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Faller i fisk

Språket vårt

Dette faste uttrykket, som
betyr at noe går helt galt,
floker seg til eller roter seg
til, ble utsatt for en alvorlig
feilbehandling i spalten 17.
oktober. Det stammer ikke
fra matfatet, selv i en fiske-
eksporterende nasjon som
vår, men fra settekassen. Og
for de mange som ikke vet
hva en settekasse er, eller
var, så tilhører den nå vår
teknologiske fortid. Den ble
brukt av typografer, også
kalt settere, og den inne-
holdt typer, gjerne boksta-
ver eller andre skrifttegn, av
bly. Når noe var satt opp og
falt ut av rammen så boksta-
vene ble liggende i kaotisk
uorden, sa typografene at
det, eller alt, falt i fisk.

Uttrykket kommer antage-
lig fra tysk via dansk, og i
eldre dansk kan man også
støte på varianten «gå i fisk».
Men nå brukes ikke andre

verb enn falle. På tysk har
man det typografiske uttryk-
ket Zwiebelfisch, bokstavelig
oversatt løkfisk, men det be-
tyr en sammenblanding av
ulike bokstav- eller skriftty-
per. Den tyske skribenten
Bastian Sick, en av dem som
ikke har noe bedre å bruke
livet sitt til enn å skrive en
språkspalte om underlighe-
ter i morsmålet, gjør det i
ukemagasinet Der Spiegel
og har gitt spalten navnet
Zwiebelfisch.

per.egil.hegge@aftenposten.no

PER EGIL HEGGE

TIPS OSS:
kultur@aftenposten.no

Ragde på oppdrag fra Redd Barna
C Anne B. Ragde har laget ei
bok der hun lister opp det bes-
te og det verste i livet. Blant an-
net er det topp med hund, me-
ner forfatteren – som slår et
slag for Redd Barna med bok-
utgivelsen. – Det beste med å
ha hund er at du kan snakke
høyt med deg selv uten å tro at
du er blitt klin gæren, ler for-
fatteren. Pengene fra boksalget
uavkortet skal gå til et skole-
prosjekt i et land der det å få

skolegang er som å vinne i Lot-
to. Det hele inngår i prosjektet
«ABC redder barna».

Det var Are Kalvø som i sin
tid sto bak ideen om at norske
forfattere kan støtte Redd Bar-
nas utdannelsesprosjekt ved å
gjøre det de kan best; fortelle
historier. Jo Nesbø var første-
mann ut med Det hvite hotellet.
Siden har også Knut Nærum
og Unni Lindell støttet opp
om prosjektet.

Anne B. Ragde har laget bok der hun lister opp det beste og
det verste i livet. FOTO: BERIT ROALD / SCANPIX

Lady Gaga på universitetet
C Lady Gaga blir nå gjenstand for et eget
universitetsfag. Det er en professor ved uni-
versitetet i Sør-Carolina som tilbyr sosiologis-
tudiet «Lady Gaga and the Sociology of the
Fame», melder BBC. Professor Mathieu De-
flem er fan av artisten og har sett henne
opptre 30 ganger. Studiet, som skal begynne
våren 2011, har sin egen blogg. Studiet skal
ta for seg en rekke sider ved Lady Gaga. Stu-
dentene skal se på forretnings- og markeds-
føringsstrategier, rollen til gamle og nye me-
dier, fans og konserter, homofile miljøer, reli-
giøse og politiske temaer, sex og seksualitet
og New York og Hollywood.. (NTB)

Lady Gaga blir nå
gjenstand for et
eget universitets-
fag. FOTO: AP

Norsk dokumentar til amerikansk festival
C Dokumentarfilmen Mario-
nettens oppdagelser har lørdag
6. november sin internasjonale
festivalpremière på festivalen
DOC NYC i New York.

Festivalen frontes av Thom
Powers som også er program-
sjef ved Toronto International
Film Festival, og regissøren Mi-
chael Moore og Cara Mertes,
sjef for Sundance Documentary
Film Program.

– Det er stor stas å bli valgt ut
til å ha première på denne festi-
valen. Ekstra kjekt er det at det-

te superlaget som har skapt
festivalen ikke tar imot påmeld-
te filmer, men at de selv valgte
å reise ut i verden for å finne de
filmene de hadde mest lyst til å
vise sitt New York-publikum, si-
er regissør Bjarte Mørner
Tveit.

