Eikeli-bladet

”Oppbyggelig” fritidssyssel
Vårt, og særlig Sveins, nye hobbyprosjekt er
bygging av anneks ved hytta på fjellet. I realiteten
er det en ny kompakt hytte på ca 45 m2. Svein har
tatt mål av seg å gjøre alt selv. Så langt er tegning,
graving, oppmåling, materialtransport og reising av
en drøyt halvferdig grunnmur gjort helt uten
profesjonell hjelp. Vi er alle spent på hvor mange
år vi vil trenge på hele prosjektet.

Kjetil er en kløpper
med minigraver. Her
får han unna en røslig
stein.
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Kjetil og Øyvind ble hyret inn som murere et par
dager i høstferien – de gjorde en strålende jobb!

Eikeli-bladet har aldri tidligere kunnet feire så
mye viktig og flott samtidig!
Aller mest gledelig er det at Wenche er tilbake til et mer normalt liv igjen. Riktignok
må hun fortsatt ta ting med ro og unngå anstrengelser, men framgangen i løpet av siste
¾ år er veldig god, mye hjulpet av kurset i
”Lightning Process”.

Ellers er både Eiras konfirmasjon og Kjetils 18årsdag viktige milepæler, som ble feiret med
hyggelige selskaper.
At Eikeli-bladet også kan jubilere med 10. årgang,
føyer seg fint inn i jubileumsrekka.
Eneste store skår i all gleden, er at far/svigerfar/farfar Kåre i høst fikk hjerneslag, og stadig er
sterkt preget av dette. Vi krysser fingrene for god
restituering!

Grunnmuren, slik den var da høstferien var slutt og byggeplassen ble forlatt for vinteren.

med ønske om riktig god jul og et godt nytt år!
svein.taksdal@nve.no

Årets kjernefamiliebilde er tatt under Eiras konfirmasjon – en fin høstdag med hyggelig selskap!

Dejlige Danmark

Danmark er perfekt for sykkeltur. Her er det godt øl på
kafeene og sykkelslanger å få
kjøpt på myntautomater!
En flott ferie til tross for en del
punkteringer, noen velt og
enkelte turer på villstrå…

Gresskarspalten
Squash-spalten
Selvgjort er velgjort!
Kjetil foran selvlaftet start på et stabbur. Stokkene er fra
trær han selv har felt i skogen. Han fikk med seg mange
ulike ferdigheter på naturbrukslinja på Stabekk vgs. før
han dette skoleåret flyttet over til Eikeli for å fullføre
videregående med påbygging til studiekompetanse.

Lekser er kjedelig! Men kanskje et lite hakk
bedre når Eira kan gjøre dem med bærbar
PC under et tre i skolens hage…

Ingen stor skisesong,
men noen turer ble
det. Her er Kjetil og
Jon en liten Nordmarkstur i februar

For å utvide repertoaret litt, satset Kjetil i år på
både agurker og squash i tillegg til gresskar. Vi
har aldri før sett så store squash – og gode var
de også!.

15 år
Eira på 15-årsdagen, 29.
August, som ble feiret i
enkle former på grunn
av forestående virak.

17. mai

Hvor i all verden er vi kommet nå???

Kjetil med kompis Øyvind startet ferien med en
solid sykkeltur fra København til Fredrikshavn.

Uanstrengt på en ski….

Ferien på Kåres hytte på Justøya er en sikker
slager. Med ny båtmotor ble det også mer fart
på vannski og tube - og kjappere inn til kebabsjappa i Lillesand for ungdommene.

Ingen motbakker av betydning, men mye
motvind, som utnyttes av vindmøllene…

Sommer i sør

”Inn i de voksnes rekker”

Eikeli-bladet
Pyntet til fest. Eira er klar for juleball på Hosletoppen skole, som
arrangeres for 10. klassingene. Dermed går ungdomsskoletiden mot
slutten, og valgene for videregående skole må snart gjøres.

Eira ble konfirmert i Østerås kirke 21. september.
Det ble en hyggelig og minnerik dag med mye
familie og venner til stede.
I sommerferien deltok hun på en ukes konfirmantleir på Hurdal Verk folkehøyskole – et flott
opphold med engasjerende innhold.

Pepperkakebyggerne gir seg ikke!
I fjor jul var nettopp den nye
operaen ferdig, og da måtte vi
selvsagt lage en pepperkakeopera.

