Språk
Øvelsen: Lag en bedre punktliste.
Kyrne
Kveldsvakta i redaksjonen gir godt rom for
språklige sprell, spesielt når tørre fakta fra
politiet skal omskrives. «Fyllebråk og tunnel
kyr» er Ole Johannes Øvretveits overskrift i
Firda. Ingress: «Det vart ei travel laurdagsnatt
for politiet, som måtte ta hand om både folk
og fe.» Når han er ferdig med å skildre fylla,
skriver han: «Og endeleg, klokka 0526 i dag
tidleg, fekk politiet melding frå fleire bilistar
om tre kyr som hadde forvilla seg inn i Kvivs
tunnelen i Hornindal, der dei dreiv og hindra
trafikken.»

Sitten
bok: Sigrun Slapgard er forfatter
og utenriksjournalist i NRK. Nå
kommer hun med
en selvbiografisk
roman.
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Nrk.no: «De satt multiorgasme på kartet».
En pussig måte å sitte på, i så fall. Meningen
var å si at noen satte fenomenet på kartet.
Journalisten har blandet verbene sitte og set
te. De bøyes slik: Å sitte-satt-har sittet (hvile
bakdelen med overkroppen mer eller mindre
oppreist). Å sette-satte-har satt (anbringe,
plassere).

Åen
Dagsavisen: « … Muhammed Ali ble tvun
get til å stoppe og bokse på verst tenkelige
tidspunkt.» Nei, han ble tvunget til å stoppe
å bokse. Det er ikke noe forbud mot flere å
etter hverandre: «å stoppe å bokse» danner
en infinitiv. Nå betyr setningen at Ali ble tvun
get til å stoppe for noe, deretter skulle han
bokse.

Skrivemåten
Skriv appen, ikke app-en. App er et ord, ikke
en bokstavforkortelse – som tv-en eller bh-en.

Rotet
Mange roter med småord. DN skriver: «Den
blåblå momsnøytraliteten gir private aktører
like vilkår som de offentlige i konkurransen
om helseforetakenes ikkemedisinske tjenes
ter.» Enten må det stå «like vilkår med» eller
«samme vilkår som». Skribent Kjetil Rolness i
en kronikk i Aftenposten: «Ti grunner for å rive
Y-blokken». «Ti grunner til» er bedre.
For øvrig har Johnny Gimmestad i samme
avis lært meg at tipunktslister kjeder leserne.
De aner at det hele er konstruert, med tallet ti
for øye. La heller lista ha fem eller 27 eller 376
virkelig viktige punkter.
Flere momenter? Meld fra til laa@komma.
no, eller meld deg på i Språkspalta på Face
book.
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