 

 

       

Som på dei andre skulane eg har vore, vart eg møtt av ivrige og interesserte lærarar og 

elevar. Det var dei to klassane på 7. trinn eg besøkte. Også denne gongen hadde eg med eit 



rikt utval av bøker, både biletbøker og bøker med meir tekst. Eg presenterte bøkene for ein 

klasse om gongen, og dermed fekk eg god kontakt med elevane. Eg viste dei fyrst biletbøker. 

Av desse finst det utruleg mange gode. Dei har illustrasjonar som gjer at boka blir både lett og 

morosam å lese. Mange valde å starte med biletbøker. Men det var også dei som med ein gong 

ville prøve seg anten på Tonje Glimmerdal, Drakeguten eller Rekrutten, bøker på 3 -400 sider. 

Det var stor interesse for bøker frå krigen, fotball og spennings- og fantasy-bøker. 

 

Mange er interessert i fagbøker, og av desse hadde eg med fleire dyrebøker av Egil Hyldmo og 

historiske bøker med innhald frå 1000-talet og siste verdskrig. 

 

Solveig Lima 

 
Aktivt Studentmållag på UiA  (11.03.2011) 

 

Studentmållaget brukte tysdag 8. mars til å markere seg med stand i vrimlehallen på 

Universitetet. 

 

 

Engasjerte jenter frå styret stilte opp både med godteri og nynorskbøker. Berre positive 

kommentarar å høyre frå dei som kom forbi! På biletet ser me Idun Lio og Camilla N. Scheie. 

Kristin Birkenes, også med i styret, er fotograf her. 

 

 
Lovisenlund med nynorskprosjekt for femte året på rad  (07.03.2011) 

 

     

Sidan mars 2007 har det vore tradisjon med eit nynorskprosjekt på 5. trinn på Lovisenlund 
skole i Kristiansand. Det er den dyktige bibliotekaren Anne Aaneland Olsen som har sytt for at 

nynorsk har kome på årsplanen. 

http://www.hyldmo.no/
http://smikristiansand.blogspot.com/


 

Også denne gongen var det svært interesserte elevar, og tida til presentasjon gjekk altfor 

fort. Fleire hadde spørsmål til det eg sa under presentasjonen, noko som er er inspirerande.  

Tidlegare har dei gått i gang med å velje bøker med ein gong, men denne gongen var det 

matpause fyrst. Eg fekk difor ikkje gått rundt og sett kva slag bøker dei valde, men det verka 

som leselysten var stor. 

 

Som tidlegare år hadde eg med flest biletbøker, men også bøker som krev dyktige lesarar. 

Når elevane har fylt ut eit skjema over bøker dei har lese, får dei diplom og blir med på 

trekking av bøker. Mange av bøkene Mållaget har, har me fått kjennskap til 

gjennom Bokklubben Blåmann som gir ut nynorske bøker for små og store i barneskulen. 

 

Solveig Lima 

 
Nynorskprosjekt på Hånes i Kristiansand  (15.02.2011) 

 

     

I 2010 hadde 7. klasse på Hånes eit nynorsprosjekt som gjekk over tre veker. Det var så 

vellukka at dei ville gjere det same i år også. Ca 60 elevar var difor samla til fyrste time i dag 

på "Tepperomet". Der vart dei gjort kjende med eindel av bøkene som Mållaget i Kristiansand 

har. Sjølv om elevflokken var stor, var dei heilt med både når biletbøker og bøker med meir 

tekst vart presenterte. Biletbøkene var svært populære. Elevane hadde nemleg ikkje vore 

borti desse sidan dei gjekk på 4. trinn. (Skulen er fysisk delt i to avdelingar, og det er berre 

biblioteket på avdelinga for dei minste som har biletbøkene.) 

Men også bøker med meir tekst var etterspurte, og for mange såg det ikkje ut til å vere ei 

bremse om bøkene var tjukke. Planen er at elevane skal prøve seg på ein bokomtale når dei 

har lese ein del bøker og kome litt "inni" nynorsken. Det er bra at skulen med eit slikt 

prosjekt er med og skaper positive haldningar til nynorsk, og at elevane får oppleve kor 

mange gode nynorskbøker som finst! 

 

Solveig Lima 

 
Konsert og lyrikk på lagsmøtet i januar 2011  (20.01.2011) 

 

   

Ein svært gild kveld med humør og trivnad! Inger Lise Stulien Robstad og Knut Kjetil Møen 

stod for det musikalske innslaget, og i matpausen framførte medlemer i lyrikkgruppa dikt. 

http://www.blamannbok.no/


 

Møtet starta med allsong, og kjente, gamle songar som "Eg gjætte Tulla" og "Blåmann, 

Blåmann" sette oss i god stemning før me fekk høyre eigenproduserte songar og andre 

omsette til nynorsk frå gresk og keltisk. 

 

I 2008 gav Inger Lise Stulien Robstad ut CD‘en: "Okke 2", der ho har skrive alle songane på 

Byremo-dialekt. Ho er ein engasjert og svært ivrig dialektbrukar, noko som kom til uttrykk 

under framføringa. Ho fortalte m.a. historier frå tida som praksisstudent i øvingsskulen i 

Kristiansand. Då fekk ho elevane med på å gisse kva ulike ord tydde når ho snakka til dei. 

Det gjekk sport i det, og etterkvart hadde dei ei heil rad ord frå Byremo-dialekt omset til 

Kristiansands-dialekt! 

 

Gitarakkompagnementet til Knut Kjetil Møen passa svært godt til songane, og det at han var 

med og "kora" til fleire av dei, gjorde framføringa stemningsfull og god å lytte til. 

 

I matpausen, før siste avdeling med konsert, fekk me høyre fine dikt. Maria Viken starta med 

uttrykksfull framføring av dikt til Olav Mosdøl og Aslaug Låstad Lygre. Johannes Sandsdalen 

heldt fram med Aslaug Vaa og Tarjei Vesaas, og Bergliot Sandsdalen avslutta med Haldis 

Moren Vesaas, opplesingar tilhøyrarane sette pris på. 

 

Ein triveleg kveld vart avslutta med "Fager kveldsol smiler", ein svært kjend skulesong for 

fleire av oss! 

 

Solveig Lima 

 
Nynorskprosjekt på Eikeland i Vennesla   (18.01.2011) 

 

Også Eikeland skole i Vennesla kommune (tidlegare Hægeland kommune) har nytta seg av 

tilbodet frå Mållaget i Kristiansand om å låne nynorske bøker. Etter kort presentasjon av 

nokre av bøkene, kom elevane i 5. og 6. klasse raskt i gang med å finne seg lesestoff. 

     

 

Dei kunne velje mellom bøker med mykje tekst på sidene og bøker med lite tekst. Fleire valde 

krevjande bøker med ein gong og viste tydeleg leseglede. Alle dei flotte biletbøkene var også 

populære! 

Klassane hadde tidlegare i haust hatt leseprosjekt og er vande med å lese. For fyrste gong 

var det var berre nynorske bøker å velje mellom, men det gjekk bra. Dialekten deira ligg 

nærare nynorsk enn Kristiansandsdialekten, men skulemålet på Eikeland er bokmål. Fleire 

hadde lese nynorskbøker tidlegare, men for mange var det ei ny oppleving. 

 

Etter ei kort stund var både 5. og 6. klasse ivrig opptekne med bøkene, og mange ville gjerne 

låne meir enn ei. Som i Kristiansand får elevane diplom når dei har lese ut ei viss mengd 

bøker, og dei blir med på trekking av ei nynorsk bok. Prosjektet går over ca 4 veker. 

 

Solveig Lima 

  

http://www.inger-lise.no/


2010 

 
Julemøte i Mållaget 8.12.2010   (13.12.2010) 

 

Mange medlemer hadde funne vegen til Mållaget denne kalde desemberkvelden. Det var 

pinnekjøt med aprikoskompott til dessert på menyen i BUL-salen. Som tradisjonen har vore 

sidan 2000, er det Olav Molland som er sjefskokk og set det heile i gang... 

Til julesongane både før og etter maten, hadde me fin musikk og song av Olaf Moen, Bente 

Aasheim og Borghild Løver. Etter julemiddagen samlast me i Mållagsstova til kåseri og kaffi 

med småkaker attåt. 

 

Kåseriet denne gongen vart halden halden av Sigurd Haugsgjerd, redaktør i Setesdølen. Han 

meinte at me ikkje skulle vere så pessimistiske når det gjeld stoda til nynorsken i dag. Både i 

radio og fjernsyn høyrer ein ofte nynorsk eller ulike dialektar bruka. For 100 år sidan var 

målrørsla godt representert i sentrale stillingar og hadde eigentleg meir makt enn dei skulle 

ha. Han trekte fram Jørgen Løvland frå Evje. Som utanriksminister fekk han den danske 

prinsen Carl til å ta det norske namnet Håkon og døype sonen Olav. Han nemnde også Åsulv 

Bryggeså frå Eiken som kjempa for landsgymnas. 

 

Fyrste avisjobben hadde Haugsgjerd i Gula Tidend med Per Håland som redaktør. Her lærde 

han at bruk av ord og uttrykk som vanlege folk brukar, er det som duger for å kommunisere 

med lesarane. Dette har han i stor grad teke med seg til Setesdølen. I Setesdal finn han 

mange gode seiemåtar, noko han set pris på. Han avslutta med soger høyrt i kommunestyret 

i Valle, og peika på kor rett fram dei tala. Interessant og moro å høyre på han! 



 

Til slutt framførte "trioen" med Borghild, Olaf og Bente stev og juletonar. Olaf trakterte 

harpeleik og song, Bente spela fele og Borghild song. Eit fint innslag som kanskje vert 

tradisjon på julefestane I Mållaget? 

  



Runesteinar - og andre tunge ting  (17.11.2010) 

 

Lagsmøtet i Mållaget denne tysdagen, 16.11.10, samla ca 50 tilhøyrarar som kom for å lytte 

til arkeolog Frans-Arne Stylegar, fylkeskonservator i Vest-Agder. 

 

Det var Hogganviksteinen ved Mandal som stod i sentrum, og foredragshaldaren gav oss ei 

god skildring av tilhøva rundt dette funnet hausten 2009. Det var svært interessant å få vite 

nærare om dette og korleis steinen har lege så godt bevart i over 1000 år. 

Stylegar viste oss bilete samstundes med at han heldt foredraget, og mot slutten synte han 

oss eit kart over områda der det er funne runesteinar. Det er tydeleg at runeskrifta har røter 

ved Middelhavet, meinte han, men funn av runesteinar er størst frå Tyskland og nordetter, då 

særleg i Vest-Agder og Rogaland. Svært interessant var det å høyre at Hogganviksteinen er 

den steinen som har den nestlengste runeinnskrifta i Europa 

 

Hogganvik låg for 1000 år sidan mykje nærare havet enn no, og det var såleis ein sentral 

plass for dei sjøfarande. Frå høgda der runesteinen har stått, har det vore god utsikt over 

havet og dermed ein høveleg plass for eit gravminne. 

 

Steinen vert ståande på staden der han vart funnen, men vinterstid skal han dekkjast av ei 

spesialsydd hette. 

 

Takk til Frans-Arne Stylegar for ein interessant og lærerik kveld. 

Solveig Lima 

"Olav Åsteson møter Kivlemøyane"  (04.11.2010) 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Hogganviksteinen
http://www.google.no/search?q=frans-arne+stylegar&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a


Mållaget i Kristiansand arrangerte 3. november ein flott konsert i samarbeid med 

Folkeakademiet og BUL. "Nesten ei urframføring, berre framført slik ein gong tidlegare same 

dagen" fortalde Agnes Buen Garnås før konserten starta i BUL-salen. Saman med sonen, Per 

Anders Buen Garnås, heldt dei publikum "i ande" i nesten tre kvarter. 

Det var utruleg vakkert. Dei veksla heile tida mellom slåttar på hardingfele med Per Anders 

og kveding framført av Agnes. Me fekk heile historia om Olav Åsteson som somna joleftan og 

vakna 13. dagen. Draumkvedet hadde dei delt opp i ni bolkar med Kivlemøyslåttar 

innimellom. Utøvarane tilpassa seg kvarandre med tekst og musikk perfekt og framførte 

konserten med stor innleving. 

Solveig Lima 

Mållaga på Agder satsar på nynorsk i barnehagane   (24.09.2010) 

 

Noregs Mållag har sett i gang ein kampanje for meir nynorsk i barnehagen: "Gjennom ord blir 

verda stor". Det er viktig at borna ifrå dei er små blir vant med å høyre ulike målformer, men 

det er ofte lite nynorsk dei høyrer. 

 

Mållaga på Agder har difor engasjert Inger Lise Stulien Robstad og Knut Kjetil Møen til å reise 

rundt med konsertar. Turneen starta øvst i Setesdal den 7. september og vert avslutta i Evje 

19. oktober. Turneen held vidare fram med besøk på barnehagar frå lengst aust i Aust-Agder 

til lengst vest i Vest-Agder. Barnehagane det gjeld har fått tilsendt liste over datoane. I tillegg 

til konsertar og opplesing på nynorsk for borna i barnehagen, får personalet besøk av 

skulemålsskrivaren i NM på ein av planleggingsdagane deira. 

 



21. september fekk eg høve til å høyre Inger Lise Stulien Robstad og Knut Kjetil Møen i 

Ravnedalen barnehage i Kristiansand. Dette var siste konserten den dagen - etter Iveland og 

Vennesla tidlegare. 30 - 40 forvitne og glade ungar var møtt opp, og sjølv om det var seint på 

dagen, var dei heilt med. Mange av songane var nok ukjende for dei, så det var lite dei song 

med på "Blåmann, Blåmann bukken min", "Eg gjætte Tulla", "Fager kveldssol smiler" t.d. Men 

dei viste stor songglede til "Kva for ein dag er det i dag?", "Sjå min kjole". Det var tydeleg at 

der kjente dei melodien. 

 

Inger Lise Stulien Robstad var flink til å variere med kjente og ukjente tekster, og der det var 

naudsynt, forklarte ho. På slutten vart rytmeinstrument delt ut, og det skapte stor aktivitet. 

