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o <<Humorer det når man tross
alt lern. Dette tyske munnhellet
kan sies å gi uttrykk for 6n side
ved en nasjonal kultur hvor
jovialitet,
<gemtitlichkeit>, er
noe i retning av et kategorisk imperativ.' Man forenemmer liksom en truendeundertone:uSeglad
ut, for svingende!"
Vi er ikke sånn her På berget.
Heller ikke den bitende men elegante han eller det lune ounderstatement>,som gierne tilskrives
henholdsvis franskmennene og
engelskmehnene,betrakter vi som
typisk for vår hjemlige humor.
Ola Nordmann er uPretensi/s.
I Norge dyrkesselvironien.
'lite
som denne er noe
Like
eksklusivt nasjonalt fenomdn,
like lite er selvironiensudiskutable
tilstedeværelse i Norge noen
tilfeldighet. Fra den tidligste barndom av, i hjem, skole og samvær
med andre, blir vi Påvirket og
formet slik 'at vår humoristiske
adferd ensrettes På den sosialt
akseptablemåte.
Aksel Sandemosebeskrev samfunnet Jante, hvor borgerne behandlet hverandre efter grunnregelen: <Du skal ikke' tro at du er
noe! < Vi er mer avanserte,er
kommet et skritt lengre. I Norge
blir vi oppdratt til å anvendeJantelovenmot oss selv, og selvironien
er det uttrykksmiddel hvorved
vi gir tilkjenne overfor våre medmenneskerat vi gSQrvåx Plikt:
- Du skal ikke tro at du er
noe. Vær ydmyk. Ta aldri deg

-d."g
selv atvoitig. Le tv
sålv.
Latterliggj{r deg selv. Får du ikke
til, sier du? Du har nok ikke
sans for humor stakkar. Derfor
trenger du å le, le, le av deg selv.
Selvironien er hellig som bare
et levende moralbud kan være det.
Egentlig er den et våpen,- ef
psykologiskvåpen.Et våpensfunksjon er tosidig: A beskytte og A
skade. Et våpen er noe den trenger,,som føler et behov for å beskytte seg selv eller skade andre.
Om ironien i sin alminnelighet
skal kulturhistoriskekjendisersom
Freudog Voltaire ha sagtat <Ironien
ler den laveste form for humor>
og <Ironien er den svakesvåpenrr.
Humoren uttrykker glede, ironien
skadefryd.Ironien forutsetterusikkerhet, frykt eller en fØlelse av
at noen vil en vondt. Selvironien
er en avart av ironien, men er
en mer raffinert og derfor mer
destruktivytringsform..
Som våpen ble selvironien utviklet av middelalderens hoffnarrer. For dem. var den et middel til e fe sagt sannheten i et
samfunn hvor frykt og vilkårlighet
rådet, og hvor den som våget e
oppl@ftesin munn, risikerte å bli
brent levende. Narrene ble tålt
fordi de latterliggjorde seg selv,
de skulle ikke tas alvorlig. Dette
var deres beskyttelse,som satte
dem i stand til å fortelle selv de
mektigste i samfunnet noen sannhetsord, uten å frykte for gjengjeldelse. Selvydmykelsevar den pris
de måtte betale for sin frimodig-

het.
Samfunnet har forandret seg
siden den gang. For narren i
middelalderen kunne selvironien
være en dYd av nØdvendighet'Idag
er den hverken nØdvendigheteller
er den et vådyd, men fremdeles
'et
våPen utad, mot
pen. Den er
faktisk eller innbilt kritikk fta
andre. Samtidig er den et våPen
innad, mot ens egen skyldfØlelse'
Andres kritikk og egen skYldfØIelse, dette er de fryktinnjagende fiender, som er så formidable at man ikke våger å se dem
i @yneneog ta dem for hva de er'
Deifor må man lure dem, ta brodden fra dern ved å komme dem
i forkjØPet. Man sØker tilflukt
i selvironien.
Man håner seg selv som et vern
mot andreshån, uten hensYntil om
den er innbilt eller virkelig, berettiget eller uberettiget. Man tar
sin skyldfPlelse forfengelig for
å dulme den, for å sliPPeå sPØrre
seg selv om den er fortjent eller ufoitjent. Man harsellerermed det
som er for verdifullt til å ofres
for en fleiP; man lar humoren
bti et redskaP for frYkten og dreper dermedgledeni den.
Det er derfor ikke å undres
over at nordmenn er blitt kjent
som et folk uten evne til å glede
seg. Ja, det kan faktisk virke
som om menneskeneher i landet
er redde for h oPPleve virkelig
glede,redde for å oPPleveden fine,
uskyldige stemningensom de føler
seg forpliktet til e @deleggeved

r<yniit setvironi. Å'lct- q{ apen
gate er upassende.På trikker og
busser sitter Ola Nordmann
på rekke og rad med ansiktet
lagt i de foreskrevne uglade folder; ikke skal vel han blottstille
seg! Legen og forfatteren TrYgve
Braat@ysa en gang disse bevingede ord: .,Nordmenn er sure til
langt inn i fylla!>
Stor er Olas forbauselsenår han
i samværmed utlendinger oPPdager at hans tilkjemPede, kramPaktige selvironi er sPilt mØYe.
Man opplevde et ganske Pussig
eksempel på dette en gang da
Fjernsynet hadde et samtaleProgram hvor en grupPe utlendinger
fikk lufte sine meningerom forhold
her til lands. blant annet fikk de
kommentere noen sekvensersom
ble vist fra skuespillet <<Georg,
sit du godt?u Her fikk man se en
nordmann som bedrev en nesegrus
smisking for en person som skulle
forestille en neger og som muligens
derfor utstØtte uforståelige lyder
(<Btupp! Blubbe!") De utenlandske programdeltagernesYntes det
var en riktig usmakelig og PlumP
forestilling, og der oPPstod en
hpyst pinlig stemning..For hensikten, ble det opplyst, haddejo ikke
vært h latterliggi/re farvede utlendinger, men e vise et utsØkt
eksempelpå subtil norsk selvironi!
Bevare meg vel for en bunnfalsk og livsfiendtlig sans for humor vi har lagl oss til her i landet!
0g nåde den som Ønskerå kom'me hvkleriet til livs! ForsØk e
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