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Fortellingen
AuOddGunnarSkagestad

I 1972 var artikkelforåtteren med på å
uwide det norske vokabularet med ordet
ntrendyr. Her forteller Skagestadom oppdageisenog oppdragelsenav ordet.
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På sporet av den tapte tid: I rom sjø
Beslutningen ble fattet 1 1. november
1972.Jegkunne til og med ha sagtkl. 17.58
GMT, men dette er ikke stedetfor å fortelle
skrøner.
Det skiedde ombord på gamle MIS *Tirlaneo av Tønsberg,en 13 tusen tonns srykkgodsbåt fra \Øilhelmsens rederi. Vi var i rom
sjø, med kurs for Afrika. To dager før hadde
ieg vært i land i Lisboa og ått meg en hårklipp. Min kone hadde smilt da hun så resultatet. Ikke misbilligende,nei - et muntert smil
med anstrøk av forundring. Dengang gikk
mannfolk i Norge med vilwoksenderaggned
til snippen og tjafsete koteletter ved ørene.
Slikt gjorde man rydeligvis ikke i Portugal.
Nå hadde jegfittt meg en streit og stram sveis
med halvlanghårlengde,sideskillog kutting i
nakken. Greit nok, og knapt noe å gjørevesen
av. Hår er hår.
Men den 11. novemberbeånt vi ossi skipets bibliotek. Her satt jeg og bladde i et glorete engelskspråkligmagasin som inneholdt
et intervju med sangerenGilbert O'Sullivan.
Leseren fir være unnskyldt om han eller
hun ikke hører en bjelle ringe. La oss derfor
gjøre unna presentasjonen:O'Sullivan var
fødrilrland i1946,o9 het egentligRaymond
Edward O'sullivan. Artistnavnet hadde han
tatt som et ordspill og som en honnør til de
fordums så vidgjetne operette-komponistene
\W.SGilbert (1836-1911)og Arthur Sullivan (1842-1900), ellers kollektivt kun kjent

som uGilbert and Sullivanr. Dagensunge har
vel knapt hørt om noen av dem. Også blant
mer tilårskomneer navnet Gilbert O'Sullivan
trolig glemt av de fleste.Dette til tross for at
han mange år seneregiftet segmed en norsk
dame, og dermed uwiisomt kvalifiserte til beMen i 1972 var han
tegnelsenoNorgesvenno.
en av verdensmest berømtepopartister.

O'Sullivans hår
Som låtskriver og sangerhadde O'Sullivan
i årene 1970-72 en rekke mega-hits.I Norge
slo han igjennom med listetopPersom uAlone
againr,nClareoog nMatrimonyr. Men berømmelsen skyldtes ikke bare sangene.Han gjorde seg ogsåbemerketved sitt pussigeimage.
På scenenopptrådte han med en påtatt ufiks
klesstil.Buksebenavar i kortestelaget,jakken
umoderneog for ffang. Påtoppen av det hele,
over noen bustete hårstrå, hang en fat skyggelue av sixpence-rypen.Sent på 1980-tallet
ville denne stilen blitt kalt (grunge)' - eller
<grønsj>på norsk. Påbegynnelsenav 7O-tallet
ble det sett på som et originalt påfunn for å
vekke oppmerksomhet. Og ddt lyktes: Tenk
å våge noe så artig som å se ut som en loslitt
åniggutt fra en eller annen Østkant! En som
til og med kunne synge!Tøft!
I intervjuet kom samtaleninn på dette poenget. O'Sullivan benektet at det fra begynnelsenav haddevært et bevisstPR-knep. Det
hadde bare hatt seg slik at han ikke hadde
hatt andre pl"gg å ha på segunder en av sine
tidlige sceneopptredender.Men publikum
hadde likt det, og best som det var, hadde
dene med antrekket blitt noe av et varemerke.
Dette var noe som sangerenselv etter hvert
var gått temmelig lei av. Han kunne derfor
fortelle at han nå hadde lagt om stilen' begynt
å gå i moteriktige klær og endog skaffetsegen
(ffendy haircutu.
nThendyhaircuto!?,
Et nytt ord
Ordet ntrendy, haddejeg aldri støtt på tidligere.Ikke på engelsk,ei heller på noe annet

språk. Forunderlige greier!Jeg hadde da tross
alt studert i Amerika, måvite - og mente selvsagt selv ar ieg hadde rimelig god kjennskap
til engelskdagligtale.Et slikt ord kunne man
da ikke barela gå hus forbi.
Hvordan kan man forstå * umiddelbartl *
berydningenav et ord som man aldri før har
hørt eller sett på prent? Kom ikke og snakk
om <intuitiv forståelseu!Sammenhengensa
det meste. Slik O'sullivan brukte ordet, var
meningen klinkende klar. I tillegg hadde jeg
et konkret og uvurderlig fortrinn: Jegkjente,
om enn såvidt det var til ordet ntrendn.Hel-