Filmen handler om hans bes-
tefar, sjøkapteinen Alf Mørner,
som ga sitt barnebarn kasser
med gamle 8 mm-filmruller fra
sitt liv og som blir brukt i fil-
men. (NTB)

Bryr noen seg
C Ida Jackson gir ut bok om blogging

Folkets røst er etter hvert blitt en betydningsfull
stemme i samfunnsdebatten takket være blog-
ging. Men dens store påvirkningskraft kan også
bli misbrukt, hevder bokaktuelle Ida Jackson.

ARVE HENRIKSEN

Fire år etter at hun selv gikk
fra å være en selverklært
nerdnisse, til å bli landets
tredje mest leste blogger
med sitt Revolusjonært rote-
loft, gir 23-åringen fra Øst-
fold ut boken Sosiale medier,
Hvordan ta over verden uten
å gå ut av huset. Her gir Virr-
varr, som er hennes offisielle
bloggnavn, et innsideblikk
fra det som er blitt den digi-
tale verdens svar på Speakers
Corner.

Lørdag 6. november 2010 KULTUR 7«Et stort nybygg inntil fredede Villa Dammann i Oslo, reiser
spørsmål ved verdien av vår kulturarvs strengeste beskyttelse»,
skriver Lotte Sandberg i en kommentar på side 11.

Theas
gjeste-
bud
Teater
Babettes gjestebud

Av Karen Blixen
Nationaltheatret, Malersalen,
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Thea Stabell kommer inn på
scenen, tenner et stearinlys,
og snur seg mot publikum.
Som en god vertinne er det
som om hun tar hver av oss
inn. Stabell legger stemme-
volumet så lavt som mulig,
men har glassklar diksjon og
en replikkføring som gir far-
ge til hvert eneste ord. «I
Norge er der en lang, trang
fjord mellom høye fjell (...)
Ved foten av fjellet ligger
Berlevåg by, som en leketøys-
by av små byggeklosser, malt
i grå, gule, hvite og andre far-
ger». Slik åpner Babettes
gjestebud, som handler om
prostedøtrene Martine og
Phillipa – oppkalt etter Mar-
tin Luther og Phillip Me-
lanchton – og som en dag
blir oppsøkt av en fransk
kokke, Babette. Hun er kom-
munard og har måttet flykte
etter at Pariserkommunen
ble knust, men tas vel imot
av de fromme søstrene og får
jobb som kokke.

I en årrekke tilbereder
gourmetkokken fra Café
Anglois bare klippfisk og
havresuppe. Men så vinner
Babette 10 000 i et fransk
lotteri, og inviterer menig-
hetssøstrene og -brødrene til
gjestebud.

Tennene løper i vann når
Thea Stabell forteller om
skilpaddesuppen og vaktle-
ne. Men Blixens genistrek er
at den undertrykte og tilba-
keholdte nytelsen får målti-
det til å dirre av erotikk, etter
et liv i forsakelse. Thea Sta-
bell bygger opp mot scenen
hvor de gamle leker i snøvæ-
ret, som barn, og legger seg
ned på scenegulvet.

En mer burlesk og teatral
spillestil kunne ført til en
overaksentuering av Blixens
pietismekritikk. I stedet fø-
rer den lette fortellerform til
et fokus mot at Babettes
kunst er like flyktig, men
ikke er forgjeves. Og kanskje
ikke så fjern fra de gamle
menighetsmedlemmenes tro
på gode gjerninger og på
Gud.

Forestillingen skaper en
varm førjulsstemning, men
Babettes gjestebud er også
aktuell i sitt muntre skrå-
blikk mot fremmedfrykten
til denne lille stammen i
nord.

THERESE BJØRNEBOE

om bloggerne?
– Utgangspunktet er endrin-

gen som skjedde i perioden 2007
til 2009, hvor sosiale medier
gikk fra å være noe smalt nerde-
te til å bli noe hipt og popkultu-
relt. Boken er derfor en teskje-
protest mot alle de PR-rådgivere
og nyslåtte eksperter som ville
lære en hel verden hva sosiale
medier var. Jeg mener at histori-
ene og erfaringene til de som har
drevet med dette lenge er mye
mer relevant, sier hun.