Då var det full fart på "Eg gjekk meg over sjø og land", men samstundes var dei heilt med på 

teikna ho gav, slik at dei veksla fint mellom rytmespel og heilt stille. 

 

"Blåmann, Blåmann" var både start- og avslutningssong. Ein stor, fin og blå bukk i papp som 

born i Hornnes barnehage hadde laga, fekk stå framføre tromma då songen vart framført. 

Dette til ære for Blåmann barnebokklubb! Bokklubben har gjeve ut tekstheftet "Syng 

sjøl" med ein CD i tillegg, og dette var gåve til barnehagen etter konserten. 

Dei får dermed høve til å synge og kose seg vidare med songane dei høyrde. 

 

Det var ei fin førestelling, og det var svært moro å høyre kor godt ho har halde på 

Byremodialekten sin. Bra at også born i Kristiansand får høyre nynorske ord og vendingar. 

 

Då Ingar Arnøy og Borghild Løver var på planleggingsdagen i Ravnedalen i august, fekk 

barnehagen låne fleire biletbøker frå Mållaget i Kristiansand. Dessutan skal ein frå Mållaget 

lese meir nynorsk for dei seinare i haust. 

 

Me får vone at borna som opplever konserten og opplesinga kjem til å gle seg over nynorsken 

dei seinare vil møte både i skulen og elles. 

Solveig Lima 

Gabriel Scotts Babels tårn i Mållaget 14. september 2010.   (14.09.2010) 

   

Fyrste lagsmøtet denne hausten var eit samarbeid mellom Gariel Scott Selskapet og Mållaget. 

Tilskipinga samla over 40 menneske og var både lærerik og underhaldande. 

 

Ernst Håkon Jahr, professor i nordisk språkvitskap ved UiA, gav oss eit godt innblikk i Babels 

tårn, ei dramatisering skrive av Gabriel Scott i 1910. Lisa Daland, musikkstudent ved UiA, var 
med frå byrjing til slutt, og ho imponerte med song, fløyte- og pianospel. 

http://www.blamannbok.no/id/222.0?catid3=0&catid4=0&lvl=&start=0&artnr=9788291722405&dnbb_id=852714&topic
http://www.blamannbok.no/id/222.0?catid3=0&catid4=0&lvl=&start=0&artnr=9788291722405&dnbb_id=852714&topic
http://www.google.no/search?q=Gariel+Scott+Selskapet&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a


Lisa Daland opna møtet med ei nydeleg framføring på tverrfløyte av dei kjende 

folketonane Eg gjætte Tulla og Blåmann, Blåmann. Etter allsongar der ho spela piano til, var 

forsamlinga i god stemning for å lytte til foredraget. 

 

Ernst Håkon Jahr starta med å fortelje litt om Gabriel Scott og oppveksten. Faren var 

sjømannsprest i Skottland og han meinte sonen burde heite Martin Luther Jensen, noko kona 

protesterte på. Det måtte då bli eit englenamn, Gabriel! Scott vart mellomnamn sidan 

familien budde i Skottland, men etternamnet Jensen slutta han etterkvart å bruke. 

 

Jahr peika på at Babels tårn faktisk er det einaste stykket i norsk litteratur som handlar om 

språkstriden i Noreg. Kanskje ikkje så rart, meiner Jahr, sidan det ikkje er lett å lage god 

dramatikk av folk som berre står og diskuterer. Det er difor interessant korleis Gabriel Scott 

framsteller det. Han laga stykket som ein komedie i tre akter, og for fyrste gong vart det på 

Nationaltheateret snakka norsk språk. Ei storhending i seg sjølv! Stykket skapte stort 

engasjement og førte til det tredje teaterslaget. Det var pipekonsert frå både landsmåls- og 

riksmålsfolk, og framsyninga vart avbroten. Politi måtte tilkallast. 

 

Me fekk vidare vite at det var Gabriel Scott som iscenesette stykket, og at han hadde med 

seg dei fremste skodespelarane på teateret. Dei mest ivrige riksmålsfolka spela målfolk og 

omvendt. Scott ser truleg vis føre seg Torvet i Kristiansand med statuen av Wergeland når 

han lager scenetilvisingar. Her finn me Målmannalaget med rosemåling og Riksmålsforbundets 

bygning i empirestil. 

 

Jahr var kort innom tilhøva i Noreg på 1800-talet. Nasjonalkjensla var sterk, og overklassen 

sitt riksmål kunne ikkje førast tilbake til gammalnorsk, men til dansk. Dialektane, derimot, 

byggjer på norsk mål, meinte Ivar Aasen, og på 1840-talet var han på reisefot for å lytte til 

og skrive ned dialektar. Knud Knudsen, norsklærar og språkforskar, meinte den rettaste 

måten var å fornorske det danske skriftspråket litt etter litt. Det vart etterkvart hard strid 

mellom tilhengjarane av landsmålet og tilhengjarane av riksmålet. I 1906 vedtok Stortinget 

sidemålsprøve til examen artium, og riksmålsfolka tok til å snakke om tvang. 

 

I Babels tårn greier Gabriel Scott å få inn alt dette, seier Jahr. Forfattaren har med fleire 

kjende personar frå denne tida, t.d. Jørgen Løvland (som leiaren Brauskeland) og 

Bjørnstjerne Bjørnson (som Torbjørn Digre). Målfolka vinn. Den eine etter den andre av 

riksmålsfolka vert summarisk dømt og hengt. Men stykket ender ikkje her. Landsmålsfolka 

vert ikkje einige om namnet på landet. Skal det vere Nyrig, Noreger, Ultima??? Alle målfolka 

kranglar og drep kvarandre. Men ein bonde kjem inn på scena til slutt, ser roleg utover og 

seier: "Det var ei Guds løkke at je itte var med her". 

 

Etter matpausen fekk me høyre meir til Liv Daland igjen. Moro å møte ein så engasjert 

ungdom som song og spela og fortalte om visene ho framførte. Ein variert og underhaldande 

kveld der me fekk med oss både språkhistorie og folkemusikk! 

Solveig Lima 

Ny utlysing av journaliststipend  (01.09.2010) 

 

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ynskjer å nytte nynorsk i 

studiet og seinare i arbeidslivet. Stipendiaten får arbeide i miljøet til Nynorsk Pressekontor og 

NTB, og får god rettleiing der. Ho/han kan få kr 10 000,- per studieår i inntil tre år. 

Nærare informasjon får du ved å ta kontakt med Mållaget v/ Øyvind Grov. Søknadsfrist for 

hausthalvåret 2009 er 1. oktober 

 

Ein stor takk til Edvard Hoem  (09.05.2010) 

 

Laurdag 8. mai var det nynorsk salmekveld i Kristiansand Domkyrkje med Edvard Hoem, 
Henning Sommerro og Kirsten Bråten Berg. Konserten var i samband med 125-årsjubileet for 

Domkyrkja og kom i stand på grunn av samarbeid med Mållaget. 



 

Fullsett kyrkje laurdagskvelden. Foto: Sigurd Haugsgjerd 

 

Dette samarbeidet gjorde også at det vart skipa til gudsteneste med nynorsk liturgi og preike 

sundag 9. mai i domkyrkja. Fleire enn vanleg hadde funne vegen til kyrkja denne sundagen, 

og det var Edvard Hoem som heldt preika. 

Laurdagskvelden: Allereie då dørene opna kl 18.00, kom dei fyrste tilhøyrarane, og talet steig 

etterkvart til ca 350. Det vert rekna som eit godt frammøte, og det var berre godord å høyre 

etter konserten. Det var svært moro å bli ynskt velkomne på nynorsk av Emil Otto Syvertsen, 

ein ekte kristiansander! 

 

Edvard Hoem tok føre seg korleis nokre av salmetekstene vart til og las litt sjølv. At 

samarbeidet med Henning Sommerro er svært godt, synte seg i den ledige og naturlege 

måten dei kommuniserte på. Det er Sommerro som har laga melodi til tekstene, og han 

spelte og song mange av desse. 

 

Innimellom fekk vi høyre Kirsten Bråten Berg framføre vers av Hoem og religiøse folketonar 

og ein bånsull frå Setesdal. Hennar reine, klåre røyst var med og gav konserten eit ekstra lyft, 

og gjorde at det vart eit variert og flott program. 

 

Sundagen: Etter ei nynorsk gudsteneste, som er "uvant kost" i Kristiansand domkyrkje, var 

det kyrkjekaffi i Mållagsstova. Dette synte seg å vere eit populært tiltak, og over 100 

menneske var innom stova etterpå. Edvard Hoem nytta høvet til å snakke varmt om Bjørnson 

då kaffi og kake var fortært. Dette var eit flott innslag som mange sette pris på. 

 

Kjetil Drangsholt, tidlegare kyrkjerådsleiar i Domkyrkja, heldt takketale til Mållaget og uttalte 

seg positivt om den nynorske liturgien. Bjug Åkre, tidlegare leiar i Mållaget i Kristiansand, tok 

han på ordet og bad om at det vert innført ei nynorsk gudsteneste i Domkyrkja i året! 

Drangsholt var ikkje negativ til det, og Mållaget vonar sjølvsagt dette vert ein tradisjon! 

 

Solveig Lima 

 



Paal-Helge Haugen i Mållaget 16. mars   (16.03.2010) 

 

Tittelen på foredraget var "Johannes Skar og Gamalt or Sætesdal - mellom 

folkeminnesamling og romankunst" Det var ein lærerik og interessant kveld der 

forfattaren Paal-Helge Haugen heldt eit glitrande foredrag om kvifor han meinte Johannes 

Skar sitt verk Gamalt or Sætesdal meir kunne sjåast som romankunst enn ei samling av 

folkeminne. Gamalt or Sætesdal kom ut i 8 band i tida 1903 - 1913. 

Underleg at det måtte ein gudbrandsdøl til for å skildre folkelivet i Setesdal på 17-1800-talet! 

Johannes Skar var fødd i Øyer i Gudbrandsdalen i 1837, og han synte tidleg stor lesehug. Han 

fekk hjelp av presten til å gå på latinskulen på Lillehammer, og han tok seinare til med studie 

i Oslo. Men han fann seg ikkje til rette i byen og drog heim. Han hadde heile livet sterkt 

depressive periodar og tykte ikkje han var verd noko. 

 

Eit omslag kom då Christopher Bruun flytte folkehøgskulen til Gausdal i 1871. Skar hadde 

slutta seg til både gruntvigianismen og folkehøgskuleidéen. Bruun fekk Skar til å skrive om 

Vis-Knut, ein mann med overnaturlege evne som levde i Gausdal. Skar tala mange gonger 

med han og la mykje arbeid i å få fram den munnlege tonen som var mellom dei når 

samtalane deira vart nedskrivne. 

 

I 1873 kom Skar til Setesdal for fyrste gong for å leite etter meir heilslege variantar av 

Draumkvedet. Det var Landstad som meinte at her måtte finnast meir av dette diktet enn i 

Telemark, noko som ikkje var tilfelle. Men dalen og folket hadde fanga hugen hans, og han 

drog attende året etter. Han hadde då lært seg blekksmedfaget, og Paal-Helge Haugen trekte 

fram at det kanskje var for å få meir naturleg innpass i heimane. Medan han sat og reparerte, 

fekk han folk til å fortelje. 

 

Setesdalen utover på 1800 talet var ein dal i sterk forandring. Det var ikkje berre Haugerørsla 

som førte til eit dramatisk kulturbrot, men også postvegen og dampbåten på Byglandsfjorden 

opna for omverda. Men Johannes Skar nytta seg ikkje av nokon skyss då han drog frå 

Kristiansand til Setesdalen. Han gjekk heile vegen. Han måtte vinne bygdefolkets tillit. 

 

Skar fann sin eigen stil i det han skreiv, og forteljeforma i dalen påverka han. "Å seie ei 
meining med få ord, det er hegdi", vart det sagt. Han gjev oss konkrete bilete og utbroderer 

ikkje. Paal-Helge Haugen viste dette med eit døme frå Band I der Skar fortel om Lisle-Kjetill 

som omkom i eit snøras: "Kjetill (faren) trudde seg ikkje til å vere med å leite. Anne og han 



sette seg på fjostrevet. Der sat dei lenge". Med få ord og konkrete bilete får han fram sorga 

deira. Berre ein kunstnar kan få dette til! Han såg kor vanskeleg det var å fange opp det 

karakteristiske i eit miljø og la dette avspegle seg i skrifta. Han arbeidde mykje med tekstene 

og skreiv om igjen og om igjen. Han følgde sin eigen intuisjon og begynte å skape figurar av 

det han hadde høyrt. 

 

Det vart kritisert at Gamalt or Sætesdal ikkje var vitskapleg nok. T.d. manglar 

kjeldetilvisingar, men Skar sa sjølv at vitskapen hadde han ikkje tenkt på. Det var folk han 

brydde seg om! 

 

Paal-Helge Haugen meiner verket er like friskt og sterkt 100 år seinare. Det kan lesast som 

eit skjønnlitterært uttrykk – noko han fekk tilhøyrarane i Mållaget med seg på. Mange gjekk 

nok heim etter denne kvelden for å finne fram Gamalt or Sætesdal og kanskje sjå på verket 

med nye auge! 

Nynorsk er bra!   (04.03.2010) 

   

God stemning både på Krossen, Hånes og Lovisenlund. Elevane fekk mange ulike boktitlar å 

velje mellom, og dei fleste fann raskt ei bok dei gjerne ville lese. Mållaget i Kristiansand 

kjøpte i 2006 inn mange biletbøker som me ville låne ut til skular og barnehagar. Fleire har 

nytta seg av tilbodet. 

5. trinn på Krossen var fyrst ute dette året med å tinge bøkene. I tillegg til biletbøker tok eg 

denne gongen også med nokre bøker utan illustrasjonar. Motivasjonen for å lese nynorsk var 

på topp, og "gulrota" var diplom etter 10 bøker. På Hånes var det 7.trinn som skulle ha ein 

periode med nynorsk på timeplanen. Fleire likte biletbøkene, men det var også fleire som las 

bøker med berre tekst og tykte det gjekk heilt greitt. 

