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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Jakten på norsk kultur
I MEDIA RASER debatten over hvordan definere norsk kultur. Fra høyere hold erklæres
det at det både finnes en materiell dimensjon
(vikingskip og kålrabistappe), og en immateriell dimensjon (rettigheter og plikt). Noen hevder at enhver definisjon blir kultursjåvinistisk, mens andre påstår at norsk kultur rett og
slett er alt som ikke er muslimsk.
At nordmenn selv har vanskelig for å definere sin kultur er naturlig. Man ser ikke skogen for trærne. Derfor har jeg tenkt å bidra
med min ekspertise som fastboende utlending. Jeg har observert den norske kulturen i
over ti år, og har gjort meg opp en rekke meninger som trolig kan gi nordmenn kulturell
selvinnsikt. Les og lær!
HVOR BEGYNNE? Jeg har prøvd mange
ganger å skrive dette innlegget, og fant ut at
det er umulig å snakke kortfattet, logisk og
systematisk om kultur. Jeg kunne begynne
med å si litt om min norske mormor. På grunn
av henne er jeg faktisk andre generasjon
norsk-amerikaner. Men den kulturelle bakgrunnen ga meg ikke et fnugg innsikt i Norge
etter unionsoppløsningen. På den andre siden,
kunne jeg ta utgangspunkt i min muslimske
far... Min norsk-amerikansk-muslimsk-kristen-immigrant bakgrunn har gitt meg en viss
kompetanse innenfor kulturtolkning, så la oss
for enkelthetens skyld enes om at jeg vet hva
jeg snakker om. Da begynner vi med det viktigste, det som ville gjort verden til et fattigere
sted om det imot formodning skulle forsvinne
fra den norske kulturen: Allsang.

NORSK KULTURFENOMEN nr. to: biler
stopper for fotgjengere, og ikke bare i veiovergangen. Det er bare loven, sier du? Så klart,
men hvor kommer loven fra? Jo, kulturen. I
USA er loven at fotgjengere skal stoppe og
vente på biler, til og med i veiovergangen. I
USA er bilen konge, og dens frie bevegelse i
trafikken muliggjør kulturens grunnleggende
verdi: å komme seg fortest frem.
I Norge er bilen underdannet fotgjengeren.
Norsk kultur har ikke sans for store, kraftige,
dominerende maskiner eller mennesker. De
har en makt som lett kan misbrukes.

TIL EKSEMPEL: jeg er en av syklistene som
liker å sykle over veien. I mitt forsvar vil jeg si
at jeg PRØVER MITT BESTE å vente og la biler
kjøre først. I følge trafikkopplæringen jeg får
ved å lese Åpen Linje i AN er det fullt mulig å
sykle over veien ved å vise vikeplikt til bilister.
Men kjører de? Neida. De stopper. Og venter.
De kan ikke noe for det, de er norske.
Christian Tybring-Gjedde fra FrP varsler at
norsk kultur står i fare for å bli «revet i filler»
av innvandringen. Det er en viktig sak. Det
minste vi innvandrere kan gjøre er å bidra
med å definere hva den norske kulturen består av. Les og lær!
Neste gang skal jeg skrive om hvorfor også
jeg er redd for at norsk kultur er i ferd med å
forsvinne.

DET ER IKKE bare ansatte i skoleverk som
holder på med allsang er det vel? Nei, allsang
er norsk kultur. Arrangert allsang ved møter
og avslutninger, ikke høylytt allsang som
springer spontant ut av halvberusede førtiåringer på et utested i Syden. (Den type allsang
finnes i alle vestlige kulturer og gjør ikke verden til et bedre sted, som den norske varianten av allsang gjør.) Jeg trenger ikke å begrunne det. Bare kjenn etter.
Det forbauser meg positivt at et land med
så lite musikkopplæring i skolen har en kultur hvor folk faktisk synger med rause stemmer i sammenhenger som har ingenting med
musikk å gjøre. Det er et kjært, særnorsk fenomen.
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Gammel kjenning
av politiet, og
resten av byen.

Danseglad
journalist og
ihuga feminist.

En av de mest
kjente rapperne
fra Mosvolddalen.

Får oftere spørsmål om inntekten
fra musikken enn
innholdet i den.

Ung artist og
sementunge fra
Kjøpsvik.

Fotointeressert
lærer og forfatter
med sans for
midnattsola.

Plate (musikk): Krishna Das Live
on Earth (For a Limited Time Only)
Film: The Red Violin
Utested: Les Deux Magots i Paris
eller min veranda
Årstid: Midnattsolens sommernatt
Transport: Spørs hvor jeg skal hen
Dag: Lørdag