ler ikke ddt var i nevneverdig bruk på norsk
dengang, - ikke en gang i de mest esoteriske
sosiologikretsenepå Blindern. Men forretsom jeg lestejevnlig,
ningsbladet<Farmand)),
haddeen gangomkring 1970 trykt en artikkel
om ordet utrend,,og dets berydning. I våre dager er det et stadig mer forslitt mote-ord. Superkjendiseaekshibisjonistermed toneangi,r.rd. eller utagerendeadferd omtales i media
s<rmtrend-ikoner.Oslo påståsivæte Nordens
trend-hovedstad.Avisene - for ikke å snakke
om alle trend-magasinene- kan fortelle at det
hippe og kule caffelatte-miliøet i Tigerstaden
skvalper over av trend-nisser.Tiend-forskere
og trend-analytikereer blitt egne yrkesgrupper. I 1972 fantes det folk som kalte seg
som i bunn og grunn var
nfremtidsforskereo,
det samme.Men de hadde ennå ikke berynt
47
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trendYtøY?
Barneklær,eller

å snakke om
nrendero. Og
det avledede
ordet utrendyo
var en full.
!
t
I r
-.
med skapnlng, dennltlvt
stendig fremog totalt ukjent i norsk vokabular.Dog umiddelbart forståelig.
- Artig uttrykk, dette her, sa jeg til min
kone idet jeg viste henne bladet med intervjuet; - Det er han derre Gilbert O'Sullivan'
Her forteller han j"ggt at han har skaffet seg
en ntrendyhaircuto.
Hun smakte på ordet, - utrendyr?Jeg forklarte hva jeg trodde - nei, visste - at det
måtte b.ty. - Javel, nikket hun, - da kan vi
vel ogsåsi at du har fått deg en ntrendy Portuguese haircutr. Vi humret begge fornøyd.
Hvorfor ikke?
Det var et ord til å smakeog snusepå. Vi var
enige om at det hadde en frisk, ja rent ut sagt
ungdommelig, bouquet. Et kjapt og snertent
ord. Et lydbilde som en pil i årt fremover. Et
skriftbilde med resolutt kurs mot bevegelige
og spennendemåI.

Det blir alvor
Dermed hadde samtalen taft en vending
som ansporettil kreativitet,dristighetog dåd.
Min kone og jeg var plutselig blitt eiere av
et uttrykk som vi kunne bruke oss to imellom, som vår egenlille hemmelighet.nTlendy
Portuguese haircut, skulle senere bli et fast
begrepi åmilien. Men var dette noe som vi
behøvde holde for oss selv?Thnken slo meg,
der og da: Enn om jeg kunne klare å innføre
#1-2 - 2010
MARG

ordet ntrendy, i det
norske språk? En ambisiøstanke, gudbedre,
men morsom og forlokkende. Og hvorftrr skulle
ikke nordmenn kunne gå rundt og bruke
dette festlige,spenstigeog uttrykksfulle ordet
som om det var den mest naturlige ting av
verden?
Noen ville kanskje mene at dette var et
betenkelig,ja nærsagtvørdsløst og uansvarlig foretak.Var det riktig å bidra til den tiltagende anglifiseringen av det norske språket?
Drøyt ti år tidligere hadde forlagsmannen
Henrik Groth stått frem på Austlandske
Lærarstemnemed en tordentale mot importen av fremmede ord og uttrykk i det norske
språk. Fortsatte det slik, forkynte han profetisk, ville nasjonen bli redusert til en flokk
engelsktalendepygmder med norsk kun til
kjøkkenbruk. Groths tale gav gjenklang i det
offentligetomrom, og mangemindre profeter
målbar lignende tanker og
og forståsegpåere
fremførtevelmente advarslermot de ytre farer
som truet språket.
Tull og tøys! Selv hadde jeg ingen slike
skrupler. Engelskens sryrke og livskraft lå i
språkets evne til å absorberenye ord og uttrykk, - gjerne av fremmed herkomst. D6t
var jo noe alle visste.Dersom vi ville at også
norsk skulle væreet sterkt og levedyktig språk,
burde heller ikke vi frykte en slik uwikling.
Såpassmåtte vårt norske språk tåle!
Med denne tanken, og besjeletav en misjonerende overbevisning,var beslutningen
tatt: Jeg skulle egenhendigsørgefor at (tren-