 

     

 

Utover heile landskapet sat det etterkvart svært konsentrerte elevar og las. På Lovisenlund 

skule var det fjerde gongen eg presenterte bøker for 5. trinn. Denne skulen har 

nynorskprosjekt på årsplanen, og elevane veit at dei skal lese nynorsk ein gong etter jul. 

Fleire hadde lese nynorskbøker frå før, og ei av jentene likte svært godt "Tonje Glimmerdal" 

av Maria Parr, Brageprisvinnar i 2009! 



På alle tre skulane presenterte eg ca 10 - 12 av bøkene eg hadde med, slik at elevane fekk 

vite litt om bileta og innhaldet. Ei bok som vart svært populær på 7. trinn på Hånes var : "Eg 

var der". Boka er omsett frå tysk og handlar om vanlege tyske familiar før og under 2. 

verdskrig. Etter nynorskperioden var over, skreiv elevane bokomtalar, og fleire prøvde seg på 

å skrive nynorsk! 

Det ser ut til at det fungerer bra med ei blanding av biletbøker og bøker med berre tekst. Det 

vert eit tilbod for alle. Positive lærarar, som ser verdien av at elevane får møte nynorsk 

litteratur, har alt å seie for at tiltaket vert vellukka! 

 

Solveig Lima 

Inspirasjon for vidare målarbeid på årsmøtet i Mållaget  (18.02.2010) 

    

Me hadde på dette årsmøtet, 16. mars 2010, besøk av leiaren i Noregs Mållag, Håvard B. 

Øvregård. Han gav oss ein bra oversikt over arbeidet til NM. På biletet ser me han saman med 

Bjug Åkre, avtroppande leiar i Mållaget i Kristiansand. 

Spesielt peika han på kor viktig det er at borna får høyre nynorsk i barnehagen. Det er i 

barnehagen grunnlaget for språkkunnskapen og språkhaldningane seinare vert lagt. Men i 

studiet til førskulelærarane er dette langt frå nok vektlagt. Det gjeld utdanninga til lærarane i 

det heile. Interesse for - og kunnskap om språk manglar hos mange. Få er diverre opptekne 

av språkpolitikk, men dei som er det, er mest alltid målfolk! 

Det er nok å ta fatt i for det nye styret. I tillegg til å gjere nynorsk meir vanleg i 

barnehagane, bør me også gjere så godt me kan for å få fleire medlemer. I dag er det 101, 

og me burde vel i alle fall hatt 121!  

Etter ein periode på tre år med ein solid og god innsats som leiar, meinte Bjug det måtte vere 

nok for han, og Anne Austad vart vald i staden, eit verv ho også har hatt tidlegare. 

Her kan ho gripe sjansen hos Øvregård til å få gode råd for vidare målarbeid! 

 

Ein som har gjort mykje for at økonomien i laget er så god, er Olav Molland. 



 

Avtroppande leiar, Bjug Åkre, trekte fram at røynsla Olav hadde som banksjef var svært 

nyttig då han kom med i styret i Mållaget i 2000. Då var det stort underskot, og Nellas kafe 

måtte leggjast ned. Samstundes vart 2. høgda seld til BUL, og 4. og 5. høgda vart leigd ut til 

kontorlokale. At alt dette gjekk så greitt, har Olav Molland mykje av æra for. 

Det er dessutan han som har stått for middagen på julemøta: Pinnekjøt med aprikosgrøt til 

dessert! Ein verdig heidersmedlem! 

Solveig Lima 

Interessant møte med redaktøren i gatemagasinet KLAR   (20.01.2010) 

 

Det gjorde inntrykk å møte ein så sterkt engasjert person som Oddmund Harsvik i Mållaget 

tysdag 19. januar. I arbeidet med gatemagasinet Klar har han lagt ned utruleg mykje tid og 

krefter. Det har vore i sal sidan april 2006. 

Han starta med å fortelje om oppveksten på Sunnmøre. Der lærte han tidleg av far sin at når 

ein skulle slappe av, høyrde alkohol med. Berre 16 år gamal drog han til sjøs og vart her 

rusavhengig. Han vart oppsagt i den eine jobben etter den andre p.g.a. alkoholmisbruk. 

Ekteskapet havarerte. Han vurderte å gjere slutt på alt, men valde å starte med behandling. 

Han har nå ikkje smakt alkohol på 20 år, noko han er stolt av. 

 

Han tok opp att arbeidet som frilansjournalist, og han skreiv nå mykje om skadeverknaden av 

rus. Stiftinga "Klar" vart oppretta i 2002, men han hadde likevel aldri trudd at ein 

rusmisbrukar kunne ha nytte av å selje ei avis på gata! Eit møte med redaktøren for 

gatemagasinet = Oslo, overtydde han om det motsette. Fire månader seinare, i september 

2006, var fyrste gateavisa til sals i Kristiansand. 

 

Å gi ut ei avis krev pengar, og i fleire år hadde han ein jobb ved sida av redaktørjobben. 

Drivkrafta for han har heile tida vore å sjå at det nyttar. Det gjer noko med både dei 

rusavhengige og "vanlege" folk i gata at dei kan møtast på ein ufarleg måte. Kunnskap om 

kvarandre får fram dei gode sidene i menneska. I fylgje politiet er det mindre kriminalitet i 

byen nå. 



Gatemagasinet kostar 50 kr., og det må seljast 10 000 eksemplar for at det ikkje skal bli 

underskot. Seljaren får behalde 25 kr., og for mange er dette fyrste gongen dei må halde styr 

på eigne pengar. 

 

Det er om å gjere å stoppe tilsiget av unge misbrukarar. Dei vaksne er føredøma. Harsvik var 

ikkje nådig mot "snikreklamen" for alkohol i media. Faren ved narkotika blir sterkt fokusert, 

medan alkoholbruk blir bagatellisert. Alkohol er diverre akseptert i dei fleste samfunnslag, 

men "rus er rus!", som han sa. Dette bør vere ein tankevekkjar for nokon kvar av oss! 

 

Solveig Lima 

 

  



2009 

Snø og granskog i Agderbyen   (09.12.2009) 

Professor i teologi, Aasulv Lande, kåserte over dette emnet tysdag 8. desember i 

Mållagssalen. Det var interessant å lytte til kåseriet hans der han tok utgangspunkt i eit dikt 

av Tarjei Vesaas om "Snø og granskog". Dette sette han opp mot "Agderbyen", eit uttrykk 

tidlegare politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Jon P. Knudsen, hadde nytta. Snø og 

granskog er ein viktig del av norsk kultur og natur, noko som gjev livet klang og meining. 

"Agderbyen" står for urbanisering og marknadskrefter utan klare grenser. 

Aasulv Lande har arbeidd som prest i Japan, og siterte ein japanar som snakka om 

Vassbøffel-teologi - ein skulle gå langsamt fram og gje seg tid. På den andre sida hadde ein 

heller ikkje vore der ein er, om ein ikkje hadde vore oppteken av å gjere ting "bigger - better 

- faster", for å seie det med amerikanarane. Ein treng nok båe delar, men ikkje gløyme "å bli 

langsame menneske og ha tid til å gle seg over livet!" 

 

Før foredraget var over 50 frammøtte samla i BUL-salen til den tradisjonelle julemiddagen 

med pinnekjøt, poteter og kålrotstappe med aprikoskrem til dessert. Alt var nydeleg tillaga av 

"sjefskokk" Olav Molland, ein jobb han har teke på seg i mange år nå. 

 

Etter foredraget var det tid for kaffi og småkaker i Mållagssalen. Denne gongen var me så 

heldige å få høyre Borghild Løwer og Olaf Moen framføre stev og julesongar. Dessutan leia dei 

allsongen med å plukke ut julesongar frå det nye heftet Mållaget nettopp har kjøpt. 

 

Ein koseleg kveld der folk gjekk heim med ei god kjensle av å ha fått føde for både "lekam og 

sjel". 

Solveig Lima 

Positivt møte med Tove Bakke i Mållaget  (19.11.2009) 

Vi møtte ein utruleg engasjert og levande forteljar denne kvelden. 

Som omsetjar var ho svært glad for å bli invitert, og det var faktisk fyrste gongen ho hadde 

vore på eit Mållagsmøte. 

 

Ho starta med å fortelje om boka ho er mest kjend for: Saman er ein mindre aleine, av Anna 

Gevalda, ein ung, fransk forfattar. Det er utruleg kor mykje tid som går med til undersøking 

for ein omsetjar. Ho brukte t.d. 6 veker på eit lite avsnitt om ein middag der kokken serverte 
kalv. Å finne ut kva dei 18 ulike delane av kalven heitte på norsk, vart heilt naudsynt for 

henne som er oppvaksen på ein gard, men ho enda opp med halvparten av orda. 



Teksten vert ikkje omsett ord for ord, sjølv om ho må finne ut kva det tyder. Syntaksen og 

språkbruken er viktigast! Ho må finne grunntonen i boka og velje og velje heile tida. 

 

For å omsetje bra, må ein gå inn i det forfattaren skriv og like det. Tove Bakke har sans for 

Anna Gevalda og har omsett fleire av hennar bøker, m.a. Lykka er ein sjeldan fugl Med denne 

boka vart ho nominert til Brageprisen for 2009. 

 

Til slutt kom ho med ei sterk oppmoding om å kjøpe nynorske bøker. Saman er ein mindre 

aleine stod utstilt hos bokhandlarane i over eit år før fleire forlagsfolk las ho og gav ho god 

reklame. Boka kom då i pocketutgåve i 2007, og salstalet skaut i veret! Tove Bakke har fått 

mykje positiv respons for godt språk. Nynorsk er visst ikkje så vanskeleg likevel! 

 

Ho kom også med eit par bereposar med nynorskbøker frå Samlaget til utlodding. Inntekta 

skulle gå til kjøp av nynorskbøker til ein ungdomsskule i Kristiansand. Det kom inn 2000 kr. 

 

Det musikalske innslaget denne kvelden var folkemusikk frå Agder. Olaf Moen spelte 

harpeleik, Bente Aasheim fele og Borghild Løver song. Godt å lytte til, og me vonar dei vil 

stille opp fleire gonger. 

Solveig Lima 

Skulebibliotekartreff i Mållaget 25.11.2009  (25.11.2009) 

Pedagogisk Senter i Kristiansand takka ja til Mållaget då dei fekk spørsmål om å leggje treffet 

til Mållagsstova. 

   

Deltakarane kom inn i ein sal full av nynorske barne- og ungdomsbøker. Me hadde lånt 

mange frå Mållaget sentralt, nokre av dei nyaste frå Birting bokhandel og i tillegg har me ein 

god del sjølv. 

Skulebibliotekarar frå barne- og ungdomsskulane i Birkeland, Vennesla, Songdalen og 

Kristiansand var innkalla til møtet, og litt over 20 deltakarar møtte opp. 

Hanne Dahll-Larssøn og Siri Andersen frå Pedagogisk Senter starta med å vise til læreplanen i 

norsk for 4., 7. og 10. trinn. Planen stiller krav, men korleis kan ein best gi elevane ei positiv 

haldning til nynorsken? 

 

Ragnhild Mydland og eg har arbeidd med dette i nokre år. I 2006 kom me fram til å be styret 

i Mållaget om å kjøpe inn biletbøker til utlån i barnehagar og skular i Kristiansand. Me valde 

biletbøker fordi desse har ofte lite tekst og gode illustrasjonar, og terskelen overfor nynorsk 

vert dermed lågare. Biletbøker kan dessutan brukast frå barnehage til ungdomsskule. 

 

Det har vorte utgitt svært mange gode nynorskbøker i seinare år. Det er for gale at barn og 
unge går glipp av gode leseopplevingar berre fordi dei ikkje les nynorsk! Førskule- og 

grunnskulelærarar har ein viktig jobb å gjere her. Di yngre barna er, di færre fordommar har 

http://www.samlaget.no/item.cfm?id=14634


dei. Har dei høyrt og lese mykje nynorsk i barnehage og grunnskule, vil det også vere lettare 

når dei kjem til ungdomsskulen og skal ha karakter i faget. 

 

Gjennom kommunens e-post sende me ut tilbod til barnehagar og skular om å låne biletbøker 

frå Mållaget. Fleire har nytta seg av dette. På Lovisenlund (1. - 7. trinn) har dei fått 

nynorskprosjekt med i årsplanen for 5. klasse, mykje takka vere ein entusiastisk 

skulebibliotekar. Også frå Karuss (1.- 10. trinn) har det vore svært positiv respons. 

Skulebibliotekaren der fortalde at føre eksamen i nynorsk, var desse bøkene svært populære. 

Tilbodet vert nå utvida til fleire enn Kristiansandsskulane, sidan skulebibliotekarar frå dei 

andre kommunane på treffet også viste interesse. Ragnhild og eg har dessutan høve til å 

kome og presentere bøkene om det er ynskje om det. 

 

Dersom barnehage eller skular gjerne vil ha fleire nynorskbøker, kan dei søkje Mållaget om 

tilskot. Mållaget vil også hjelpe til ved forfattarbesøk, slik dei gjorde i høve 100 års-jubileet då 

interesserte skular fekk besøk av Rune Belsvik. Me i Mållaget set stor pris på at Pedagogisk 

Senter ville leggje møtet hjå oss, og me vonar dei frammøtte fekk idear til gode bøker og 

inspirasjon til å la elevane møte meir nynorsk i skulen! 

