Språk
Øvelsen: Skriv en så god bildetekst at den kan
bli ingress.
Rådene
Hvordan skal naturen beskrives, spør journa
list Kjetil Østli i nettmagasinet Harvest (www.
harvest.as). Forfatter Roy Jacobsen svarer at
han vokste opp i en gjeng der «det gjaldt å
finne de beste orda på ting gjengen opplev
de». Han anbefaler «uventa, pussige adjekti
ver» og metaforer:
– Jeg bruker «betong» eller «sement» om
havskodde.
Om en båt i storm, der fiskerne likevel står
og jobber: «Båten er et stempel i havet».
– Skal du beskrive en sein natt med hær
verk på Årvoll, må du hente metaforer fra et
annet sted. Det handler om å assosiere. Et
svært enkelt eksempel: «Der kommer den
røde bilen». På aksen «bil» kan du assosiere
kjøretøy, traktor, vrak. På aksen «rød» asso
sierer du rundt rødfargen. Ikke skriv rett fram.
Stopp opp. Ofte. Let etter ord. Bruk gjerne
det fjerde ordet du finner, anbefaler Jacob
sen.

Skrivemåtene
Språkspalteleser Bjørn Amdahl tar for seg ord
som folk mistolker og skriver feil:
   – Konstatere blir konstantere. Forholds
regler blir forhåndsregler. Stikke under stol
blir stikke under en stol.

Nyheten

viktige felt som mange er opptatt av. Samtidig
har de en uklar profil og burde markere bedre
hvor de selv står. Det kritiserer jeg. Man kan si
begge deler.
– Men hva om et nettsted åpent erklærte
seg som rasistisk. Hvordan ville du da forhol
de deg?
– Det kommer an på hvor mange de snak
ker for. Hvis halve befolkningen var rasister
ville jeg absolutt snakke med dem. Da ville
det jo handle om vår framtid som land. Vi må
ha mulighet og arenaer, så langt det lar seg
gjøre, til å snakke om ting på fredelig vis. Det
betyr ikke at det nødvendigvis går bra. Feil
side kan vinne. Men hvis ingen tar tak i debat
ten og rasistene vinner har man ikke gjort
jobben.
Regnskap
Stærk beskriver seg som debattglad, men dia
logorientert. En god krangel, der man er ven
ner etterpå, står høyt i kurs.

«Jeg står
for det jeg
skrev. Det
er et viktig
nettsted
som fortje
ner skryt.»

– Jeg er ikke redd for harde debatter, men er
ikke ute etter å skape fiender. Polariserte debat
ter hater jeg.
– Du er avhengig av venstreorienterte mot
debattanter da ?
– Ja helt. Men det er trist når folk bruker
svake og moraliserende argumenter. Jeg likte
kritikken fra Øyvind Strømmen. Han hadde
faktisk lest det jeg skrev om Document og tref
fer bedre. Selv om jeg ikke er enig, er det et
godt utgangspunkt.

Profilen
Navn: Bjørn Stærk
Jobb: Programmerer og kommentator i aftenposten.no. Var tidligere fast skribent
i Minerva. Har utgitt boka «Ytringsfrihet»
Hobby: Jeg ser mye gamle filmer. Beveger meg gjennom filmhistorien, år for år, og er nå
i 1960.

Ordet design kan bli tokjønnet: Språkpro
fessor Helge Dyvik er medlem i Språkrådets
fagråd for normering og språkobservasjon. I
språkspaltas fjesbokutgave skriver han:
   – «Design» har vært normert bare som
hankjønn i noen år, men det har vært brukt
både i han- og intetkjønn ganske lenge. Den
gamle Norsk Riksmålsordbok nevner beg
ge. I noen år nå har intetkjønn («et design»)
kommet til å dominere, særlig innenfor mange
relevante miljøer. Det hadde vi oppe i Språk
rådets fagråd nylig, og vi anbefalte at offisi
ell norm burde åpne for intetkjønn på dette
ordet. Så får vi se hva som blir konklusjonen.

Påminnelsen
«Donbass er forhåndsfavoritter til superfina
len i det internasjonale ishockeyforbundets
europacup», skriver Stavanger Aftenblad.
Ingen er favoritt etterpå, «forhånds-» er smør
på flesk.
Flere slike? Si fra til laa@komma.no, eller
meld deg inn i Språkspalta på Facebook.
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