I ny Bærumsbunad – presang på dagen!
Vakre jenter i vakre bunader. Eiras venninner KaMa
(Karen Margrethe), Kristine, Mari, Ingeborg og
Astrid var en pryd for selskapet.

Fra konfirmantleiren. Bygningen bak var
opprinnelig direktør-bolig for glassverket i
Hurdal.

Litt voksenfeiring også! Den store 50-årsfesten er stadig
lagt på is, men Sveins 51-årsdag 1. august ble en flott liten
hagefest med mange gode venner.

Fint å bli 18 år!

En meget fornøyd 18-åring i egen bil (konfirmasjonsgave fra mamma & pappa). I og med at fødselsdagen
falt på en lørdag, kunne ikke Kjetil få tatt førerkort før mandag morgen. Samme dag gikk turen til hytta i
Valdres, der dette bildet er tatt.

Eikeli-bladets ”røtter” og historie
– fra bokstavbasert julebrev til journalistisk (?) bildeavis
Eikeli-bladet er i 2008 inne i sin 10. årgang. Ved
denne milepælen har redaksjonen bedt forsker
W. Vagle om å skrive bladets historie så langt,
ispedd noen glimt fra tidligere årganger. Denne
forskeren begynte i oktober i år som leseforsker ved ILS (Institutt for lærerutdanning og
skoletjeneste, UiO), der hun foreløpig arbeider
30 % mens hun fortsetter å rehabilitere seg
helsemessig. Som Eikeli-bladets lesekrets vil
vite, har hun i en årrekke forsket på stil- og
sjangerutviklingen i norsk radio, og fått sin
doktoravhandling godkjent til å forsvares for
graden dr. philos. ved UiO (men disputasen er
stadig utsatt til fordel for den medisinske rehabiliteringen). Med sin faglige bakgrunn har forskeren derfor valgt å gi en medie- og sjangerhistorisk analyse av publikasjonens dannelse.

Det første man finner når man går til publikasjonens arkiver, er at de strekker seg tilbake til
1992, altså hele 16 år bakover i tid. Det første
julebrevet, for dette dreier seg om et bokstavbasert julebrev, bærer tid- og stedfestingen ”Santa
Barbara 6.12.92”, og åpner slik:
Hei!
Vi starter julekort/julebrev-skrivingen tidlig i år, og tyr
til litt standardisering for å få tida til å strekke til nå
som mange ting skal avsluttes her i Santa Barbara.

Mot slutten av det to sider lange brevet kommer
følgende passus:
Når vi kommer hjem, flytter vi inn i Sveins gamle
barndomshjem på Eikeli, der huset nå er påbygd og
ombygd, men nok ikke helt ferdig, selv om far/svigerfar har jobbet iherdig mens vi har vært borte.

Julebrevene fra 1993 og 1994 går i samme
sjanger. Julebrevet fra 1993 nevner først Eiras
fødsel som årets store begivenhet, før det
fokuserer på språkutviklingen til Kjetil (3):
– Vi -e- gå til tannlegen. Åsså tannlegen si -e- ikke har
hull.
– Renner snø av skyene. Tenk om snøen kommer høyt
oppi skyene. Er snø oppi skyene.
– Av og til er uttalelsene heller makabre: ”Sære opp
pappa med sag” eller ”gjøre mamma helt flat”.

Med julebrevet fra 1995 starter søkingen etter en
mer egnet sjanger. ”Julebrevet” (?) fra 1995 er
skrevet som et årsregnskap for familien Taksdal/

Vagle med oppstillinger merket debet og kreditt.
Sjangerhybridiseringen fortsetter i 1996, da
”julebrevet” tydeligere trekker på rapportsjangeren i tillegg til regnskapet. Det åpner slik:
Familiebedriften Taksdal/Vagles virksomhet i 1996
I lojalitet med landets offentlige virksomhet, som er
underlagt alskens byråkratiske plan- og styringsverktøy, overholder vi også i år den private rapporteringsplikten.