Solveig Lima 

 

 
Ny utlysing av journaliststipend (08.10.2009) 

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ynskjer å nytte nynorsk i 

studiet og seinare i arbeidslivet. Stipendiaten får arbeide i miljøet til Nynorsk Pressekontor og 

NTB, og får god rettleiing der. Ho/han kan få kr 10 000,- per semester i inntil tre år. Nærare 

informasjon får du ved å ta kontakt med Mållaget v/Øyvind Grov. Søknadsfrist for 

hausthalvåret 2009 er 16. oktober 

Lagsmøte i Mållaget tysdag 15. september 2009   (17.09.2009) 

   

Årringsprosjektet er eit samarbeid mellom Nationalmuséet i Danmark og Fylkeskonservatoren 

i Vest-Agder. Det tok til i 2005 og skal halde fram til 2011. Frans-Arne Stylegar var forhindra 

frå å kome til Mållaget denne tysdagen, men han samarbeider med Niels Bonde frå 

Nationalmuséet i Danmark om årringsprosjektet, og sistnemnde kom i staden. 

Han starta med å fortelje at han arbeidde med eit dendrokronologi-prosjekt. Mange av oss 

lurte på kva dette kunne vere – og han forklarte: Ordet er gresk, og dendro tyder tre, krono: 

tid, logi: lære om. Det vil då seie at det er læra om korleis ein kan fastsetje alder på tre, og 

det er ein dateringsmetode innanfor naturfag, arkeologi og historie. 

Årringane på trea fortel om kor mykje treet har vakse gjennom eit år. Varme år med mykje 
regn gjer årringane breie. Er det derimot tørre år, er årringane smale. Ved å samanlikne funn 

frå ulike tre kan dei slå fast kor gamle dei er. Metoden vart utvikla i USA rett etter 1900 og 

vart brukt under arbeidet med å fastslå alder på indianarbusetnadane, pueblos, sør i Rockey 



Mountains. 

 

Nationalmuséet i Danmark har fleire som arbeider med årringsprosjektet som dei har kalla 

"Med ryggen til fjeldet". Folk langs kysten i Sør-Noreg har alltid vore "internasjonale". 

Etterkvart som båtane har vorte betre, har trafikken over sjøen auka. Nå er det 

gjennom dendrokronologien bevist at tømmer frå Noreg har vorte mykje brukt i Europa, t.d. 

til Rådhuset i København. Kona til Niels Bonde, Claudia Baittinger, er biolog, og også ho er 

knytt til  

prosjektet. Når prøvene er tekne i felten, arbeider ho med funna i mikroskopet. Gjennom 

nokre veker om våren og hausten bur dei på Odderøya, og saman med lokalfolk har dei samla 

inn prøver frå levande eiketre, eikestokkar som har lege under vatn og stokkar frå gamle hus 

i Vest-Agder. 

 

Mange område både i England, Irland, Nederland, Tyskland, Sverige og Danmark der det har 

vakse eike- og furutre, er kartlagde, men lite har vore gjort i Noreg. Det er difor viktig at det 

vert samla inn funn frå den sørlege landsdelen der det ein gong har vore stor eikeskog. I 

fylgje prøvene som er tekne i det siste, viser dei at ingen av eiketrea som veks her nå, eldre 

enn frå 1700-talet. Men prøver frå gamle bygningar, syner at stokkane gjerne kan vere frå 

1600-talet. 

I Venneslafjorden, der det på 1600-talet var tømmerbom, var dei så heldige å kome over 

mange eikestokkar. Desse hadde nok ein gong vorte mist ved bommen. Prøver kunne takast, 

og stokkane vart ved hjelp av dendrokronologien daterte tilbake heilt til 1000-talet. Det gamle 

huset, "Bommen", som står der framleis, er eit hus frå 1600-talet. 

 

Interessant var det også å få vite at etter Gokstadskipet vart gravd ut seint på 1800-talet, var 

det dendrokronologiske prøver som viste at det vart bygd ca. 890 e.Kr. og det vart lagt ned i 

haugen ca. 10 år etter. Funna har også vist at Osebergskipet vart bygd av tømmer frå 

Haugesundskanten. 

 

Ein interessant fagleg kveld vart avslutta med ein minikonsert av Marin Stallemo Bakke. Ho 

starta med Mediasjonsstykker for fiolin. Deretter spela ho eit par slåttar på hardingfele, der 

Fanitullen var ei flott avslutning på kvelden. 

 

Solveig Lima 

  



 
Lyrikkgruppa (01.09.2009) 

 

No har lyrikkgruppa byrja samlingane sine att. Biletet her er frå 25. august. Me ynskjer alle 

lyrikkvener hjarteleg velkomne til desse samlingane våre. Me held til i Mållagsstova og møtast 

to gongar i månaden. Neste samling er 8. september kl. 18.30. 

Museumsdag sundag 16.8.2009   (18.08.2009) 

 

Også dette året var Mållaget i Kristiansand deltakar på Den store familiedagen som Vest-

Agder-Museet Kristiansand har arrangert kvart år i det siste. På Setesdalstunet vart det lese 

frå nynorske biletbøker både utanfor og inni "Nystoga" frå Trydal i Bykle. 

 

Frå klokka tolv til fire kom mange innom, oftast born i fylgje med vaksne, og for det meste 

vart det sett stor pris på tiltaket. Ein høyrde kommentarar om at det var godt med ei roleg 

høgtlesingsstund mellom alle dei andre aktivitetane. Dessutan gav fleire uttrykk for at det var 

bra at borna fekk høyre og lese nynorsk frå dei var små. 

 

Me hadde ikkje sett opp faste tidspunkt for lesinga, og me las når det passa, anten det var 

ein, to eller fleire born til stades. Dette såg ut til å fungere greitt, og det vart også tid til å ta 

ein prat med dei vaksne før eller etter lesinga. Dei fleste bøkene me hadde med oss, er utgitt 

på barnebokklubben Blåmann, og fleire var interesserte i å ta med seg skriv med nettadressa 

til denne. 

 

Svært mange sette også pris på å få utdelt dikt av Haldis Moren Vesaas. 

Solveig Lima 

 

  

http://dnsamlag.mediaweb.mediagarden.no/index.php


 
Doktoravhandling på nynorsk ved Universitetet i Agder   (19.06.2009) 

 

 

Torsdag 18. juni 2009 disputerte Svein Slettan med avhandlinga: «Mannlege mønster. 

Maskulinitet i ungdomsromanar, pop og film». Svein Slettan er førstelektor ved Institutt for 

nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Slettan vart på årsmøtet 2009 vald til 

varamedlem for styret i Mållaget i Kristiansand. 

 

Avhandlingsarbeidet er utført på UiAs doktorgradsprogram i litteraturvitskap og er sett saman 

av ulike artiklar. I dei seks fyrste tek han føre seg romanar av Rune Belsvik, Arne Berggren, 

Harald Rosenløw Eeg, Ingvar Ambjørnsen, den svenske forfattaren Mats Wahl og den danske 

forfattaren Bente Clod. I den sjuande artikkelen analyserer han Lars Lillo Stenbergs poplåtar, 

og i den siste analyserer han ein svensk film: Farväl Falkenberg, av regissør Jesper 

Ganslandt. 

 

Førsteopponent var professor Malan Marnarsdóttir frå Universitetet på Færøyane og 

andreopponent professor Rolf Gaasland frå Universitetet i Tromsø. Disputasen starta med at 

doktoranden gjorde kort greie for arbeidet. Maskuliniteten i samfunnet er under press. 

Moderne ungdomslitteratur reflekterer dette. 

 

Opponentane si oppgåve er å stille kritiske spørsmål, men dokoranden kom med grundige og 

gjennomtenkte svar. Det vart etterlyst lengre utgreiingar med analyse og teori. Doktoranden 

meinte at teksten og korleis ein ser igjen teorien i desse, var meir interessant. 

Andreopponenten kom inn på at doktoranden hadde brukt ein journalistisk stil med å 

«sleppe» sluttpoenget tidleg slik at ein bare kunne lese litt for å få med seg handlinga. Han 

presiserte også at ein litteraturvitar må unngå projeksjonsfaren, dvs å finne det han leiter 

etter i teksten. Då er det vanskeleg å vere nøytral. Teksten sjølv må få ein sjanse! Men 

doktoranden har vist mange fine tolkingar og vist at han er lyttande til teksten. 

 

Båe opponentane poengterte at avhandlinga var skrive i eit godt og ledig språk og gav ein 

grundig analyse av emnet, og arbeidet vart godkjent. Mellom gratulantane etterpå var 

Borghild Løver frå Mållaga på Agder og Anne Austad frå Mållaget i Kristiansand. Dei gav han 

blomar og gode ord for at han med dette arbeidet viste at nynorsken ikkje berre høver i 

dikting, men også i faglitteratur. 

 

Svein Slettan vart på årsmøtet 2009 vald til varamedlem for styret i Mållaget i Kristiansand.  

For å få meir informasjon om innhaldet i avhandlinga og emne for prøveforelesinga sjå her 

 

Foto: Borghild Løver 

Solveig Lima 

 

  

http://www.uia.no/no/portaler/aktuelt/nyhetsarkivet/disputerer_paa_ungdomsromanar_pop_og_film


Kva skjer med dialektane våre? Om skarre-r og sjøkken, sjole og sjino (16.06.2009) 

Her i landet er det blant folk flest stor interesse for dialektar. Når folk frå ulike delar av landet 

møtest, vil samtalen lett koma inn på særtrekk i dialekten til den enkelte. Dialektane har høg 

prestisje, og bruk av dialekt er godtatt på dei fleste samfunnsområda: I skulane, på 

universiteta, i TV og radio, i poesi og pop-tekstar osb. Endå til på talarstolen i Stortinget er 

som kjent bruk av dialekt heilt vanleg, noko som også er eit særnorsk fenomen. 

 

Kva er så grunnen til at me nordmenn er så tolerante for språkleg variasjon? Kvifor har 

dialektane denne prestisjen? Etter mitt syn er det fleire grunnar til at det er slik: Éin grunn 

ligg i det som me kallar ”nasjonsbygginga” tidleg på 1800-talet. Etter lausrivinga frå Danmark 

i 1814 var me på jakt etter alt det norske i kulturen vår, i musikken, målarkunsten og i 

språket. Romantikarane sa: ”Det fremste kjennemerket på ein fri nasjon er språket.” Her i 

landet var skriftmålet dansk. Me måtte gå til dialektane for å finna det norske språket! I 

dialektane (”folkemålet”) såg ein ei klar linje til det ”stolte” gammalnorske opphavsmålet. 

 

Ein annan grunn til at dialektbruk er godtatt i det norske samfunnet, ligg i skulesystemet. 

Utover på 1870-talet var det ein del lærarar som prøvde å få elevane til å tala etter boka, 

med mønster i det danske skriftmålet. Politikarane våre likte ikkje dette, og Stortinget gjorde 

i 1878 eit vedtak der det heitte: ”Undervisningen i Almueskolen bør saavidt mulig meddeles 

paa Børnenes eget Talemaal.” Denne lovfestinga av at elevane skal få bruka 

dialekten sin i opplæringssituasjonen, er ganske spesiell i europeisk samanheng, og ho gjeld 

den dag i dag (og lovteksten har fått ei nyare språkdrakt). Når talemålet til elevane slik er 

sett i sentrum, så har det ført til at me her i landet ikkje har fått opplæring i eit 

standardtalemål. Me har sett på språkleg mangfald som heilt naturleg. 

 

Ein tredje grunn til at dialektbruk har blitt ein del av kvardagen vår, ligg i den språklege 

solidariteten mange har kjent med språket i sitt lokalsamfunn. Å ”knota” (legga om på 

språket) har vore lite akseptert i småbyen eller bygda der ein har hatt sin oppvekst. 

 

Kva skjer med dei norske dialektane i dagens samfunn? I dei første etterkrigsåra var det fleire 

fagfolk som spådde ein rask undergang for dialektane ved inngangen til det moderne 

samfunnet. Men særdraga i talemålet har synt seg å vera meir seigliva enn mange har trudd. 

Ein av våre fremste dialektforskarar, Helge Sandøy seier: ”I lydlege og grammatiske særdrag 

blir ikkje talemålet så sterkt påverka av massemedia og det prestisjesterke skriftmålet – slik 

det lenge er vorte hevda.” Når dette er sagt, så er det likevel ikkje tvil om at det skjer 

endringar i dialektane. Samfunnet er i rask utvikling og språket blir påverka av denne 

utviklinga. Folk flyttar meir enn før, og me kjem alle stadig i kontakt med folk som har ein 

annan dialekt enn den me sjølve har. TV og radio fører ulike dialektar og språkvariantar inn i 

stovene våre. 

 

Dagens forsking tyder på at det går mot ei regionalisering av dialektane, dvs. ei utjamning av 

dialektforskjellar innafor eit avgrensa område, innafor ein region. Forskjellen mellom 

grannedialektar blir dermed redusert. Dette skjer oftast på ein slik måte at lokale meir 

”spesielle” dialekttrekk med ei lita utbreiing forsvinn, medan trekk med ei vidare geografisk 

utbreiing blir ståande eller spreier seg. Senteret i ein region vil som regel vera ein større eller 

mindre by, og talemålet i byen vil kunna påverka andre dialektar i området. Som oftast er det 

folkelege bymålet som spreier seg til områda ikring. Det er altså ikkje ”finspråket” i byen som 

dominerer utviklinga. 

 

Det er lett å nemna konkrete trekk i dialektane som blir borte eller som er i frammarsj. Eit 

eksempel på det siste er spreiinga av skarre-r (som blir uttalt bak i munnen). Ein trur at 

skarre-r oppstod i Paris på 1600-talet. Herifrå spreidde denne r-en seg til byane nordover i 

Europa, og kom til Kristiansand og Bergen ca. 1800. Fram til langt utpå 1900-talet var skarre-

r eit by- og kystfenomen. Men dei siste femti åra denne uttalen av r-en spreidd seg innover 

på Agder, og nordover langs Vestlandskysten. Og skarre-r er framleis på offensiven. 

På Indre Agder er det ikkje uvanleg å høyra at foreldregenerasjonen ”rullar” på r-en, medan 

barna skarrar. Det er minst to grunnar til at skarre-r tek over. Ein grunn er at det reint 

artikulatorisk er lettare å få til denne r-en som ligg bak i munnen enn rulle-r, som ligg 

framme. Den viktigaste grunnen til at skarre-r spreier seg, ligg nok likevel i den 



påverknadskrafta som finst i by- og tettstadmåla på Agder og Sør-Vestlandet (og som har 

hatt denne r-en i meir enn hundre år). 

