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t postkontor er avgjort blant de offentlige tjenestetilbud vi har regnet som selvsagte i byer som Farsund og Lyngdal. Fredagens nyhet
om nedleggelse begge steder kom derfor
som et sjokk på befolkningen. Selv om
postkontoret ikke lenger spiller samme
viktige rolle som tidligere, må det være
måte på fart i omstillingsprosessen. Det er
jo ikke lenge siden det var postkontor både
på Vanse, Borhaug, i Kvås og i Korshamn.
VI SER imidlertid klart behovet for omstrukturering i Posten og har registrert at
trafikken på postkontoret på ingen måte er
som tidligere. Og før vi vet hva «Post i butikk» innebærer, er det vanskelig å mobilisere de store protester mot at nok en samfunnsinstitusjon forandrer seg i tråd med
tidens ånd. Vi går ut fra at de poststeder
som nedlegges i denne runden, er de med
minst trafikk. Men det virker unektelig litt
merkelig at det ikke er tilbake et eneste
Postkontor i vårt dalføre.
VI ER IKKE i tvil om at om ikke lenge
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Post mortem
kommer det en ny runde med nedleggelser
som følge av samfunnsendringer og teknologiske nyvinninger. Gamle bastioner som
Forsvaret, Posten, Televerket og NSB har
måttet eller må tilpasse seg store samfunnsendringer og nye krav til kostnadseffektiv drift. For Farsunds del har nedbyggingen av offentlige arbeidsplasser fått
store negative konsekvenser.
NEDLEGGELSE eller flytting av sykehus, sjømannsskole, flyplass, ligningskontor, trygdekontor og nå postkontor har betydd at veldig mange arbeidsplasser har
forsvunnet. Da er det svært hyggelig å registrere den knoppskytingen som er på
gang i fly og næringsparken på Lista der
det nå er langt flere sysselsatte enn den
gang forsvaret var aktive i vårt distrikt.
150 arbeidsplasser som genererer 300 milli-

oner i omsetning lar seg absolutt høre. Og
det er liten tvil om at den økende virksomheten som kombinerer næring med kultur
og sportslige aktiviteter, gjør området
enda mer attraktivt for nye bedrifter som
planlegger å etablere seg i regionen.
VI MÅ DERFOR ikke fokusere på 12 færre
arbeidsplasser på postkontoret eller 25
færre operatører på Elkem som er et resultatet av en nødvendig rasjonaliseringsprosess, men på alle de nyetableringer som i
sum utgjør en betydelig sysselsettingsfaktor.
MENS VI forventningsfullt venter på ny
Bredero-kontrakt, og en eventuell «storfisk» som havner i flyparkens garn, gleder
vi oss over de mange bekker små som renner
ut i havet på Lista.
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Lyngdal en av 50
Lyngdølen Pål
Gunnar Foss (21) har
vært med og skrive
historie. Han har bokstavelig talt satt lyngdalsdialekten på
kartet.
Av Gro Reinertsen
Lyngdal er nemlig utvalgt
som ett av 50 steder i Norge
der dialekten skal bevares
for ettertiden – og forskes
på.
– Om hundre år kan noen
høre hvordan du snakker,
sier Signe Laake.
Hun leder innsamlingen
som Universitetet i Oslo
står bak. Det betyr at hun
besøker 30 utvalgte steder. I
Lyngdal assisterte Margit
Ims under intervjurunden.
Tidligere har de vært i Vennesla, Åseral, Evje og Valle
for å samle inn dialektmateriale. I uken som gikk sto
Lyngdal, Sirdal og Kristiansand for tur.
På hvert sted møter de
fire personer som er nøye
utvalgt. Det er nemlig krav
om at vedkommende må
være født og oppvokst på
stedet, og ikke har bodd
hjemmefra mer enn syv år.
I tillegg kommer krav om
alder. Det vil si at to skal
være under 30 år, mens to
skal være over 50.
Med sine 21 år hører Pål
Gunnar hjemme i den før-

Pål Gunnar
Foss sørget
for at Margit
Ims (til venstre) og Signe
Laake fikk
høre ekte
lyngdalsdialekt – til
bevaring for
ettertiden.
ste gruppen sammen med
søsteren Ingvild Forgård
(24), som skal komme litt
senere på dagen.
– Først skal vi intervjue
deg ved å stille noen enkle
spørsmål. Siden får du et dialektspørreskjema. Da får
du høre en del setninger,
som du skal si på din måte,
forklarer Signe Laake.
Hun har installert seg på
et av kontorene i Servicekontoret i Rådhuset, og nesten omdannet det til et TVstudio.
– Vi vil ha dialekten din
på bånd, sier hun
Siste fase i kartleggingen

er en samtale mellom to informanter. Det betyr at Pål
Gunnar og søsteren hans
skal snakke sammen mens
videokamera går. Det gjør
også de to vitenskapelige
assistentene. Ved å gå «på
gangen» regner de med at
samtalen vil flyte mer fritt
og utvungent. Siden skal de
høre på det som er sagt, og
skrive det ned så lydrett
som mulig.
Også universitetene i
Trondheim og Tromsø er
involvert i undersøkelsen,
og sørger for å samle inn dialektmateriale fra ti forskjellige steder hver.

I de øvrige land i Norden
er et lignende arbeid i gang.
En forskergruppe fra ni
nordiske universiteter samarbeider om prosjektet,
som har fått navnet «Nordisk dialektsyntaks».
Det betyr at en til slutt vil
sitte med en felles nordisk
samling av dialekter, så
språkforskere verden over
kan forske på dialekter via
en database som blir tilgjengelig gjennom internett.
– Nå har vi igjen å besøke
åtte steder. Databasen skal
være klar om ett år, sier
Signe Laake.
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