I ettertidens analytiske perspektiv må denne
sjangerhybriden betegnes som en heller mis-lykket
overgangsform, som aldri rakk å ”sette seg”. I
1997 utkommer nemlig første årgang av Eikelibladet, nyhetsblad for familien Taksdal/ Vagle.
Bladet framstår som et journalistisk produkt med
forholdsvis fyldige reportasjer, mye intervjuform,
hele fem fotografier (dog i sort/ hvitt og lite
format), samt faste spalter som ”Årets portrett” (et
langt portrettintervju med Eira (4) under tittelen
”Tett på” ) og ”Sport” (en sak om at den da 6årige Kjetil gikk til gull i sin klasse på
Skiforeningens distansemerke året før, og satser
friskt igjen).
Fra 1998 foreligger det imidlertid kun en side med
bokstavbasert tekst, med fargerik clip-art i margene, under tittelhodet: ”Noen glimt fra året som
gikk fra familien Vagle/Taksdal”. I 1999 slår
imidlertid redaksjonen til med 2. årgang av Eikelibladet, denne
gangen med hele
8 halvsider og
fargebilder på
for- og bakside,
mens bildene for
øvrig er i sorthvitt.
Hovedoppslaget,
som har tittelen
”I Østerled” og
handler om en
ferietur til Finland, er prydet
med et fargebilde av tre søte Kjetil, Eira og fetter Alf Sondre i
Mummi-land.(1999)
små barn.

Nederst på første side finner vi følgende lille
enquête under tittelen ”Fire i Bispeveien”:

Fra og med dette året er hagespalten og Kjetils
gresskardyrking et fast innslag.

–Hva var årets høydepunkt?
KJETIL: Det var Skaget! Den ligger på 1686 meter
over havet.
WENCHE: Det har ikke vært ennå, men inntreffer
ifølge folkeregisteret 1. juledag.
EIRA: Å få lekser!
SVEIN: Skolestart for Eira og slutt på kjøringen
til/fra barnehagen på Blindern.

Eikeli-bladet tar pause også i 2000. Fra dette året
foreligger rapporten ”Løst og fast fra familien
Taksdal/Vagle i 2000”, der fotografiene er
skiftet ut med barnetegninger, blant annet Kjetils
geniale fremstilling av sine foreldre:

2002
Kjetil, den ivrige gresskardyrkeren som oppnådde
hederlig omtale fra Norsk hageselskap og Botanisk
hage i konkurransen om Norges største gresskar.

Men fra og med jula 2001, da Eikeli-bladet kom
med årgang 3, har publikasjonen utkommet
regelmessig hver jul. Godt hjulpet av PowerPoint, fargeskrivere og digitalkamerateknologien, har bladet endelig funnet sin form. Det
markes med et skråstilt ”Bilde-ekstra” over
tittelhodet. På lederplass leser vi:
Eikeli-bladet – nå mer lettlest
Redaksjonen har gjennom grundige
leserundersøkelser kommet fram til at leserne ønsker
en lettere avis med færre dyptpløyende artikler og
reportasjer. Den nye profilen kom på plass etter et
studieopphold i VG, der som kjent ingen artikkel er
lengre enn at bikkja til Jon Michelet kan lese den.
Vårt motto: ”Eikeli-bladet – så lett at du knapt
merker at du har lest det!”

I neste årgang av bladet, jula 2002, leser vi:
Fjorårets omlegging av den redaksjonelle profil – fra
tunge utredninger til lette bildereportasjer – var en
slik lesersuksess at samme linje følges i år. ”Godt
tilpasset en travel førjulstid” uttaler en leser på
østkanten, og fortsetter: ”de tidligere årgangene var
jeg ikke ferdig med å lese før jeg skulle rydde plass til
neste års julepost!”

I 2003 skifter undertittelen til ”Juleavis for
familien Taksdal/Vagle”, ifølge lederen under
påskudd av å bli definert som avis og slippe
ethvert momskrav, uten at navneskiftet påvirker
innholdet nevneverdig. I 2004 er de innskannede
signaturene er på plass nederst på siste side, og
med dette er sjangerdanningsprosessen fullført.
For å konkludere har vi altså kunnet observere en
typisk sjangerdanningsprosess i to eller tre faser.
I den første fasen, etableringsfasen, preges innholdet av ren overføring av sjangere fra etablerte
områder i omliggende kultur (brevet som sjanger
overføres og tas i bruk uendret). I den neste fasen,
kalt ”sjangerblanding og -syntese”, ser vi at elementer fra gamle normer blir satt sammen på nye
måter og prøvd ut. Faktisk ser vi også at noen av
utprøvingene forkastes, før syntetiseringen av en
ny – og mer varig – sjangernorm finner sted.
Strengt tatt har denne publikasjonen ennå ikke
nådd den tredje fasen, sjangerinnovasjonen. Selv
om strukturen er radikalt endret, er det kommunikative målet og de fleste kommunikative funksjonene de samme som i 1992. Også relasjonene
mellom de sosiale aktørene (les: sender og mottaker) ser ut til å være uendret.