 

Når det skjer konkrete endringar i dialektane, er det som regel lite oppstuss kring dette. Men 

ei språkendring har den siste tida likevel fått mykje omtale, og ført til hissige diskusjonar 

i vide krinsar. Det gjeld tendensen til samanfall av kje- og sje-lyden, eit fenomen me kan 

observera hos ungdommen i dei fleste større byane våre. Dei unge skil då ikkje mellom 

kjenne og skjenne, dei seier ”skjenne” for begge orda. Orda kylling og skylling blir begge til 

”sjylling”. Ein høyrer uttalen ”sjino”, ”sjede”, ”sjære” og ”sjyss” (for kino, kjede, kjære og 

kyss) osb. I lesarinnlegg i avisene blir fenomenet kommentert. Mange meiner det her er 

snakk om forfall i språket, og at det er eit uttrykk for ”slappheit og slendrian”. Nokre hevdar 

at samanfallet fører til misforståingar og kommunikasjonsbrot. Det heiter at ”lærarar og 

foreldre må stå saman for å hindra at dette får spreia seg.” Språkforskarane har likevel eit 

svært avslappa forhold til dette lyd-samanfallet. Dei vil visa til at mange slike samanfall har 

skjedd opp gjennom språkhistoria utan at språket har blitt dårlegare som 

kommunikasjonsmiddel. Om kje- og sje-lyden fell saman, vil det bare føra til at ikring 20 

ordpar blir likelydande. Samanhengen ordet står i, vil likevel fortelja oss kva for eit ord det er 

tale om. 

Som nemnt er det til vanleg lite oppstuss omkring dialektendring. Når samanfallet av kje- og 

sje-lyden har fått så mykje merksemd, så er det fordi dette fenomenet skjer i mange av dei 

største byane våre. Endringa skjer også i søraustlandske talemål, dvs. i dialektar med høg 

nasjonal prestisje. Språkforskar Arne Torp seier: ”Når det skjer noe med prestisjespråket, da 

mener straks mange at dommedag er nær for norsk som eget språk.” 

 

Alle levande språk vil utvikla seg, og det vil stadig skje endringar. Slik er det også med norsk 

talemål. Men trass i at mykje har skjedd og skjer med dialektane, så fungerer dei framleis 

fullt og heilt som kommunikasjonsmiddel for dei som bur i dette landet. 

 

Martin Skjekkeland 

 
 
Tildeling av journaliststipend våren 2009  (02.06.2009) 

 

Vi gratulerer dei tre studentane som kvar fekk eit stipend på 10 000 kr: 

Sian Constance O‘Hara, Abelone Ågotnes og Iselin Nevstad Øverlid. 

 

Det kom inn i alt 6 søknader, men desse tre skilde seg ut: 

Sian Constance O‘Hara, 27 år, frå Evje og Hornnes, studerer journalistikk på Mediehøgskolen i 

Oslo. Ho har fått kontor på NPK/NTB og får delta i arbeidet under rettleiing der. 

Abelone Ågotnes Eiklid, 22 år, frå Gol i Hallingdal, studerer journalistikk på Mediehøgskolen, 

Gimlekollen. 

Iselin Nevstad Øverlid, 22 år, frå Hareid, studerer journalistikk på Høgskulen i Volda. 

 

Jury: Jon Inge Vikan, Mediemållaget, Arne Sigurd Haugen, redaktør i Nynorsk Pressekontor, 

(NPK/NTB), journalist Kjetil Reite, Fædrelandsvennen, redaktør Sigurd Haugsgjerd, 

Setesdølen, Anne Austad og Øyvind Grov frå Mållaget i Kristiansand. 

 

Søknadsfristen for hausthalvåret er 1. oktober 2009 

 

Mållaget i Kristiansand tilbyr stipend til journaliststudentar som ynskjer å nytte nynorsk i 

studiet og seinare i arbeidslivet. Stipendiaten får arbeide i miljøet til Nynorsk Pressekontor og 

NTB, og god rettleiing der. Ho/han kan få kr 10 000,- per semester i inntil tre år. 

 

  



Blir norsk eit blandingsspråk? (31.05.2009) Av Martin Skjekkeland 

For dei aller fleste av oss er det i dag heilt naturleg å ta i bruk engelske ord når me skal 

fortelja om ei oppleving me har hatt. Kanskje har me vore på cruise om sommaren, eller me 

har vore på fjellet om vinteren og der opplevd ”after skiing”. Eller kanskje har dottera vår 

vore på ”bad taste party” med boots og collegegenser som del av antrekket. Sonen i huset 

har vore i eit trendy selskap der alle digga discomusikk frå hitlistene. Ein del av ungdommane 

i selskapet gjekk med stonewashed jeans, medan andre følgde sagge-moten. Ein kunne kjøpa 

seg fast-food og også brownie og bagels. 

 

At me låner ord frå andre språk, er ikkje noko nytt. Me har opp gjennom tidene tatt imot ord 

frå mange språk, og særleg frå latin, gresk, nedertysk, fransk og engelsk. Dei eldre 

importorda ser me lite til ettersom dei er så godt assimilerte i språket, dei er tilpassa det 

norske språksystemet. Døme på dette er ordet jern frå keltisk, kyrkje frå gresk, plante frå 

latin, snakke frå tysk, moderne frå fransk, konto frå italiensk, trålar frå engelsk, kjendis frå 

svensk, pulk frå samisk, sofa frå arabisk osv. Ser me på dei nyare importorda, så kjem dei 

fleste av dei frå engelsk, og mange av dei passar dårleg inn i norsk språkstruktur. Me skal sjå 

litt på korleis me taklar møtet med alle dei engelske lånorda, men først noen ord om dei eldre 

ordleverandørane våre. 

 

Ei mengd abstrakte og akademiske ord har kome frå gresk og latin. Av dei ca 13500 

importorda i norsk kjem 4100 frå latin og 2100 frå gresk. Frå latin har me fått ord som: 

kristen, prest, nonne, messe, kåpe, ofre, brev, plante osv. Ord med latinske ordstammar er: 

abdikasjon, attraksjon, depresjon, diktere, ekskludere, infiltrere, konferere, kollektiv, 

manuskript, mobilitet, normere, produsere, passivisere, reaksjon osv. Ordstammar frå gresk 

finn me i pedagog, autonom, demokrati, geograf, psykolog, telefon osv. 

 

Det er likevel det nedertyske språket som har påverka det norske språket aller mest. Dei 

mange nedertyske orda kom inn i norsk med hansakjøpmennene på 1300- og 1400-talet. Nye 

varer og nye handverk blei formidla av tyskarane. Hansaspråket sette merke på alt som var 

knytt til bylivet som utvikla seg på denne tida. Nedertyske ord i daglegspråket vårt er t.d. 

betale, bukse, billeg, enkel, ekteskap, frukt, flink, bli, frykte, handle, handverk, håpe, lukt, 

måte, pris, prøve, rente, reise, snakke, skrive, sukker, plage, prate, prøve, vandre og 

hundrevis andre. Frå nederlandsk fekk me på 1500-talet ord frå sjømannslivet: anker, 

bedding, dørk, dekk, fartøy, gast, kryssar, matros, peile, slingre, spleise osv. Mange faste 

utrykk kjem frå nedertysk: spott og spe, rubb og stubb, hulter te bulter, til punkt og prikke 

osv. 

 

I dag kjem som nemnt dei fleste lånorda frå engelsk. Språket vårt er under press frå engelsk 

på to måtar: 1) det engelske språket tek gradvis over som bruksspråk på visse 

samfunnsområde (t.d. forsking og høgare undervisning) og 2) engelske ord tek plass i norsk 

daglegspråk. Nokre meiner at me gradvis får det som kan kallast ”Anglonorsk”. Mange av dei 

engelske orda kjem til oss gjennom den teknologiske utviklinga, og særleg gjeld det 

oljeindustrien og datateknologien. 

 

Likevel, mest synelege er alle engelske orda knytte til moderne kultur og livsstil, det gjeld 

musikk (hit, disco, breakdance osv.), klede og mote (jeans, duffelcoat, cityshorts osv.), mat 

og drikke (hot dog, burger, bagel, donut osv.). Ord frå engelsk tek plass i ungdomsspråket, 

kjem fram i annonsar, på reklameplakatar og butikkskilt: ”Stonewashed jeans”, ”Levis 

Authorized Dealer”, ”Dahl’s flytteconsultant”, ”Body shop”, ”Jimmys steakhouse”, ”Pick-up 

Burgerhouse” osv. 

 

Innfor språkvitskapen skil ein mellom arveord på eine sida (dei orda som me ha hatt med oss 

frå så langt tilbake som me kan følgja språket) og lånord og framandord på den andre sida. 

Dei to siste gruppene blir samla kalla importord. Skiljet mellom framandord og lånord går på 

om ordet har fått ei form som gjer det veltilpassa språkleg. Eg har ovanfor gjeve døme på 

veltilpassa lånord frå nedertysk. Også blant dei engelske lånorda finst det slike tilpassa ord: 
stress, mobbing, harddisk, rafte, fotball, basket, digge, dress, krasje, strippe, sjekke, teit, 

dønn osv. 



 

Så har me heile den flokken av ord frå engelsk som ikkje let seg innpassa i norsk 

språkstruktur. Dei har ein framand skrivemåte og eit framandt bøyingsmønster. Dei stikk seg 

ut og uroar det norske systemet. I tillegg til døma ovanfor (musikk, mote osv.) kan ein 

nemna: feedback, facts, caps, display, image, whiplash, skateboard osv. 

 

For mange slike ord prøver Språkrådet å finna norske ”avløysarord”. Nokre gonger lykkast 

dette bra. I dag er det ganske vanleg at folk både seier og skriv: tilbakemelding (ikkje 

feedback), brettsegling (ikkje windsurfing), rullebrett (ikkje skateboard), idédugnad (ikkje 

brainstorming), marknadsføring (ikkje marketing), støtteark (ikkje handout) osv. Nokre 

gonger kjem det nye norske ordet for seint til å ta over for det etablerte engelske. Eit døme 

er carport (ikkje bilstø som blei foreslått). Avløysarordet utanskjærsindustri har ikkje 

utkonkurrert offshoreindustri. Vanleg i bruk er også deadline, display, layout, headhunting, 

bodylotion, milkshake o.a. 

 

Dersom me ikkje lykkast med å finna eit nytt norsk ord til erstatning for det for det engelske, 

kan me tilpassa framandordet til norsk skrivemåte. Dette blir kalla ”norvagisering”. I 1996 

innførte Språkrådet norsk alternativ skrivemåte i 49 framandord, og gradvis har det kome 

fleire til. Me kan nå skriva: gaid el. guide, fait el fight, finisj eller finish, innputt el. input, 

keitering el catering, sjarter el. charter, sjåk el. choke, sørvis el. service. 

Vedtaket om innføring av norsk alternativ skrivemåte i slike ord førte til ein heftig 

mediedebatt med over 500 avisinnlegg. Mange meinte at me burde halda på ein internasjonal 

skivemåte i framandorda då dette er med på å effektivisera kontakten med omverda, og også 

med på å gjera oss merksame på dei kulturhistoriske samanhengane me er ein del av. 

 

Alle språk vil låna ord frå kvarandre. Norsk språk vil heile tida ta opp i seg ord frå andre 

språksamfunn, ikkje minst frå engelsk. Slik må det vera. I Språkrådet og i fagmiljøa prøver 

ein å finna norske avløysarord for mange av dei engelske orda. Der dette ikkje er mogeleg, 

prøver ein å tilpassa framandordet til norsk uttale og skrivemåte. Språkrådet ser at engelsk 

trugar norsk innafor visse samfunnsområde. Dette må ein kjempa imot. Men samtidig som ein 

kjempar denne kampen, er det viktig å passa på at norsk språk ikkje smuldrar opp innafrå 

ved at engelske ord med framandt uttale- og skrivemønster får prega det norske ordforrådet 

og det norske språksystemet. 

 

Martin Skjekkeland 

 
Ei reise med Den transsibirske jernbanen   (26.04.2009) 

 

 

Tysdag 21. april hadde over 50 tilhøyrarar funne vegen til Mållagstova for å høyre Normann 

Liene fortelje om jernbaneturen han og sonen tok i mai 2008. Verdas lengste jernbane, frå 

Moskva til Vladivostock, stod ferdig i 1904. Etter Sibir deler jernbanen seg i tre, Den 

Transmongolske jernbanen til Beijing om Ulan-Bataar, Den Transmansjuriske jernbanen til 

Beijing om Harbin og Den opphavelege Transsibirske jernbanen til Vladivostok om 

Khabarovsk. 

 



Det var Den transmongolske jernbanen Normann Lian og sonen fylgde. Normann hadde laga 

ein fin biletserie der han kommenterte bileta etterkvart, og vi fekk eit levande inntrykk av 

korleis dei opplevde turen. Dei starta turen med tog frå Noreg gjennom Sverige og Finland til 

Moskva - ein fin begynnelse før den verkelege reisa. Eit godt råd til alle, presiserte han, er å 

lære seg det kyrilliske alfabetet. Det gjer ein i stand til å lese skilt og fylgje godt med så lenge 

ein er i Russland. 

 

Frå Moskva var det fleire småstopp i ulike byar austover, og alle stader var det fullt av folk 

som kom for å kjøpe ting dei togreisande hadde med seg. Det var litt underleg at handelen 

gjekk denne vegen, og at det ikkje var dei fastbuande som kom for å tilby varene sine. Men 

vestlege varer som klede, sko og teppe t.d. stod høgt i kurs i byane austover. 

 

Togkupene var små, men greie. På den russiske restaurantvogna åt dei alle varme måltid. Der 

var det reint og fint, og maten var god. Frå togvindauget var det utsikt over endelause 

sletter. Av og til kunne ein sjå fattigslege hus i småklynger. I den delen som høyrer til 

Europa, vert det drive jordbruk. Etter Uralfjella kom ein over i det ufatteleg store og aude 

Sibir. Uendelege stepper og mykje bjørkeskog tok over. Av og til dukka små enkle hytter opp, 

bustaden til dei fastbuande. 

