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KOMMENTAR

RASMAS FAVORITTER:

TERJE
BERG
Får oftere spørs-
mål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

SOFIE
BRASETH 
Ung artist og 
sementunge fra
Kjøpsvik.

RASMA HAIDRI
SJØVOLL
Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for 
midnattsola.

JØRGEN
NORDENG
En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

TORGEIR 
GRUBSTAD 
Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

TRINE
JONASSEN
Danseglad
journalist og 
ihuga feminist.

VÅRE SKRIBENTER
Mat: Mango
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

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

JEG FIKK FAMILIENS tyngste julegaven, en
bok på 2,5 kilo. Jeg rev av papiret og så at det
sto skrevet «et lite mirakel» på forsiden. Jeg
hadde aldri sett maken. 

Den var ny på det norske markedet, et helt
nytt konsept. Jeg snakker selvsagt om Norsk
etymologisk ordbok. Kanskje du også fikk
den?

MITT FORHOLD til norske ordbøker startet i
forrige århundre, da jeg forkastet læreverket
«Norsk for utlendinger» til fordel for en hjem-
mesnekret metode. 

Hver dag ved morgengry da Bodø-gutten
tok bussen til sin sivilarbeiderpost på Klæbu,
satte jeg i gang med å lese enkle norske tek-
ster og skrive enkle norske setninger i min
dagbok. 

Studiet tok utgangspunkt i barnebøker og
eventyr. Snart besto mitt ordforråd av mindre
nyttige ord som fattig, kjerring, slott, og kon-
geriket. 

JEG GIKK DERETTER over til dikt (de var jo
korte) og skuespill (de var jo bare dialog). Ikke
visste jeg at Vinje skulle være vanskelig. Jeg
synes fremdeles at Ditt fet gjev vrenger til fo-
ten min / Eg elskar luften i ånden din / Der du
gjekk fyre eg etter finn, er noe av det skjøn-
neste som har strømt ut av en penn.

Å lese skuespill skulle være lett nok. Folk
snakket stort sett i korte fraser, og det var ing-
en lange beskrivelser. 

En morgen satte jeg i gang med «Et dukke-
hjem». Der gikk Edvard og Nora rundt i stua og
snakket i en vennlig tone, men plutselig drep-
te han henne! 

Det sto svart på hvitt i sceneanvisningen:
Han tok henne om livet. 

DRAPET KOM GANSKE brått, syntes nå jeg,
men man måtte bare stole på Ibsen. Dette var
tross alt drama. (Jo, jeg hadde faktisk en
norsk-engelsk ordbok. 

Den var innbundet, grønn og seriøs, kjøpt
for ni dollar i USA noen måneder tidligere, da
jeg forlot mine norske forfedres Drømmen om
Amerika og dro til Norge. 

Min vane derimot var å bruke den bare ved
ukjente ord. Jeg hadde lest i et eller annet
eventyr at «å ta livet» var å drepe. Det falt meg
ikke inn at ordboken kunne ha noe mer å si
om det.)

JEG BESLUTTET AT NORA var nå en slags
spøkelse, siden Edvard fortsatte å snakke til

henne. Jeg stusset over at tonen var like venn-
lig, men leste bare videre inntil, et par linjer
senere Han tok henne om livet – igjen? 

Jeg så for meg en vampyraktig Nora som
ikke kunne drepes. Men hva med denne små-
pratingen som fortsatte uavbrutt i samme
vennlige tone? 

NEI, STOR FORFATTER eller ei, Ibsen var
forvirrende. Jeg la bort boka. Ut på dagen skul-
le jeg prøve det ut på Bodø-gutten, si ta meg
om livet til ham og se hva som skjedde. 

Risikoen for at det skulle gå galt var liten.
Bodø-gutten var jo sivilarbeider og pasifist.
Han ville sikkert nekte å gjøre det.

Etter denne episoden begynte jeg å forstå
at jo flinkere man blir i et språk, jo mer uunn-
værlig er en god ordbok. 

Da jeg forlot Norge i 1985, fantes det tilsy-
nelatende ingen ordentlige norsk-norsk ord-
bok. Jeg ble henvist om og om igjen til en rosa
ordliste. Det virket som om nordmenn kunne
alle ordene og trengte bare hjelp til å stave
dem (rart, siden alle norske ordene «skrives
rett fram»). 

DA JEG KOM TILBAKE i 2001 fantes det
mange varianter av norske ordbøker. Jeg har
en norsk-norsk ordbok på 1009 sider, og et
norsk-engelsk sett som er fjorten centimeter
tykk. 

Kongen av alle er Norsk ety-
mologisk ordbok, på 1920 sider. 

Kan ordbokens blomstring
tyde på et voksende behov
blant nordmenn til å granske
deres eget språk? 

Jeg håper virkelig det. Jeg synes
det mest bemerkelige med for-
siden til Norsk etymologisk
ordbok er at forfatteren
heter Yann de Capro-
na. 

Han kom til Nor-
ge i 1985. 

Kanskje dette
er det lille mira-
klet?

Ta om livet 
det norske språket