I dag lever hun av sin bloggtil-

værelse, først og fremst som fo-
redragsholder. I boken bruker
hun derfor mest plass på blog-
ging, på bekostning av både Fa-
cebook og Twitter.

– Blogging er den viktigste
byggesteinen av de sosiale me-
diene, det er den formen som
har eksistert lengst. Bare mens
jeg skrev denne boken endret
Facebook sin funksjonalitet åtte
ganger, og Twitter-interessen er
dalende, mens bloggingen har
holdt seg stabil siden 90-tallet.
Dessuten er det på bloggene at
den mest interessante innholds-
produksjonen skjer.

Lidenskap . – Hvem er den
typiske bloggeren?

– Siden blogging er et publise-
ringssystem kan du ikke si at den
typiske bloggeren kun er inter-
essert i den ene tingen. Det
strekker seg fra alt fra interna-
sjonal politikk, via strikking og
hageinteresse, til folk som blog-
ger om toalettpapir på hoteller.

Fellesnevneren er at det er liden-
skapsbasert.

– Hvilken betydning har
bloggen i samfunnsdebat-
ten?

– Den har en veldig viktig
stemme. Et eksempel er hvordan
ME-miljøet, de som lider av kro-
nisk utmattelsessyndrom, har
utviklet seg som pressgruppe
utelukkende ved at de har fun-
net hverandre via et nettforum
eller blogger. I forrige uke var de
i Stortinget for å møte helsede-
partementet. I 1990 ville dette
vært mennesker som hadde sit-
tet hjemme alene, med et lite so-
sialt nettverk og bare vært frust-
rert på helsevesenet. Nå organi-
serer de seg, lager opprop, sen-
der e-poster til departementer
og kommenterer bloggen til
tidsskrift for legeforeningen.

– Er ikke bloggerne egent-
lig bare parasitter på det avi-
sene skriver, uten selv å sette
dagsorden?

– Det er alltid like morsomt
når dere journalister påstår at
alt som blogges er irrelevant.
Det er ikke alle som er på nett
som har litterære ambisjoner.
Mye av det som skjer på nettet er
ikke nyhetsoverskrifter, men det
er likevel viktige meningsut-
vekslinger. Det er ikke verdiløst
bare fordi folk liker å se bilder av
søte katter. Noen snakker om
viktige ting, andre om heklenå-
ler. Samtidig ser vi ofte at syner-
gieffekten mellom bloggere og
massemedia går begge veier.

Realitybloggere. I boken
vektlegger hun at bloggsfæren
er delt i to, på den ene siden de
såkalte rosabloggerne, unge ten-
åringsjenter som skriver om seg
selv og mote, med dertil høye le-
sertall. På den andre siden de
mer samfunnsaktuelle.

– Disse jentene driver med en
annen medieform. Mitt miljø er
opptatt av å skape en arena for
interessant meningsutveksling
og god tekst. Hvis jeg speiler den
indre teksten i mine blogger, så
speiler disse jentene i stedet
klærne sine og håret. De ser seg
selv gjennom et realitykamera,

hvor de ska-
per en histo-
rie om seg
selv som sin
egen stjerne.
Samtidig vet
vi jo hvor flin-
ke masseme-
dia er til å
skrive om
kjendiser,
derfor får de
så høye leser-
tall. De to
største blogg-
samfunnene i
dag handler
om strikking
og interiør,
men det er
ikke så interessant å skrive om
for media.

– Hvor skadelig er disse ro-
sabloggerne for omdømmet
til bloggerne generelt?

– De preger i alle fall oppfattel-
sen av bloggverden. Da jeg holdt
et foredrag på en videregående
skole mente elevene at jeg ikke
skrev en blogg, ettersom jeg ikke
skrev om sko. Mitt miljø har i
stedet slåss med nebb og klør for
å få lov til å fylle blogginnholdet
med noe annet enn leppestift, si-
er Jackson.