 

Ein grundig kontroll var naudsynt på båe sider av grensa mellom Russland og Mongolia. Ca 7 

timar måtte dei vente, men mykje av denne tida vart nytta til kontakt med medpassasjerar 

som kunne engelsk, og slikt gjer turen ekstra minnerik. 

 

Inne i Ulan Bator fylgde dei eit opplegg til KinaReiser, noko som var både spennande og 

interessant! Tre netter i mongolske ger-telt i ein nasjonalpark høyrde med. Dessutan fekk dei 

meir kjennskap til mongolsk kultur ved at dei vart invitert inn i ein mongolsk heim, fekk 

oppleve ryttarar og dessutan dra på besøk til eit buddhistisk tempel. Dette var bygd etter 

1991, for i Sovjettida vart dei fleste templa øydelagde og mange munkar drepne. 

 

Høgsletta Mongolia er svært tørr og sandstormar utruleg øydeleggjande. 250 dagar i året er 

utan skyer. Temperaturskilnaden mellom dag og natt er svært stor, og ger-telta er utvikla til 

å vere heilt suverene for å takle denne skilnaden. 

 

Turen vart avslutta i Beijing, ein skikkeleg storby som tydeleg førebudde seg til OL i august 

2008.Tryggleikstiltak og ombyggingar gjorde at det ikkje var heilt enkelt å finne fram til rett 

innsjekkingsskranke på flyplassen, men alt ordna seg til slutt! 

 

Det var eit engasjert publikum som etter kåseriet kom med mange spørsmål til 

foredragshaldaren. Fleire hadde planar om ein slik tur i nær framtid. Ei av tilhøyrarane 

fortalde at ho hadde teke turen for 30 år sidan, og det er nok reine luksusen no imot slik det 

var då! 

 

Ein svært vellukka kveld vart avslutta med sørlandske vårviser, fint framført av Trine og 

Normann Liene. 

 

Solveig Lima 

 

Hundre år med opplæring i to språk (22.04.2009) Av Martin Sjekkeland (2007) 

Den 13. mai i år er det 100 år sidan Stortinget vedtok at alle elevar i vidaregåande skule skal 

læra å skriva både bokmål og nynorsk. Vedtaket i 1907 blei gjort etter ein hard debatt som 

varte i tre dagar. Dei to skriftspråka dansk-norsk (seinare bokmål) og landsmål hadde vore 

offisielt sidestilte sidan 1885. Den første tida etter det berømte ”jamstillingsvedtaket” i 1885 

var det likevel lite folk merka til at me nå hadde to sidestilte skriftspråk. Med innføringa av 

obligatorisk undervisning i landsmål i gymnaset blei tospråksituasjonen konkretisert, og folk 

fekk gradvis kjenna på kroppen kva det ville seia å ha to offisielt sidestilte målformer. 

 
Språkdebatten i 1907 avspegla politiske og kulturelle motsetnader i folket: By mot land, 

Austland mot Vestland. Begge sider argumenterte for at eitt språk var målet. Dei viktigaste 



argumenta for sidemålsstilen var nasjonale – at ordninga var viktig for nasjonalt sjølvstende. 

Pedagogiske fordelar var også sterkt framme: Opplæring i landsmål ville letta 

kunnskapsinnlæringa. Dersom ho blei uført på rett måte, ville dette også gje eit betre riksmål. 

Motstandarane meinte at sidemålsundervisninga ville ta tid frå andre fag, at denne 

kunnskapen ikkje hadde nokon nytte i det praktiske livet, og at ordninga ville føra til 

unødvendige utgifter. Røystinga etter debatten enda med at 62 røysta for og 30 røysta mot 

forslaget om obligatorisk ”lett stil” i sidemålet. 

 

Mange målfolk såg på sidemålsvedtaket som eit steg mot reell jamstelling av dei to skriftmåla 

i Noreg. Dei visste at gymnaset (på denne tida) stort sett var ein byskule. Med vedtaket om 

obligatorisk sidemålsstil blei det kryssa ei grense: Nå var ikkje landsmålet bare eit tilbod til 

ungdommen i Bygde-Noreg , men det blei eit pålegg overfor den delen av folket som ikkje 

ønskte å ha noko med det å gjera. Mest heile embetsstanden blei utdanna på gymnaset, og 

det var klart at ei jamstilling av landsmålet på riksplan kunne det aldri bli noko av så lenge 

nesten ingen embetsmenn kunne bruka det. Med sidemålsvedtaket var ei ny tid i emning for 

nynorsken i offentleg styre og stell, meinte målfolka. 

 

Den tverrpolitisk oppnemnde Vogt-komiteen slo i 1966 fast at ein skulle halda på 

sidemålsundervisninga i vidaregåande skule. I 1969, med Kjell Bondevik som kyrkje- og 

undervisningsminister, gjekk ein eit steg vidare. Det blei då bestemt at det også skulle vera 

opplæring i begge målformer dei to siste åra i grunnskulen. På 1960-talet og utover blei ikkje 

sidemålet sett på som eit så sentralt spørsmål at det blei nemnt i politiske partiprogramma. 

Men i 1977 kom det opp på tre program: Krf. og Vestre uttrykte positiv støtte til sidemålet, 

medan FrP stilte sine representantar fritt med omsyn til skriftleg sidemålsundervisning. Ved 

valet i 1981 gjekk FrP inn for munnleg sidemålsundervisning på alle steg. Høgre nærma seg 

gradvis synspunkta til FrP, og gjorde i 1999 framlegg om valfri sidemålsundervisning i 

vidaregåande skule. Inge Lønning (H) hevda i Stortinget at dei to språka var så like at det var 

vanskeleg å skilja dei frå kvarandre, og at kampen mot engelsken var viktigare enn 

sidemålet. Framlegget frå Høgre fekk berre liten tilslutnad. 

 

Kristin Clemet ville i stortingsmeldinga ”Kultur for læring” (2004) fjerna 

sidemålsundervisninga i grunnskulen, og gjera sidemålet til trekkfag i vidaregåande skule. 

Etter ein lang debatt i Stortinget kom det til eit kompromiss: I grunnskulen skal elevane 

prøvast i begge målformer til eksamen i 10. klasse (viss dei kjem opp i norsk). I vidaregåande 

skule blei sidemålet gjort om til trekkfag på linje med mange andre fag. Slik er ordninga i dag 

(jf. ”Kunnskapsløftet” s. 50). I 2004 godkjende Utdanningsdirektoratet (under Kristin Clemet) 

ein søknad frå bystyret i Oslo om fritak frå skriftleg sidemålsundervisning for elevar i 

vidaregåande skule. Tek ein utgangspunkt i eksamenssystemet, må ein i dag fastslå at 

sidemålet held stand i grunnskulen, men er blitt mindre synleg på dei vidaregåande stega. 

 

Argumentasjonen til dei som er mot sidemålet går på at elevane har negative haldningar til 

nynorsken. Det er greitt nok å lesa nynorsk litteratur, meiner sidemålsmotstandarane, men å 

måtta læra å skriva nynorsk, er urimeleg! Professor Finn-Erik Vinje har slått lag med 

motstandarane. Han meiner at nynorskundervisninga tek for mykje tid, og at dette går ut 

over innlæringa av hovudmålet (bokmål). Heilt frå debatten i 1907 har det også vore framført 

økonomiske argument mot sidemålet. Det er kostbart å gje undervisning i og å halda 

eksamen i to målformer, blir det hevda. I same slengen nemner ein også at det er 

ressurssløsing når statleg materiell må trykkast på begge målformer og når lærebøker i 

vidaregåande skule må liggja føre på bokmål og nynorsk. 

 

Nynorskfolket vil meina at me må verna om nynorsken fordi dette språket er det eigentlege 

uttrykket for mykje av det norske i kulturarven vår. Dei vil visa til at språket i eit land må 

sjåast på som det viktigaste nasjonale uttrykket; i språket ligg mykje av både den nasjonale 

og den personlege identiteten. Nynorsken er ifølgje nynorsktilhengjarane eit samlande uttrykk 

for folkemålet og den folkelege kulturen her i landet. Og på nynorsk er det 

skapt ein litteratur som i høg grad omhandlar norsk arbeidsliv og folkeliv, levesett og 

tenkemåte (Vinje, Garborg, Duun, Vesaas o.a.). Obligatorisk sidemålsundervisning er, slik 

målfolket ser det, ein heilt naturleg konsekvens av den to-språk-situasjonen me har her i 
landet. Det finst elles mange både i nynorskleiren og bokmålsleiren som hevdar at det å ha to 

skriftmål, er ein fruktbar språkleg situasjon for landet vårt: Me har to rike kulturtradisjonar 



som kan støtta opp om kvarandre. Å ha to språk gjer at me blir meir språkleg medvitne enn 

me elles ville ha blitt. Ein god del norsklærarar vil også hevda at nynorsk som sidemål ikkje 

skader bokmålet, snarare tvert om: Kunnskapar om nynorsk stil og ordlegging kan hjelpa den 

som skriv bokmål, til å få eit enklare og meir talemålsnært skriftmål. 

 

Mykje kan nok gjerast for å få til ei betre nynorskopplæring, og på dette området blir det nå 

drive forsøk fleire stader i landet. I desse forsøka skal elevane møta nynorsken i alle fag. Så 

langt har det kome positive tilbakemeldingar frå forsøka. For eiga rekning legg eg til: For å få 

elevane motiverte til å læra nynorsk skriftmål, må ein i høgare grad enn nå ta dei med bak 

dette språket. La dei få greie på kvifor me har to språk her i landet. La dei bli kjende med 

Ivar Aasens tanke om eit språk for ”allmugen” (les: vanlege folk). La dei få oppdaga at 

nynorsken byggjer direkte på norsk talemål i grammatikken og ikkje minst i stilen! 

 

Me likar å framheva at me er eit folk med rike kulturtradisjonar, og at me har eit velutvikla 

demokrati her i landet. På bakgrunn av slike utsegner kan det synast merkeleg at det framleis 

finst dei som ikkje vil gje nynorsk skriftkultur same vilkåra som dei bokmålet har. Ein må 

undra seg over at nynorskfolket etter hundre år med sidemålsundervisning framleis må ut og 

argumentera for at skriftspråket deira skal ha sin rettkomne plass i norsk skule. 

Martin Skjekkeland 

 
Barnevandringane på Agder - og filmen Yohan  (27.03.2009) 

 

Temaet for lagsmøtet i Mållagsstova 17. mars var barnevandringane på Agder – og filmen 

Yohan. Thyra Ågedal, kulturkonsulent i Audnedal kommune, og regissør og manusforfattar 

Grethe Salomonsen Hynnekleiv frå Penelope film gav oss ein svært lærerik og interessant 

kveld. 

     

 

(Foto Copyright: Penelopefilm/ Simon Mein) 

Me fekk eit godt bilete av tilhøva for 100 år sidan då fattige born frå indre bygder i Vest-Agder 

måtte austover til dei rikare områda i Aust-Agder. Vi fekk også sjå filmklipp og høyre om 

Penelopefilm si store satsing; YOHAN barnevandreren, Noregs største barnefilmproduksjonen, 

som bygger på barnevandrarhistoria. 

Thyra Ågedal er frå Konsmo, ei bygd der mange av barnevandrarane kom frå, og ho fortalte 

levande om dei som måtte skiljast frå foreldra og dra frå heimen. Nokre var ikkje eldre enn 6 

år. Fattigdomen tvinga foreldra til å sende av garde borna, og foreldra måtte ofte gjere seg 

harde når dei små gret og ikkje ville bli med den framande som henta dei. Tidleg om våren, 

ofte svoltne og dårleg kledde, kunne borna traske i opp til 12 mil før dei endeleg kom fram til 

garden der dei skulle gjete kyrne. 

 

Thyra Ågedal fortalde også at barnevandringane starta med vaksne menn som seint på 1700-

talet tok seg arbeid i Grimstad distriktet. Det trongst mykje tømmer til skipstrafikken, og 

mange tok seg arbeid som borkeflettarar i sommarmånadene. Nokre av desse hadde med seg 

sønene sine, og det balla på seg med at dei tok med born til naboar eller slektningar. Frå 

1830 til 1910 var det fleire tusen born som drog av garde. Sjølv om vi i dag kritiserer 

barnearbeid, er det sikkert at det gjorde noko med sjølvkjensla deira! Dei kjende seg verkeleg 

verdsette når dei om hausten kunne leggje pengar og klede på bordet heime. Dei var ikkje 

redde for å dra ut i verda når dei voks til, og mange drog til USA og gjorde det godt der. 

Grete Salomonsen Hynnekleiv snakka om alt arbeidet som låg bak før filminnspelinga kunne 

starte i 2008. I 1988 bestemte ho seg saman med Penelope film for å lage ein spelefilm knytt 



til landsdelen om barnevandringane. Intervjuarbeidet starta, men det var ikkje alltid lett å få 

informasjon om temaet. Mange av intervjuobjekta kjente på at det var ei stor skam at 

slektningane deira hadde vore så fattige. Fleire ville ikkje ha namnet sitt gjort kjent, men det 

gjaldt heldigvis ikkje alle. Gabriel Øydne frå Hægebostad var ein nyttig informant, og det 

same var også dei to utvandrarane dei drog til USA for å møte. 

 

Grete Salomonsen fortalte også at folk har spurt kva det var med dette filmprosjektet som 

hadde gjort at ho ofra så mykje tid og energi på det? Ho hadde eigentleg ikkje sjølv tenkt på 

det, sa ho, men dei som kjente henne godt, skjønte det. Det var nemleg på ein måte hennar 

eiga livssoge. Ho vart sendt på internatskule i Japan då ho var 7 år, og kva fråver av mor og 

far har å seie, visste ho mykje om. Det var dette ho ynskte å dele med andre, og som ho gjer 

gjennom filmen som ho har både laga manuskript til og vore regissør for. Filmen har premiere 

11.12. kl.13 2009. 