Carnaby
Street:
Gatensomble
på
symbolet
nyetrender
Arkiv: worldpress.com
å

med
dyn
tiden endog
gåseuten
ble
et
øyne
fullgodt ord i
norsk d"gligtale. Det ville
ikke skje i en
håndvending.
J.g visste at
jr1
måtte
belage meg
på motgang,
t i l b a ke sla g
og skuffelser.
Men jeg overbevistemeg selv om at til syvendeog sist ville
prosjektet krones med hell. Strategienvar enkel: Det gjaldt bare å bruke ordet selv,så ofte
som høvet måtte by segog vel så det, skriftlig
såvelsom muntlig, i alle mulige og tenkelige
sammenhenger.Samt, for godt måI, gjerne
også i umulige og utedkelige sammenhenger.
Bruke det i sammenhengersom gjorde at ordet ville bli lagt merke til, bli husket,og i siste
instans ogsåbli brukt av andre.
Som tenkt, så gjort! Beslutningen var fattet, loddet var kastet, kursen staket ut. Nå
gjenstodbare gjennomføtingen.Den målrettede, konsekvente og resultatorienterte gjennomføringen av et samfunnsnyttig og betimelig prosjekt!

man sier i våre
dager? Hva
så jeg egent*
lig for meg: b e rø mme ls e ,
offentlig anerkjennelseog
t a k k n e mlig het? En blank
medalje med
tilhørende diplom: nHermed bevitnes
at hr. mag.art.
GunOdd
nar Skagestad
gjennom årelang uoppslitelig og selvoppofrende innsats har utført den eneståendeog
samfunnsnyttige bragd å innføre ordet ntrendyn i det norskespråko...Eller om medaljeog
diplom ble for pinglete for den nye tids Narcissus,hva med en gedigenbautai He-he..'
Fleip til side, forfengelighet var en del av
det. Forfengelighet hører med når man setter
seg Store Hårete Mål. Men hovedsakenvar
at dette var et gøyak prosjekt. Sigrid Undset
forkynte at det som begrunnes i lyst, ender
i sorg. Forstod hun montro å skille mellom
Den Gode og Den Onde Lyst, eller var hun
rett og slett ute etter å ta rotta på Homo Ludens?Er ikke nettopP lystbetonte gierninger
- de ting man g1ørfor moro skyld, noe av det
nyttigste man kan foreta seg?OK Sigrid, når
lysten er enemotiv kan det stundom bæregalt
av sted. La osslikevel - uten å finne ossi å bli
stemplet som moralsk fordervedehedonister -

€itp of}Prstmindmr

ST
CARNABY

Ego-trippen
Kan hende ogsået forfengelig prosjekt?En
reinspikka ego-tripp, eller sjøl-digging som
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på detteframtidsbildet?
Fremtidenvil bringenye ord til oss.Hva skal vi egentligkalle installasjonene
Arkiv: rvorldpress.com
erkjenne at gøy og glede, fryd og gammen er
akwerdige drivkrefter i livet!
Intet kan måle segmed et prosjekt som er
unnånget for moro s$d. Men hvilken nordmann kan more seg med god samvittighet
uten samtidig å gripes bitte lite grann av det
Aasmund OlavssonVinje'ske wisyn? Vår inngrodde nasjonalerefleks,hvor en tanke knapt
er tenkt før den må veiesmot en motforestilling. Som den danske (hvorfor var han ikke
nordmann?) multimediaoperatør Piet Hein
aka Kumbel formulerte det: nDen som kun
tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, Han
og hun har faktisk fattet begge deler dårliglo
Vår morskap bæreralltid i seget islett av alvor.
Noen ganger mer enn alvor, - et islett av det
høytidsstemteog hellige. nI begynnelsenvar
Ordeto.saapostelenJohannes.Ddt skulle han
bli sitert på i 2000 år. u...og Ordet var hos
Gud, og ordet var Gudo. fortsatteJohannes.
Bedrehar ingen beskrevetden guddommelige
ærefrykt som noen hver kan oppleve i møtet
MARG
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med ordets - og ordenes- metafysiskekraft.
Språket er menneskets viktigste verktøy.
Det brukes til skjemt og alvor, i hverdag og
fest. Ordene kan vi spøke med, leke med,
jobbe med i vårt ansikts sved til krampa tar
oss. Ordene kan vi juge med, briljere med,
gjøre avbikt med. Ordene kan vi misbruke,
radbrekkeeller tilbe.
Slik hadde det segat jeg gav meg i kast med
et spennende, almennyttig og filantropisk
prosjekt.Et egoistiskmotivert prosjekt drevet
frem for min egenfornøyelsesskyld, men med
bunnsolid moralsk kapital som ballast. Når
det kommer til stykket- hvilket det stundom
gjØr - kan man bli rørt av mindre. Men dette
var tanker som meldte seg i ettertid. Jeg vil
bestemtawise at jeg den 11. november 1972
henfalt til denslagsdypsindige betraktninger
eller følte meg spesieltrørt i sakensanledning.
Beslutningenvår spontan,ukomplisert og enkel: Dette skulle jeg gjøret

le gloserå stryke, her var det kun å kjøre i vei
og skapedet nye ord!

