Ord? Som Verden
saa foragter?
Henrik Wergeland, ”Sandhedens Armée” 1841

BJARNE BÅRDSTU – ORD I RETTE TID
Kommunikasjon er en mangfoldig affære. Vi kan kommunisere med hverandre
ved hjelp av lyd, skrift, bilder, blikk og kroppsspråk. Duft, smak og berøring. Alle
sanser kan tas i bruk for å overbringe vårt budskap til den eller dem vi ønsker å
nå. Noen ganger er hensikten rett og slett å sette følelser i sving hos
mottakeren. Da kan musikk eller bilder være egnede virkemidler. Resultatet kan
bli sterke, personlige opplevelser. Dette kalles gjerne kunst.
I informasjons- og reklamefaget stilles det imidlertid andre og mer presise krav
til kommunikasjonen. Det heter at et bilde sier mer enn tusen ord. Spørsmålet
er bare hvilke ord? For å være sikker på at mottakeren oppfatter akkurat det vi
ønsker å formidle, må vi ty til – nettopp, ordene.
Utforming av målrettede, informative og selgende tekster er et fag. De fleste
kan skrive, slik de fleste kan tegne – men holder det til bruk i det offentlige
rom? Hvis ortografi, grammatikk, formuleringer og ordvalg ikke er helt på
plass, vil det fort etterlate et uheldig og useriøst inntrykk. Kommunikasjonen
kan skade mer enn den gagner. Med profesjonell hjelp til utforming og/eller
korrektur av tekstene dine, unngår du dette.
Bjarne Bårdstu er ordmaker (tekstforfatter) i Engasjert Byrå, og har jobbet med
tekst og kommunikasjon i en liten mannsalder. Han har en strategisk
tilnærming til faget og øyne for de viktige detaljene. Blant hans styrker er
evnen til å trekke essensen ut av sammensatte budskap og presentere
innholdet på en oversiktlig og forståelig måte. I tillegg til å hjelpe deg med
tekstutforming, kan han tilby skrivekurs for deg og dine medarbeidere. Det kan
være til god nytte for alle som en gang i blant trenger å uttrykke seg skriftlig, til
internt eller eksternt bruk. Og det gjelder vel de aller fleste?
Bjarne har bl.a. jobbet med oppdragsgivere som Felleskjøpet, Tallink Silja,
Reitangruppen, Nordbohus, Trondheim bydrift, Kjeldsberg Kaffe, BNbank,
Trøndelag Reiseliv, Powel, AtB, Skanska og Direktoratet for naturforvaltning.
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Cand. mag. UNiT (NTNU) 1983
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Lærer i videregående skole i 3 år
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Tekstskriving
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Kreative workshops
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”Pennen er mektigere enn
sverdet – og mye enklere å
skrive med.”
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