 

I Brennpunkt på NRK 1 tysdag 31. mars kl. 21:30 vil Grete Salomonsen bli intervjua om 

temaet å bli sendt bort. Hennar opplevingar som barn og kvifor ho laga Yohan filmen vil vere i 

fokus. 

 

Til slutt fortalde Thyra Ågedal om vidare planar. Ho hadde tenkt at når folk kunne gå på 

pilgrimsferd i fotefara til heilage personar andre stader, måtte det vere ein glimrande ide å gå 

i spora til barnevandrarane. 

 

Ho kontakta historielag og friluftsråd i områda der borna kom frå. Laga og friluftsråda synte 

stor interesse, løyvde pengar og stien der borna gjekk, skal merkast i nær framtid. Merkinga 

skal starte på Moi i Kvinesdal og fylgjer for ein stor del jernbanelina til Kristiansand. Vidare 

har Reidar Fuglestad i Dyreparken i Kristiansand vore svært interessert i prosjektetet, og det 

er planar om å merke stien inn i Aust-Agder også. 

 

Ho avslutta med å seie at det var «utruleg at av bare elendighet kunne det bli noko heilt 

anna. Vi vil få gå i spora til desse små heltane samstundes som vi kjem ut i naturen» 

 

Stor takk til både Thyra Ågedal og Grete Salomonsen for ein dyktig gjennomført kveld i 

Mållaget. Stor takk også til den unge, dyktige felespelararen Gard Nergaard frå Marnardal. 

Han avslutta kvelden med tre slåttar frå Agder, der han i tillegg til spelinga fortalte om 

opphav til slåttane og kva dei handla om. 

 

Han oppmoda også alle til å gjere kjent at ungdommar som vil stø målsaka, er velkomne i 

Agder Målungdom og kan gjerne ta kontakt med Gard 

 

Solveig Lima 

 

Nynorsk i barnehagen (15.03.2009) 

I Kristiansand har Ragnhild Mydland det siste året vore innom fleire barnehagar og lese for 

borna. Barnehagen har lånt bøkene eit par månader, og borna har synt seg interesserte og 

ivrige etter å bli lesne for. Av og til må ord forklarast, og dermed får dei ei utviding av 

ordforrådet. På årsmøtet for Mållaga på Agder vart det etterlyst titlar over nynorske 

biletbøker. Dei aller fleste bøkene har me fått gjennom barnebokklubben Blåmann. 

 

Nedanfor finn de eit utval av biletbøker som me har gode erfaringar med både i barnehagen 

og skulen: 

Nynorske biletbøker for dei minste: 

Landstrøm, Olof: Bø og Bæ blir våte 

Landstrøm, Olof: Bø og Bæ i skogen 

Landstrøm, Olof: Bø og Bæ til sjøs 

Landstrøm, Olof: Bø og Bæ i festhumør 

Landstrøm, Lena: Bø og Bæ får besøk 
Lindgren, Barbro: Boka om Benny (Jamen Benny og Neimen Benny) 

Lindgren, Barbro: Nøff nøff, Benny (nr3) 

http://www.yohan.no/
http://www.lindesnes-avis.no/artikkel.asp?Artid=175714
mailto:gard@nergaard.org
http://www.blamannbok.no/


Lindgren, Barbro: Bella i barnehagen 

Lindgren, Barbro: Påls balje 

Lindgren, Barbro: Påls potte 

Lindgren, Barbro: Her er det vesle huset 

Ross, Tony : Eg vil heim 

Ross, Tony: Eg vil ha middagen min! 

 

Nynorske biletbøker for dei litt større (3 – 5 år) 

Anderson, Lena: Vesle Pinne får besøk 

Auestad, Annlaug: Kuvenninnene 

Düzakin, Akin: Lukas bygger olabil 

Düzakin, Akin: Kom til Lukas 

Janosch: Bymusikantane i Bremen 

Landstrøm, Lena: Bø og Bæ får besøk 

Landström, Lena og Olof: Fire høner og ein hane 

Lindgren, Barbro: Rosa på dagheim 

Mathivet, Éric: Mitt dyreatlas 

Opedal, Vetle: Flekkmonsteret bygger harefelle 

Thomas, Valerie: Bella Bloksberg 

Thomas, Valerie: Bellas nye datamaskin 

Stai, Kari: Jakob og Neikob 

Vandewiele, Agnès: Dinosaurer (I serien: Mine små leksikon) 

Velthuijs, Max: Frosken blir redd 

Velthuijs, Max: Frosken og den framande 

Velthuijs, Max: Frosken og skatten 

Vibert-Guigue, Francoise: Brannmenn (I serien: Mine små leksikon) 

 

Mange av bøkene som er sett opp for dei minste, kan svært godt lesast for dei større, t.d. 

bøkene om Benny og om Bø og Bæ. Til Bøkene om Bø og Bæ og Bella Bloksberg er det laga 

dokker. 

 

Til desse bøkene er det gitt ut CD: Flekkmonsteret bygger harefelle og Frosken og vennene 

hans 

 

Ta gjerne kontakt med ein av oss dersom de har spørsmål: Ragnhild Mydland eller Solveig 

Lima 

 

Solveig Lima 

  

http://www.lydbokforlaget.no/node/1782
http://www.lydbokforlaget.no/node/1782
http://www.lydbokforlaget.no/node/1911
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Heider til Maria og Oddmund Viken   (03.03.2009) 

 

 

Heider til Maria og Oddmund Viken på årsmøtet i Mållaget i Kristiansand tysdag 10. februar 

2009. Både Maria og Oddmund har vore medlemmer i Mållaget i Kristiansand sidan byrjinga 

av 60-talet, og båe har gjort ein stor innsats for laget. 

 

Maria vart på årsmøtet utnemnt til heidersmedlem. Ho fekk fin diplom og blomar som synleg 

bevis på alt arbeidet ho har lagt ned i Mållaget. Anne Austad heldt tale for henne og fekk fram 

kor mykje «usynleg» arbeid Maria i mange år har gjort. På kjøkkenet har ho koka kaffi og 

funne fram mat til tysdagsmøta. Ho har dekka borda og stelt koseleg i stand både til julemøta 

og tysdagsmøta. Sjølvsagt har ho også hatt ei hand med i ryddinga. 

 

Men ho har ikkje berre vore ansvarleg for slike praktiske ting. Ho er svært glad i dikt og har 

hatt ansvar for to tysdagskveldar i Mållaget. Den eine kvelden fortalde ho om og las dikt av 

Jakob Sande, og den andre kvelden var det Halldis Moren Vesaas ho presenterte på ein 

interessant og fin måte. Desse programma har ho også hatt på tilskipingar i 

pensjonistforeininga, og ho har fått mykje god omtale. Til allsongen på tysdagsmøta er ho 

svært god å ha. Ho har ei klår og stø røyst, held tonen og kan tekstane utanat! 

I Lyrikk-klubben har ho saman med Oddmund møtt trufast fram i mange år og har saman 

med han sytt for kaffi også der. Me vonar at me i Mållaget vil nyte godt av både song og 

diktlesing frå henne i enno lang tid framover. 

 

Også Oddmund fekk stor takk og mange godord denne kvelden. Nestleiaren i laget, Olav 

Molland takka han for innsatsen gjennom mange år. Frå han vart vald inn i styret som 

varamann i 1969 og fram til no, har han hatt sentrale tillitsverv. Han har vore formann både i 

laget og i forretningsdrifta. 

 

Han har hatt ei svært god helse, og 74 år gammal byrja han i år 2000 som dagleg leiar i 
Mållaget og som vaktmeister for bygget. Det er denne jobben han no sluttar i. Å finne ein som 

kan take over alt det han har gjort, er umogeleg. Han har stått på og har ein kunnskap om alt 



som har skjedd i Mållaget, både når det gjeld saker og sjølve bygget, som ingen andre har. 

Oppgåva hans som dagleg leiar og vaktmeister har difor no vorte delt på fleire. Det er 

Borghild Løver som tek over som dagleg leiar, noko me trur er ei god løysing. 

Om Oddmund formelt har slutta, vonar me at me kjem til å sjå han mykje framleis. Men 

kanskje blir det meir tid til reising no? 

 

Styret i Mållaget har difor kome fram til at han skal få eit gåvekort på ein tur til Oslo for seg 

og Maria med to overnattingar, kost og eit valfritt kulturarrangement. 

 

Styret takkar dei båe to for innsatsen. 

 

Fin kveld i Mållaget 13. januar  (07.02.2009) 

 

13. januar fekk vi vitjing av Ingvild Bryn frå dagsrevyen i NRK. Ho er for tida einaste 

programleiaren i Dagsrevyen som nyttar nynorsk, og ho fortalde levande om livet innanfor 

tvmediet. Av og til måtte ho setje om frå bokmål til nynorsk på sparket, og då kunne det vere 

vanskeleg å få til eit godt språk. Ho er styremedlem i Mediemållaget og har ansvaret for 

språkrøkta i NRK. 

Ho fortalde om bakgrunnen sin, om oppveksten på Voss med kulturmedvitne foreldre. 

Journalistkarrieren byrja i ei lokalavis på heimstaden, så vart ho tilsett i NRK og hadde 4 år 

som korrespondent i USA. 

 

Etter kåseriet song ho med kjenslevar, fin songrøyst Åge Aleksandersen sin kjende ”Lys og 

varme” og ”Veronica” av Cornelis Vreeswijk. Ho spelte sjølv piano til. Ho spelte også til 

allsongen der møtelyden fekk vere med på fleire av songane frå songskatten vår. 

 

Om lag 55 personar var møtt fram for å høyre på Ingvild, ein særs god representant for dei 

som bruker nynorsk i alle samanhengar. I pausen var det livleg prat rundt borda medan folk 

kosa seg med kaffi, rundstykke og wienerbrød. Ein vellukka mållagskveld! 

Oddmund Viken 

  



 
Kvifor treng vi festdagar?  (05.01.2009) 

Gunhild Hagestad heldt eit interessant kåseri om dette i Mållagssalen tysdag 9. desember 

2008. 

 

Kvelden tok til med middag i BUL-salen, der me fekk plass til bortimot 50 menneske. Menyen 

var som tidlegare år: Pinnekjøt, poteter og kålrotstappe med aprikoskrem til dessert. Alt var 

nydeleg tillaga av sjefskokk Olav Molland! 

 

Me gjekk deretter til Mållagssalen for å høyre kåseriet til Gunhild Hagestad. 

Ho opna med at dei fleste festdagar er knytta til rituelle handlingar i samband med 

overgangar i livet som fødsel, barnedåp, bryllaup, gravferd, solsnu og religiøse høgtider. Det 

var/er viktig at rituala er faste frå år til år. Jamfør kor viktig det er for dei fleste at jolematen 

er den same frå år til år! 

I vår tid då så mykje er omskifteleg, har det kanskje meir å seie enn nokon gong at me har 

faste ritual. Kontinuitet, kjensle av samanheng i livet, er godt å oppleve for moderne 

menneske! Jolemøtet vart avslutta med kaffi og jolebakst. Det var uvanleg god stemning og 

samtalen gjekk livleg rundt småborda. Eit knippe kjende og kjære jolesongar vart sungne til 

tonefylgje av Anne Lise Stensland. Tradisjonar må me halde på, og jolemøtet i Mållaget i 

Kristiansand i 2008 var like vellukka og gildt som alltid.  



2008 

Gledeleg jol og godt nytt år! (22.12.2008) 

Styret i Mållaget vil med dette ynskje alle medlemer og nynorsksympatisørar ei glad jol og eit 

rikt nytt år! 

 

I det året som no ebbar ut, har det vore god aktivitet i laget. Økonomien er solid fordi laget 

har gode og stabile inntekter frå utleige av kontor- og forretningslokale. Me har difor kunna 

gjeve økonomisk stønad til mange nynorsktiltak. 

 

Mållaget i Kristiansands stipend til journaliststudentar (23.10.2008) 

 

No er stipendordninga frå Mållaget i Kristiansand klar. Stipendet er på kr 10 000,- i 

semesteret i inntil seks semester. Dette er eit av dei største studentstipenda i Noreg.  

Stipendiaten får arbeide i miljøet til Nynorsk Pressekontor og NTB, og god rettleiing der.  

I år er søknadsfristen 21. november. 

 

 
Unge musikarar i Mållaget i Kristiansand  (20.09.2008) 

 

 

Marin Stallemo Bakke og Marie Haugejorden Schau, to elevar ved Fiskå ungdomskule, hadde 

eit variert og fint program: "Frå Grieg til Beatles" på lagsmøtet tysdag 16.9. 

Marie spelte fløyte og piano, medan Marin spelte både fiolin, hardingfele og piano. Båe 

jentene song, og Marin framførte også to slåttestev ho hadde frå Gunnhild Tømmerås. 

Elles var dei innom Abba, inspirert av filmen frå i sommar, og viste stor glede ved å synge 

fleire Abba-songar dei hadde sett saman til musikk frå CD. 

 

Det var moro å sjå korleis dei skifta mellom ulike instrument , song og kveding. Marin batt 

det heile saman på ein fin måte ved å fortelje litt om både Edvard Grieg og Ole Bull. Alt 
saman var på nynorsk, sjølv om det er bokmålet som målet for dei fleste i Kristiansand! 

Siste nummeret var Yesterday, ei nydeleg avslutting som gjorde at vi mest ikkje hadde lyst til 

https://www.nm.no/lag/mallaget-i-kristiansand/index.cfm?path=82,290&id=235
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å gå. Båe jentene har spelt instrument i fleire år og er med i kor. Dei har også hatt fleire 

program både i Grim kyrkje og i Domkyrkja.Me vil nok sjå meir til dei i tida framover. 

 
Høgtlesing på Vest-Agder Fylkesemuseum  (01.09.2008) 

 

Vest-Agder Fylkesmuséum arrangerte den årlege familieaktivitetsdagen sundag 17.august. 

Mellom aktivitetar som til dømes toving, snekring og hesteskyss, var det også opplesing av 

nynorske biletbøker. 