Et prosjekt tar form
Å innarbeide konsekvente vaner er ikke
gjort i en fei. Hvor lett er det ikke å forglemme seg?Hvor fort gjort er det ikke at man i
ren distraksjon sier noe annet enn det man
hadde bestemtsegfor?
Det gikk faktisk ganskeglatt. Kanskje ikke
så forbausende:Verre ville det ha vært dersom det norske språk i forveien hadde vært
ursryrr med noen skikkelige synonymer, som
ntrendy, ville ha måttet konkurrere med og
bekjempe.Men dette var nettopp det fine *
noe slikt synonym åntes ikke. Her var det
ikke tale om å innføre et surrogat, et kunstig og overflødigerstatningsord.For hvilke(t)
norsk(e)ord skulle man vel ellerskunne bruke for å få.sagt akkurat det samme som ordet
(ffendyDmålbærer?
oModerneo.muligens. Kanskje nmoteriktigo? Eller nmotebetont), (mote-aktig, eller
endog (motete). Men til forskjell fra ntrendyo
har disseordeneen statiskklang. Ingenting er
såumodernesom det som en gangvar høyeste
mote. Intet går så lett av moten som - nettopp - moter. Er du modernenår du innfinner
deg på stasjonen,står du fortsatt igjen på perrongen når toget har gått. oTlendyn,derimot,
er så dynamisk at det er til å ta og føle på.
Hvis du er trendy, er du hele tiden plhøyde
med det som skjer. Hvis du er trendy, beveger
du deg med og i tiden, - vil du væremed, så

Motbør og stø kurs
Hvordan ville folk reagere?Hvordan reagerer egentlig folk fest når de hører en av
sine bekjente plutselig ytre et helt ukjent og
fremmedartet ord? Nordmenn er stort sett
greie sånn. Vokter seg vel for å tilkjennegi
noen reaksjon.Nordmenn urviserdiskresjon,
tdr seg som om intet upassendehar skjedd.
Nordmenn lar konversasjonengå videre uten
å driste segtil å avsløresin smule forbauselse
- ellersin uvitenhet.
Men ikke bestandig. Det er alltid noen
som ikke kan dy seg.Min iherdigeinnsatsfor
å implanteredette ordet i den norskevirkelighet skulle opp gjennom åreneudøseet bredt
spekterav ulike typer respons.Enkelte nøyde
seg med å reageremed hevede øyenbryn uten å si noe. Andre tok i bruk et mer aktivt
kroppsspråk,med hoderysten eller grimaser
som bar bud om en ikke bare uforstående
men rett og slett lite forståelsesfullholdning'
Og det forekom dessverre,forsmedelig nok,
at min velmentebruk av ordet ble møtt med
udannede utrop og regelrett hånlatter. Det
var tøft, men jeg var åst bestemt på ikke å
henålle til bitterhet eller resignasjon.- F{a,
tenkte jeg tappert i tunge stunder,- de skulle
barevite! Og er det jo ikke slik at lykken står
den kjekke bi?
Med en slik innstilling er man nærmest
dømt til å lykkes. Åt.n. gikk, og prosjektet
ble drevet frem med uforminsket kraft og
retning. Men selv den mest ensporedeånatiker kan oppleve øyeblikk da krisen inntrefkrisen som oppståri
fer, - den skjebnesvangre
spenningsfeltetmellom ffo og wil. Det kunne
ha skjedd en gang på slutten av 1980-tallet,
da jegkom under vær med at ogsåsvenskene
hadde adoptert dette festligeordet. Men - i
motsetningtil meg- haddede gitt det en egen
vri bådeskriftlig og muntlig: oTiendigo,uttalt
med svensktoneåll. Hvorfor hadde ikke jeg
tenkt på il gjøre det samme?Men den tanken

