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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Hvor er det blitt av Norge?
AV OG TIL LURER JEG PÅ hvor det er blitt
av Norge. Det kan være når jeg slår på fjernsynet og hører de umiskjennelige stemmene til
mine landsmenn McGyver, Oprah og en eller
annen hjerteknust tenåringsjente fra California. Det kan være når Radio Norge bombarderer bilen med engelske strofer. Det kan være
når et reklameinnslag ramler ut av avisa med
overskriften: Sale!

SALE? DA STOPPER JEG OPP i et lite panikkslagen sekund og lurer. Hvor er jeg? Har
jeg blitt dopet ned og tvangsreturnert tilbake
til USA? Hvor er det blitt av Norge? Da må jeg
skynde meg for å oppsøke noe urnorsk. Bort til
stuevinduet … ja, der råder Børvasstindan
over fjorden! Ned til skogen … ja, der har elgene ødelagt skiløypa! Opp med kjøleskapsdøra og ja! Der står melkekartongen tildekket
med dikt, eller profiler av nordnorske bønder!
Slik kjenner jeg igjen Norge. Det er ikke alltid like lett med språket.

komme foran. Det engelske ordet hengt opp i
norsk grammatikk rystet meg. Jeg omdøpte
senteret til Nord City, og gikk inn for å handle.
Det var inne på senteret det skjedde. Jeg presset meg gjennom folkemengden og støtte bort
i en tenåringsgutt. I det jeg sa unnskyld, sa
han sorry.

HVA? HAN HADDE lagt beslag på språket
mitt. Han brukte mitt ord i samme øyeblikk
som jeg brukte det norske ordet jeg var mest
stolt over å beherske. Ja, og kunne uttale!
Unnskyld er ikke bare bare for en amerikaner
å få ut av munnen. Det er nesten like ille som
Solgull. Hvis jeg en gang kommer i en situasjon hvor jeg må si unnskyld Solgull vil tungen gå helt i krøll og kvele meg.
Gutten fortsatte videre og jeg ble stående
lamslått av tanken: Hvor er det blitt av Norge?
Jeg trodde jeg kunne det norske språket. Her
kjempet jeg med å tyde forskjellen mellom
om forlatelse og unnskyld, og så hadde nordmenn gått over til å si sorry!

FOR MEG HAR DET vært en økende og irriterende tendens til at engelske ord dukker opp
i norsk. Jeg snakker ikke for eksempel om Iphone som helt åpenbart må stå i originalspråket. Det er heller ikke snakk om ord som coaching, et utenlandsk konsept som har inntrådt i Norge. Kjøper man konseptet, får man
med betegnelsen.
Nei, jeg snakker om helt ordinære engelske
ord som trenger inn og erstatter helt ordinære, oppegående, friske og fungerende norske
ord. Å høre «that’s it» på slutten av en ellers
grei norsk setning er som å oppdage skvallerkål i blomsterhagen. Jeg vil luke det ut.

DET SIES AT KOMMUNIKASJON er sju
prosent ord. Resten er kultur. Men hva kommer først, kulturen eller ordet? Når man tar
unødvendige engelske ord inn i det norske
språket, skjer det noe med kulturen? Hva vet
jeg? Men jeg synes det er på tide med en folkeaksjon. Engelsk ut av norsk! Jeg
kunne fronte en slik aksjon,
men min jobb som engelsklærer gir meg ikke akkurat en
maktposisjon i saken. Eller?
Nei, jeg går og venter på at en
nordmann gjør det. Da skal jeg
melde meg inn.

JEG MERKET FENOMENET allerede noen
dager etter min ankomst til Norge for ti år siden. På dette tidspunktet hadde bodøgutten
jeg var gift med allerede lært meg å snakke
norsk.
Jeg var passe fornøyd med det nye språket
mitt. Jeg kunne handle inn matvarer uten tolk.
Ja, å tilpasse meg det norske samfunnet så ut
til å gå greit, helt til min første språklige kulturkollisjon. Det skjedde en lørdagsmorgen på
et butikksenter i Bodø. Ja, dere vet hvilket butikksenter det er snakk om. Det første jeg merket var at det sto et engelsk ord i navnet. Hvorfor det? Og hvis man først skal bruke et engelsk substantiv (City), må adjektivet (Nord)

RASMAS FAVORITTER:

VÅRE SKRIBENTER

Mat: Mango

TORGEIR
GRUBSTAD

TRINE
JONASSEN

JØRGEN
NORDENG

TERJE
BERG

SOFIE
BRASETH

RASMA HAIDRI
SJØVOLL

Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

Danseglad frilansjournalist og ihuga
feminist.

En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

Får oftere spørsmål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

Ung artist og
sementunge fra
Kjøpsvik.

Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for
midnattsola.

Plate (musikk): Krishna Das Live
on Earth (For a Limited Time Only)
Film: The Red Violin
Utested: Les Deux Magots i Paris
eller min veranda
Årstid: Midnattsolens sommernatt
Transport: Spørs hvor jeg skal hen
Dag: Lørdag