 

Opplesinga gjekk føre seg i "Nystoga", eit hus med 2 stover og loft som er flytt frå Trydal i 

Setesdal. Inventaret er frå 1920-åra, og det var ei koseleg stemning blant born og vaksne 

som benka seg rundt bordet ved vindauget. 

 

Det vart mellom anna lese både om den vesle grisen Benny og om heksa Bella Bloksberg. Båe 

desse bøkene er omsette til nynorsk. Benny-bøkene er omsette frå svensk, og Bella 

Bloksberg-bøkene frå engelsk. Bilete og tekst fengde, og ingen av borna reagerte på at det 

vart lese på nynorsk. Foreldre og besteforeldre gav uttrykk for at dette var bra, og dei dei 

gjerne ville lese meir nynorsk - særleg når dei vart klar over kor mange gode bøker som finst. 

Alle fekk med seg heim innmeldingsblankett for Blåmann Barnebokklubb, ein bokklubb som 

har eit svært godt tilbod av nynorske barnebøker. 

http://www.blamannbok.no 

 
Nynorskprosjekt kristiansandsskulen  (03.04.2008) 

 

 

Det var interesserte og positive 5. klassingar som møtte fram til bokpresentasjonen på 

Lovisenlund skole 31. mars 2008. Også i fjor hadde Lovisenlund nynorskprosjekt på 5. trinn, 

og dette var så vellukka at skulen no har det årsplanen. Elevane les nynorskbøker på skulen i 

2–3 veker og har leselekse på nynorsk i same tidsromet. Det er skulebibliotekaren som har 

vore pådrivar, og ho har hatt god hjelp av positive lærarar. 

 

  

http://www.blamannbok.no/


 
Mållaget låner ut høgtlesar og bøker   (10.03.2008) 

Søm barnehage i Krstiansand har den siste tida hatt eit spennande prosjekt om nynorsk 

litteratur og born. I samband med dette har Ragnhild Mydland frå Mållaget i Kristiansand vore 

i barnehagen og lese for dei. 

- "Vi følte det var på tide å setja fokus på å lese for alle, ikkje berre dei som vil velje det 

sjølve. Når vi set lesinga i system slik vi har gjort nå, veit vi at alle får disse røynslene, ikkje 

berre dei som vanlegvis ville velje det. Og håpet er at det vekkjer ei interesse hos nokre av 

desse borna for å lese meir", seier pedagogisk leiar Marianne. 

Lyst til å låne både bøker og høgtlesar på nynorsk? Ta kontakt med Ragnhild Mydland. 

Litt om verksemda i 2007  (17.02.2008) 

Mållaget i Kristiansand har hatt mykje aktivitet og ein god auke i medlemstalet i 2007. 

Interessante lagsmøte 

I 2007 hadde me åtte mållagsmøte. Av programma vil me nemna: 

- Jakob Sande – liv og dikting ved Maria Viken 

- Kristiansand frå istid til sagatid ved Norman Liene og Erik Peersen 

- NRK Sørlandet – med friskt blikk på framtida ved Kjell Pihlstrøm 

- Kva skjer med dialektane våre ved Martin Skjekkeland 

- Pilegrimsvandringa frå Hovden til Røldal ved Bjarne og Magnus Tveiten 

- Kystkvinneliv og mattradisjonar i Søgne med servering av tradisjonsmat på kafé Måltid 

- Folkemusikkonsert ved Daniel Sandén Varg og Sigurd Brokke 

- Møte saman med BUL der Olav Vesaas fortalda om mora, Halldis Moren Vesaas 

 

Mange samlingar i lyrikkgruppa 

Lyrikkgruppa hadde 16 samlingar i fjor. Dette er gilde møte, og me ynskjer fleire velkomne til 

å vera med og lesa dikt saman med oss. 

 

Bokkafé 

17. november inviterte mållaget born og foreldre til bokkafé i Mållagsstova. 

 

Stønad og innkjøp av litteratur 

I 2007 løyvde Mållaget i Kristiansand 20 000 kr til omsetjinga av Ringdrotten. Dei 20 

eksemplara av boka som me fekk som gjenyting har laget gitt til ungdoms- og vidaregåande 

skular i området. 

Det er også kjøpt inn eksemplar av Smørbukk og Vangsgutane til utdeling i barneskulane. 

Mållaget betaler abonnement på Norsk Barneblad til fire skular og betaler for bøkene frå 

Blåmann Barnebokklubb til fem barneskular. 

Me har elles kjøpt inn ein heil del nynorske biletbøker som har vore innom fleire skular. 

 

Nynorsk i skulen 

Mållaget har fått skolekontoret i Kristiansand til å senda ut informasjon om elevane sine rettar 

til å velja nynorsk opplæringsmål og nynorske lærebøker. 

 

Brosjyre 

Etter nyttår har me laga ei informasjonsbrosjyre om laget og med programmet for våren. 

Brosjyra er lagt ut på biblioteket og i Byhallen. 

 

Fleire medlemer 

Mållaget i Kristiansand hadde i 2007 97 betalande medlemer – ei auke på 13 frå året før. 

Dette er eit resultat av verveaksjonen. Me takkar for velgjort arbeid til dei som har vore 

aktive i arbeidet! 

  



Vellukka verving  (06.01.2008) 

Landsmøtet 2007 vedtok at mållaget innan landsmøtet i 2008 skal verve 1000 nye medlemer. 

Det tilsvarar om lag 10 prosent nye medlemer. Aksjonen går fram til slutten av april. Noregs 

Mållag legg ut resultata frå lokallaga. Av oversynet pr. 11.12.07 går det fram at Mållaget i 

Kristiansand har verva 16 medlemer – altså 20 prosent. Me gratulerer dei som har skaffa oss 

desse medlemene! 

Ringdrotten til skular i Kristiansand  (06.01.2008) 

Våren 2006 vedtok styret i Mållaget i Kristiansand å gje Tiden Norsk Forlag ein 

eingongsstønad på 20 000 kr til utgjevinga av Ringdrotten. Vilkåret var at me fekk 20 

eksemplar av boka til utdeling i ungdoms- og vidaregåande skular i distriktet. 

Skulebibliotekarane og hovudlærarane i norsk var glade for gåva. Mållaget er spent på korleis 

boka blir nytta i undervisninga. 

 

 

 

  



2007 

Velkomen i Mållaget i Kristiansand! 

 

 

Mållaget i Kristiansand held til i 3. høgda i Mållagsbygget på hjørnet av Gyldenløves gate og 

Kirkegata ved Wergelandsparken. 

 

Me arrangerer mållagskveldar med aktuelle tema, eit fellesmøte med BUL kvart semester 

pluss fleire lyrikksamlingar. 

 

Mållagsmøta og lyrikksamlingane er på tysdagar – fellesmøtet med BUL ein onsdag. 

 

Julemøte i Mållagsstova tysdag 11. desember kl. 19.00 (01.12.2007) 

 

Vi fylgjer opp den gode tradisjonen med julemøtet vårt. Det vert servert pinnekjøt med det 

som høyrer til. Aprikosene skal vere serleg gode i år, så desserten vil vere smakfull som aldri 

før. 

 

Etter middagen har Bjarne Tveiten frå Bykle programmet "Frå bok til pilegrimsferd". Sonen 

Magnus Tveiten spelar gitar. 

 

Julemøta våre fylgjer ikkje den vanlege prisauken, så det kostar også i år 100,- kr pr. person. 

 

Vellukka bokkafé (25.11.2007) 

 

Born mellom tre og elleve år var innom Mållagsstova laurdag 17. november saman med 

interesserte besteforeldre og foreldre. 

 

 

 
Hundre år med Mållaget (24.10.2007) 

 

Mållaget i Kristiansand vart skipa 6. september 1900. Skipingsmøtet vart halde på 

Kongensgate skole, som den gongen var heilt ny. Det vart fort klart for medlemmene i det 

nyskipa laget at dersom ein skulle få til eit aktivt lagsarbeid, måtte ein skaffe pengar. Tanken 

om kaffistovedrift dukka då opp, og vegen mellom tanke og handling var ikkje lang. Den 

kjende målmannen, og seinare lærarskulerektor, Severin Eskeland var ei drivande kraft i 

arbeidet, og alt i 1906 opna Mållaget den første kaffistova si i Kirkegata, og etter kvart kom 

det to nye til.  

 

Drifta av kaffistove hadde to føremål. På kaffistova skulle landsfolk i byen kunne møtast i 

heimleg miljø, og i tillegg kunne drifta skaffe innkome til drift av laget. Kafédrifta skapte 
gjennom mange år eit godt økonomisk grunnlag for laget. Laget bygde seg opp kapital 

samstundes som det løyvde mykje pengar til måltiltak. 

 

https://www.nm.no/lag/mallaget-i-kristiansand/index.cfm?path=82,299&id=91
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Rett etter 2. verdskrigen byrja laget å planlegge nybygg på tomta, Gyldenløves gate 11, ein 

eigedom som Mållaget skaffa seg alt i 1915. Dette er ei av dei mest sentrale tomtene i 

Kvadraturen. Etter mykje planleggingsarbeid stod eit kontor- og forretningsbygg i fem høgder 

ferdig til innflytting til 17. mai 1971. I 2. høgda hadde Mållaget kaffistove og selskapsrom, 

som også vart nytta til møterom for laget. 

 

Gjennom meir enn 90 år dreiv Mållaget i Kristiansand kaféverksemd, men tidene endrar seg, 

og det viste seg etter kvart at det var vanskeleg å få drifta til å løne seg, så Mållaget slutta 

drifta av kafé og selskapslokala i august 2000. Ein epoke i laget si soge var over. 

 

No høvde det seg slik at BUL-Kristiansand var ute etter å selje eigedomen sin i Dronningens 

gate, og Mållaget måtte finne ein ny måte å nytte lokala i 2. høgda på. Resultatet vart då at 

BUL kjøpte heile 2. høgda, og Mållaget laga til eit fint og praktisk møterom, kontor og 

styrerom i 3. høgda. No er eigedomen, Gyldenløvesgate 11, ei sameige mellom Mållaget og 

BUL, og vi vonar at bygget skal fyllast opp med aktivitetar der det er plass til det beste av 

bygde- og bykultur. 

 

Oddmund Viken 

 

Nynorsk for alle på Agder  (23.10.2007) 

Alle skriftspråk er konstruerte ut frå eit eller anna talemål. Nynorsken er laga på ein flott 

måte. Ivar Aasen fann fram til fellestrekka i dialektane i heile landet og bygde eit skriftspråk 

på desse. Difor liknar ikkje nynorsken hundre prosent på nokon enkelt dialekt, men har 

fellestrekk frå alle. Nynorsken er det beste skriftlege uttrykket for dei norske dialektane, også 

her på Agder. 

Det er ikkje først og fremst språk og kulturuttrykk frå andre delar av verda som trugar norsk 

kultur. Den største trusselen ligg i folks likesæle. Me må dyrka norsk språk og kultur for å 

halda oppe mangfaldet i den norske kulturen. 

 

Dersom me gjev frå oss vårt eige språk, nynorsken, mister me på same tid den største 

kulturarven vår. Misser me orda, seiemåtane og songane, så misser me og kunnskapen om 

fortida vår. Språket vårt, dialektane og nynorsken, er det sterkaste ankerfestet for lokal og 

nasjonal identitet, og difor er folk glade i språket sitt. 

 

Mållaga på Agder arbeider for at nynorsken skal stå sterkt i radio, fjernsyn, aviser, 

barnehage, skule, kyrkja, universitetet, næringslivet og kommunane på Agder. 

 

Me utfordrar alle som ønskjer språkleg og kulturelt mangfald til å melda seg inn i Mållaget. Me 

er over 800 medlemer fordelt på 24 lokallag på heile Agder. Bli med du og! 

 

Bruk det skriftspråket som er ei ryggstø for dialektane: nynorsk! 

Stadnamn i Kristiansand, nokre tolkingar av Ole Bernt Syvertsen 

 

Sjølve bynamnet skil seg ut frå vanlege stadnamn i og med at det ikkje har vakse fram på 

folketunga “av seg sjølv”, men er fastsett av ein namngjevar, omtrent som ein barnedåp i 

kyrkja. I ein viss periode i historia vår var det vanleg at kongen brukte sitt eige namn til å 

lage by-, slotts-, og festningsnamn. I vårt tilfelle er det Kristian IV i 1641. Denne namnetypen 

finst over heile Norden. 

Byen blei lagt på ein furumo i Oddernes. Dette er eit gammalt namn. I gammalnorsk var det 

Otrunes, som inneheld elvenamnet Otra. Me finn dette elvenamnet også i Odderøya. I 1921 

blei byen utvida med ein del av Oddernes, nemleg bydelen Lund. Tolkinga gjev seg sjølv, og 

det er opplagt at namnet er hundgammalt. Det er freistande å knyte namnet til ein heiden 

lund og til den gamle Odderneskyrkja. Gudane blei ofte dyrka i lundar. Og me veit at det var 
vanleg å byggje kyrkjene når dei gamle gudehova, eller til og med omlage dei til kyrkjer. 

 



I 1965 kom det kommunesamanslåing, slik at Kristiansand gjekk inn i Oddernes, ikkje 

omvendt. Hadde språkleg-historiske og geografiske omsyn vore sætande, hadde namnet på 

storkommunen blitt Oddernes. Men byane har jamt fått særrettar i slike tilfelle. 

 

Også grannekommunane, Randesund og Tveit, gjekk inn i den nye storkommunen. Namnet 

Randesund inneheld eit gammalt namn for ei øyrekkje, ei rand. Namnet lever i Randøya. Me 

kan konstruere gammalnorsk Randarsund. Tveit er eit eksempel på noko vanleg, nemleg at 

namnet på prestegarden er blitt heradsnamn. Tveit er vanleg i gardsnamn, både usamansett, 

som her, og med eit eller anna førsteledd. Tydinga har truleg vore rydning. Men nå er ordet 

sjeldan brukt i anna enn namn. 

 

 