heng på!
Men så vil du kan'hende innvende: Hva
med ordet otidsriktigo i stedet for trendy?
Men der gikk du i baret: Ordet <tidsriktigo
eksistertefaktisk ikke i det norske språket før
på 1990-tallet,og var derfor ikke noe aktuelt
alternativ i 1972. Men heller ikke tidsriktig
er noe fullgodt synonym. Det er et ord som
oser av konformitetspress.Det har en eim av
moraliserendepolitisk korrekthet, som ikke
kleber ved ordet trendy. Og - bare så det er
sagt - hvem er det vel som vil si ni pakt med
tidsåndenonår man får sagt det samme - og
mye mer til - med ordet trendy?
Henrik Ibsen:Ingen gamFor å parafrasere
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hadde jeg faktisk alleredevært inne på * og
forkastet. Ikke som noen prinsippsak.At vi
av og til fornorsker fremmedord, både i skriftbildet og i uttalen, kan ellersværeOK. Men
denne gang ei! Dersom vi skulle skrive og si
(trendigD - uttalt med dobbelt (tostavelses)
tonelag,ville vi sitte igjen med et helt annet
ord. Et tregt, gammelmodig,sidrumpa og rett
og slett underlødig ord, hvor den spretneog
lekne klangen var borte vekk. Lost in translation. Jeg måtte bare ikke finne på noe slikt.
Her var det stø kurs som gjaldt.

Thiumf og selvinnsikt
- eller verdighet uten genanse?
I tilbakeblikk kan det saktensspørres om
hvordan jeg i det hele tatt fikk tid til i giøre
alle de andre tingene som jeg foretok meg i
dette tidsrommet? Hvordan jeg rett og slett
maktet å levenormalt?Hemmelighetenligger
i det som i våre dager kalles nmulti-taskingo
- et annet engelsklånord, som jeg imidlertid
bestemt ikke vil ta ærenfor å ha innført i det
norske språk. Som alle nå i 2010 vet, beryr
multi-tasking evnen til å gjøre flere ting på
6n gang. Det klassiskeeksempeleter h ry98,
tyggegummi mens du hopper tau, eller omvendt. Prøv selv, det er ikke så lett som det
høres ut til! Å bruke ordet trendy ved alle
høve og anledninger er i sammenligning en
smal sak, når det først er blitt en vane' Og en
vane ble det, og er det fortsatt. Likevel er det
riktig å si at prosjektetriå er fullført, i og med
at målet forlengst er nådd.
Dermed melder også spørsmåletseg' om
når dette kunne sies å være et åktum? Her
forleden spurte jeg en kollega om han kunne
huske når han førstegang hørte ordet trendy
brukt i norsk tale. Han var ikke i wil, det
skjeddei 1985 - i Tel Aviv av alle steder.Så
sterkt inntrykk hadde det gjort! Ti'olig må
vi imidlertid frem dl 1990-tallet før vi kan
si med rimelig grad av sikkerhet at ordet var
trygt etablert i vanlig norsk dagligtale.I min
egen bok Norgepå terskelen,som utkom i år
2000, gikk jeg selv endog så langt som til å
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anryde at ordet var glidd så til de grader inn
i norsk dagligtale at det nærmest ikke var
trendy lenger... Slike blødmerkan vi la ligge
her. Det holder å konstatereat oppdraget er
fullført. Eller som man sier på et språk som
akkurat på dette feltet er et hakk mer ekspressivt enn norsk: <Missionaccomplishedlo
Det har likevel ikke vært til å unngå at også
et annet spørsmålhar meldt seg:Gjorde det
egentlignoen forskjell?Sett at jeg aldri hadde
igangsattenn si gjennomført mitt prosjekt,
ville ikke da ordet trendy likevel ha funnet
sin vei inn i vårt norske språk?Jeg heller til
å tro at svaret er ia. Men se det, min kjære
leser det vil vi aldri med sikkerhetkunne vite.
Denslagsgrublerier hører hjemme i kontrafaktiske fortellinger, og ikke her. Og uansett:
Moro var det lell!

Epilog:
Foråceren av disselinjer ser ingen grunn
til å angre på sin innsats for å innføre ordet
(trendy) i det norskespråk.Det er et flott ord
og en ekte berikelsefor språket.Derimot har
jeg måttet erkjenneat Henrik Groth og hans
likesinnedes dystre advarsler hadde adskillig mer for seg enn jeg var villig til å innse
den gang for drøyt 37 Lr siden. Dette er en
løpende diskusjon, hvor ulike oppåtninger
målbæresmed solide åglige argumenter.Sett
i tilbakeblikk er det ikke ryil om at det i løpet
av de sistedesennierhar funnet sted en betydelig språklig forsøpling i form av at dårlige
engelskeuttrykk ukritisk er blitt tatt i bruk til
fortrengsel for gode norske. Men det filr være
tema for et annet kåseri.'.
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