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KOMMENTAR

RASMA HAIDRI SJØVOLL I FRI DRESSUR

Utrolig (og urolig) tro
førjulstiden har jeg lest meg opp på norsk
kultur i 10-års dagbok, en leksikonaktig
murstein utgitt av Nova forlag. Den gir råd
for hver dag i året. Her er utsikten for den
kommende uken.
I dag, 6. desember, er som mange vet til
minne om den hellige Nicolaus, viden kjent
for sin gavmildhet. Men visste du at engang
var guden Odin og Nicolaus en og samme person? Det var nytt for meg. Heller ikke visste
jeg at Nicolaus fartet rundt på en hvit hest og
skremte barn i dagene før jul. Jøss. Hos oss
kom alltid Nicolaus og la godter i skoene til
barn som hadde lagt dem synlig fram til dette
formålet. Et barn kunne være lur og sette ut
farens gummistøvler, og den snille Nicolaus
fylte bare på uansett.
Det står ingenting om sko i Dagbok. Bare at
i dag er fristen for å levere inn sine ønskelister.
Nissen kommer for å samle dem inn. Mitt
forslag er å sette ut et par sko i god størrelse
med ønskelisten brettet pent og plassert synlig imellom dem. Når du ser en mann på en
hvit hest komme ridende, hold barna unna og
pek ham vennlig i retningen av skohyllen.

I

I MORGEN, 7. DESEMBER, er en dato som
alltid får to nokså absurde tanker til å kollidere i mitt hode, nemlig: Japans bombing av
Pearl Harbor og bursdagen til min første kjæreste, Martin Nygård. Ikke vil jeg huske noen
av disse begivenheter, men de kommer like
automatisk opp hvert år. Heldigvis kan 10-års
dagbok supplementene med noen kulturmomenter som med sitt alvor overskygger både
bombingen og bursdagen: på den 7. desember
må du passe deg for å ikke plystre etter middag. Gjør du det, blir det tatt som et tegn på at
du takker selveste fanden for maten.
Plystrer du før frokost, vil du gråte før kvelden kommer. Jeg som ikke kan plystre er trygg,
men du må la være, er du snill.

9. DESEMBER ER en av de mange uheldige
dager før jul. Tross det, kan vi alle satse på
klesvask. Klærne vil bli hvite som snø, selv om
hvit snø muligens ennå ikke er til å få øye på.
Lutefisken legges i bløt denne dagen. Likedan må juleølet settes. Men vær nøye under
påkledningen av de nyvasket hvite klærne. Du
må begynne med høyre arm for å sikre deg
mot trolldom. Dagbok råder også å holde deg
på høyre side av veien når du er ute og farter
denne dagen.
Kan jeg anbefale at du gjør det hverdag?
Også på gangsti når jeg kommer syklende er
du snill.

11. DESEMBER ER en av fandens fødselsdager (den andre er 11. juni). Dette trodde man
fordi da var det renteforfall på pantelån i
gamle dagene. Mange mistet hus og hjem denne dagen.
Tenk hvor kulturen har utviklet seg i en fornuftig og vennlig retning! Nå er det rundt 11.
juni at vi får den store feriepenger gevinsten,
og rundt 11. desember begynner butikkene å
holde lengre åpent, slik at vi kan bruke enda
mere penger på julekjøp. Hver nordmann skal
bruke i gjennomsnitt en utrolig ti tusen kroner på julegavene i år. Tydeligvis er vi ikke redde for at fanden skal ta huset.
Likevel, skader det ingenting å holde på
den gamle troen at gifte kvinner må la være å
klippe hår og negler den 11. desember. Det kan
nemlig føre til storm og uvær der mannen befinner seg. Likedan hvis ei kone ønsker å utsette mannens hjemkomst, av en eller annen
grunn, må hun bare klippe i vei så lenge hår
og negler varer.

I ÅR ER 12. DESEMBER en av de meget
uheldige dagene, siden den ikke faller på en
tirsdag. Ikke sett ei klukkhøne på egg i dag.
Det er også best å bare la hår og negler vokse.
13. desember, som alle vet, er dagen den
hellige Lucia skulle føres til et horehus for sin
tro, men tusen mann og flere okser fikk ikke
flyttet henne av flekken. Dagen er starten på
selve jula. Det er også årets lengste natt, ifølge
dyrene i fjøset. Det føltes kanskje så lang for
dem fordi gårdsfolkene gjerne smakte på julebrennevinet denne dagen og
glemte å fôre kyrne. Vær snill
og fôr dyrene, og ikke glem å ta
inn alt løst redskap slik at Åsgårdsreien som herjer over landet denne natten ikke tar det.
Dette var 10-års Dagbokens
kulturmelding for den kommende
uken. Om du synes det var kjedelig må du for all del ikke
gjespe.
Tross Nicolaus sin
gavmildhet er 6. desember en av de
mange uheldige
førjulsdagene når
unødig gjesping
åpner for trolldom.
Men kos deg
med å plystre alt
du måtte ønske!
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JON EDMUNN
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Forvirra musiker som
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Mat: Mango
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