Stor makt. I boken skriver
hun også om påvirkningskraften
bloggerne etter hvert har fått,
både på godt og vondt. Blant an-
net viser hun til undersøkelser
som viser at en bloggleser stoler
mer på dem som blogger, enn på
tradisjonelle medier. Likevel er
det nettopp her at faren for å
misbruke denne makten er
størst, ifølge Jackson.

– Jo større nettverk du har, jo
kraftigere påvirkningskraft har
du. Som blogger har du både au-
toritet og et ansvar for den infor-
masjon man sprer og de råd man
gir. Der du ser dette sterkest er
der folk blogger om helsepoli-
tikk, hvor de gir ukvalifiserte
helseråd til syke mennesker,
som lytter til de rådene de får.
Der er det mye skummelt og kji-
pe ting som kan skje.

arve.henriksen@aftenposten.no

Ida Jackson
(1987)
Tidligere leder av Rød
Ungdoms lokallag i Moss.
Har drevet bloggen
Revolusjonært roteloft
siden 2006.
Kåret til årets blogger i
2008 og vant Den gyldne Q
og Gullklumpen samme år.
I 2008 utga hun boken
Jenter som kommer, sammen
med Maren Kristiane Solli.
Var i 2009 nestleder
i organisasjonen Stopp
datalagringsdirektivet.

Blogg
Kommentarer/meninger
fra enkeltpersoner, hvor det
som regel også er mulig
å komme med tilbake-
meldinger.
Innleggene er sortert
i kronologisk rekkefølge,
hvor siste innlegg alltid
ligger på topp.
De fleste bloggene er
skriftlige, men det finnes
også eksempelvis kunst-
blogger og videoblogger.
De mest populære temaene
er politikk, teknologi og
media, mens andre er styrt
ut fra personlige interesser.
En blogger er en person
som er redaktør av egen
blogg.

Kilde: Wikipedia

Sosiale
medier
Internett-medier hvor
grupper samles i små
nettsamfunn til diskusjon.
Eksempler: Facebook.com
og Twitter.com, wordpres-
s.com; blogg.no

fakta

Ida Jackson har
blogget siden
2006. Blant tin-
gene hun har
blogget om er
hennes egen
psykiske syk-
dom og over-
grep.
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Hvilken innflytelse har bloggerne i den offentlige debatten?
Morten Øverbye,
etablerer av Nyhetsblogg

– Det blir feil å omtale bloggerne
som en homogen gruppe, fordi vi her
snakker om individer og enkeltmen-
nesker. Likevel mener jeg at de nye so-
siale mediene har gjort avstanden
mellom enkeltmenneske og makten
mindre. Det gjør at det er mye større
muligheter for å påvirke politikere og
medier enn tidligere. Samtidig vil jeg
ikke kalle dem parasitter. Blogger er
alt fra rosabloggere til Vampus, og det
er de som dilter etter andre og omta-
ler det andre mener, til de som går for-
an og omtaler noe selv. Nye medier
har gjort terskelen for å tre inn i sam-
funnsdebatten mye lavere.

Gunnar Bodal Johansen,
Institutt for Journalistikk

– Jeg oppfatter ikke at bloggerne har en av-
gjørende innflytelse på den offentlige debat-
ten, i stedet føler jeg de lever i et slags lukket
univers. Den tradisjonelle debatten befinner
seg fortsatt gjennom de tradisjonelle mediene,
hvor alle uten noen særlig anstrengelse får til-
gang til synspunkter og meninger. Likevel har
de absolutt sin berettigelse, selv om jeg ikke
mener de setter dagsorden. Likevel er jeg litt
kritisk til bloggene, fordi det verden etterspør
er informasjon som er verifisert og underlagt
en kildekritisk prosess. Bloggermiljøene kan
ofte være preget av synspunkter som ikke har
vært utsatt for den samme nitide kritiske
granskningsprosessen. Det kan føre til at de
sprer informasjon som ikke er faktisk holdbar.

C Mener blogg minsker avstanden mellom folket og makten

«Blogging er den
viktigste byggesteinen
av de sosiale mediene,
det er den formen
som har eksistert
lengst»

Ida Jackson

Morten Øverbye
advarer mot å se på
bloggere som en
homogen gruppe.
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Gunnar Bodal
Johansen tror ikke
bloggerne setter
dagsorden.

FOTO: INSTITUTT FOR
JOURNALISTIKK


