Takk!
Eg står her i dag og får ein pris for noko eg aldri har jobba særleg hardt for å få til. For
nynorsk er ein del av meg. Nynorsken er ikkje eit alternativ til noko anna. Nynorsk er
ikkje noko eg har valt. Nynorsk er ikkje noko eg har veldig bevisste tankar om. Nynorsk
er heller ikkje noko eg er spesielt stolt over at eg kan. For eg har jo alltid snakka og
skrive nynorsk.
Men eg er veldig glad i nynorsken.
Den gjer jobben min lettare fordi der finn eg dei enkle, gode orda. Eg må finne eit
alternativ til ordet konsekvensutredning. Konsekvensutgreiing er ikkje så mykje betre,
så eg seier heller ”finne konsekvensane av oljeboring i nord”. Eg leitar etter orda som
alle forstår.
Jakta på alternative ord er også ein veg til kunnskap. Nokon har sagt at ”Du kan ikkje
noko hvis du ikkje kan seie det på minst to måtar”.
Nynorsk er vakkert. Vi som snakkar nynorsk i radio og tv blir ofte lagt litt ekstra merke
til. Folk likar orda og tonen i språket vårt. Eg får ikkje kjeft for nynorsken min. Tvert i
mot får eg ofte høyre at språket er flott.
Når eg spør ein politikar om det er stor usemje i partiet, er det ikkje sjeldan at han eller
ho startar å svare; jeg vil ikke si at det er stor usemje… før politikaren tek seg i det og må
starte svaret på nytt. Nynorsk kan vere smittsamt.
Fordi nynorsken er så naturleg for meg, så er den også med på å gje meg sjølvtillit. Å
vere stø i språket i møtet med makta, er ein fordel. Sjølvsagt er det det.
Denne prisen hjelp på sjølvtilliten. Eg har fått ei god løypemelding om at eg ikkje er på
ville vegar. Men eg skal navigere vidare og jobbe for å drive godt vedlikehald på vegen.
Eg skal lese Agnes Ravatn sine tekstar, høyre på Marta Norheim sine formuleringar og
diskutere ordval med kollega Ingvild Bryn.
***
Eg står ikkje her og tek i mot ein pris for nynorsken og er heilt historielaus. Det har vore
kjempa og det blir framleis kjempa for å ta vare på dette vakre, klare og fargerike
språket.
Også eg kjenner på eit ansvar. Eit ansvar for å snakke rett. Bruke nynorsken godt.
Snakke slik at folk forstår.
Og eg kjenner eit særleg ansvar overfor yngre nynorskbrukarar som ser og høyrer på
meg og legg til grunn at det eg seier er rett.
Prisen er ein ekstra vekkjar for dette ansvaret.

Eit ansvar eg tek med glede. Utan å ta lett på det.
Til dei unge som er i ferd med å finne sin nynorsk, har eg nokre få råd.
Hald fast på det du kjenner er mest naturleg å seie eller skrive.
Ver varsam med å bli for vaksen i språket ditt med lange og vanskelege ord.
Hald deg unna synonomordboka bokmål – nynorsk så lenge du klarar.
Konsekvensutgreiing er som sagt ikkje eit veldig mykje betre ord enn
konsekvensutredning. Moglegskap er ikkje betre enn mulighet.
Eg ser mange nynorskbrukarar som kavar for å finne eit ord som liknar på bokmålsordet
og som er såkalla ”lov” å seie på nynorsk. Det blir fort rotete, konstruert og tungt.
***
Så kvifor vart nynorsk mitt einaste alternativ og noko eg finn heilt naturleg?
Det er fleire grunnar, men det er særleg enkeltpersonar som er årsaka til det.
Då eg var lita, var alle barnebøker på nynorsk. Bakkebygrenda, boka om samejenta Marit
Inga – og til og med Trond Viggo Torgersen si bok ”Kroppen” var visst på nynorsk.
Trudde eg.
Tusen takk, pappa, for at du simultanoversette alle bokmålsbøkene du las for meg.
Pappa har også vore språkvaskar, korrekturlesar og ivrig ordjeger heile vegen. Fleire
netter, gjerne kl 03, tikka det inn korrekturleste kapittel under innspurten av
masteroppgåva på jussen. Du har eit evig og døgnvilt engasjement for godt språk.
Takk, pappa.
19 år gammal fekk eg jobb i NRK Sogn og Fjordane – som einsleg nynorskpraktikant. Då
var eg i trygge, nynorske hender. Det var der eg lærte journalistspråket og forstod kor
viktig det er å snakke rett – og kor mykje bråk det kan bli om du seier noko feil.
Takk til alle i Førde som oppmuntra og rettleia.
Men den største takken går til Magni Øvrebotten. Gjennom åra har ho lagt sine venger
rundt fleire av oss, juryleiar Håkon Haugsbø er ikkje noko unntak.
Og du slepp visst aldri heilt taket. Du løftar oss fram der du kan, minnar oss på kor viktig
nynorsken er, du har stabla på beina den viktigaste rekrutteringsbasen for gode
nynorskbrukarar til NRK gjennom Nynorsk Mediesenter.
Vi som trur vi har lært oss å flyge sjølv, veit så inderleg vel at du alltid vil ta i mot og
oppmuntre oss, dersom vi hamnar i ein bølgedal. Det gjer oss trygge.
Takk, Magni.

Så gjenstår det å takke juryen for fine ord i grunngjevinga. At byråkratspråket ikkje har
festa grepet i meg, er særleg gledeleg å høyre. Takk også for flott kunstverk og
prispengar.
Takk for meg!

