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Sjauer like mange lopper som før
Lilleaker skoles musikkorps er av-
hengig av det årlige loppemarke-
det for å overleve. Kulturløftet har 
de ikke merket stort til. 

Erik Bruun er med i aktivitets-
komiteen i Lilleaker skoles mu-
sikkorps, der sønnen August (9) 
spiller tuba og datteren Fanny 
(13) spiller fløyte. Hadde det ikke 
vært for det årlige loppemarke-
det, ville driften av musikkorpset 
vært umulig, sier Bruun til Aften-
posten.

– Loppemarkedet er det desidert 
viktigste for oss. Det må gå bra, 
ellers får vi problemer gjennom 
hele året. 

Allerede er Bruun i god gang 
med å samle inn lopper til travle 
dager med loppemarked i slutten 

av april. Han fyller sin egen garasje 
med bøker, sykler, ski og møbler. 

– En uke i april jobber vi hver 
kveld, og dermed er korpset ber-
get, forteller han. 

En barneskole må jo ha et eget 
korps. Vi trenger korpsmusikken 
på 17. mai og CC Vest trenger nisse-
musikk i julen, påpeker han.

Merker ikke kulturløftet
Loppemarkedet alene gir en inn-
tekt på rundt 300 000 kroner, 
medlemskontingenten musikk-
korpset gir ytterligere 350 000 
kroner i kassen. Andre arrange-
menter, som foreldrene påtar seg, 
gir en inntekt på rundt 70 000 kro-
ner. Korpset mottar rundt 100 000 
kroner i offentlige tilskudd og ga-

ver av forskjellige art. I sistnevnte 
kategori finner man alt fra støtte 
fra kommunen, bydelen og gaver 
fra private aktører. 

Kasserer Jan-Vidar Hansen an-
slår at omtrent halvparten av sum-
men kommer fra kommunen. 

– De kommunale midlene har vi 
fått i alle år, og er ikke resultat av 
Kulturløftet. Vi har egentlig ikke 
merket noe særlig til det, sier Han-
sen til Aftenposten. 

Lite til frivilligheten 
Birgitte Brekke, generalsekretær 
i Frivillighet Norge, etterlyser et 
fokus på å styrke de frivillige kul-
turorganisasjonene. 

– Det bør være naturlig når man 
vet hvor viktig frivillige kulturor-

ganisasjoner er, både for opplæ-
ring og tilbudet i vårt vidstrakte 
land, sier hun og trekker frem sko-
lekorps, lokale revyer, teaterlag og 
kor som gode eksempler. 

Momskompensasjonen er like-
vel et lyspunkt, mener hun. 

– Denne ordningen er vi svært 
fornøyd med. Jo mindre et lag el-
ler forening er, jo viktigere blir 
kompensasjonen, påpeker hun. 

For Lilleaker-korpsets del ga 
momskompensasjonsordningen 
28 000 kroner i kassen i fjor. 

– Men vi betalte kanskje det dob-
belt av denne summen i moms i 
fjor, sier korpsets kasserer. 

Grasrotandelen bidrar med 
3000 kroner årlig.

Knut Nærum er den 
aller første her i lan-
det som får Språkgle-
deprisen. Takketalen 
er en liste over hva 
slags språk han blir 
glad av. Og hvilke ord 
han savner.

– Noen ord kan man jo 
ikke bruke lenger. De 
har nærmest fått mot-
satt betydning. for ek-
sempel forfordelt, skam-
rost og bjørnetjeneste. 
Jeg brukte jo de ordene 
nesten hele tiden, men 
det måtte jeg slutte med, 
sier prisvinneren.

Knut Nærum liker å 
bruke ord som bare noen 
få forstår – for å gi dem 
litt ekstra. Men når Nytt 
på nytt ruller over skjer-
men, får alle litt.

Spretne ord
«Prisvinneren har spredd 
språkglede i den norske 
offentligheten gjennom 
flere år, i flere medier og 
innenfor flere sjangre» 
skryter juryen hos Språk-
rådet, som står bak pri-
sen. Nærum har siden 
ungdomsårene oversatt 
skuespill, skrevet barne-
bøker, krimbøker, revy-
tekster, nye tolkninger 
til Ibsens klassikere, og 
ikke minst utallige tek-
ster som legger grunnla-
get for gullrekkas lengst-
levende program.

Nærum blir også glad 
av godt språk. Selv funde-
rer han ofte et øyeblikk 
før velformulerte set-
ninger forlater munnen 
hans. Han liker å leke.

– Jeg liker allitterasjon 
lidderlig godt. Jeg liker 
spretne ord, ord som 
man blir rar i ansiktet av 
å uttale. Ord som bugne, 
kakao, sybaritt og pap-
penheimer.

Nærum liker dessuten 
det overraskende og dre-
pende sluttpoenget, det 
som parkerer enhver de-
batt. Han blir glad av for-
fattere som får sagt mye 
med få ord, for eksempel 
Kjell Aukrust som skrev 
«Noen satt og tenkte. An-
dre bare satt». (NTB) 

SPRÅKPRiS

Nærum 
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Knut Nærum

 På  
nettet

Les i morgen. Lykke, løgn, for-
dommer og fornuft. Nå skal Petter 
Schjerven rote rundt i den norske 
folkesjelen på TV Norge.


