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o (Humor er det nlir nlan tross
alt ler". Dettc tyskc ntunnhcllet
kan sies å gi uttrYkk ftrr 6n sidc
ved en nasjonal kultur hvor
jovialitet, "gemtitlichkeit", cr
noe i retning av ct kategoriskim*
perativ. Man forcnenlmer liksom en truendeundertone:"Sc glad
nt, for svingende!"
Vi er ikke sånn ltcr Pii berget.
Heller ikke den bitendc nlen elegante hån eller det lunc ounderstatement>,som gicrne tilskrives
henholdsvis franskmcnnene og
betrakter vi som
engelskmehnene,
typisk for vår hjemlige humor.
Ola Nordmann er uPretensiPs.
I Norge dyrkes selvironicn.
Like lite som denne er noe
eksklusivt nasjonalt fenom6n,
tike 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 Sandemosebeskrcv samfunnet Jante, hvor borgernc behandlethverandrccflcr grunnrcgelen: <Du skal ikkc tnr at du cr
noe! ( Vi er mer avansertc,er
kommet et skritt lcngrc. I Norge
blir vi oppdratt til å anvendcJantelovenmot ossselv,og selvir<lnicn
er det uttrykksruiddel hvorvcd
vi gir tilk.jenneovcrlor vårc mcdmenneskerat vi gi6r vår plikt:
- Du skal ikkc tro at du er
noe. Vær ydmyk. 'fa aldri dcg

selv alvorlig. Le av deg selv.
Lattertiggjgr dcg 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 levendemoralbud kan væredet.
Egentlig er den ct viipen, - st
psykologiskvåpcn. Et vårpens
funksjon er tosidig: A beskYtteog å
skade. Et våpen er tloe den trenger,,som føler et bchov for å beskytte seg selv eller skade andre.
Om ironien i sin alminnelighet
skal kulturhistoriskekjendisersom
Freud og Voltaire ha sagtat " Ironien
er den laveste form for humor'
og ..Ironien er den svakesvåpeno.
Humoren uttrykker glede, ironien
skadefryd. Ironien forutsetter usikkerhet, frykt eller en følelse av
at noen vil en vondt. Selvironien
er en avart av ironien, nten er
en mer raffinert og derfor mer
destruktiv ytringsform.
Som våpen ble selvironien utviklet av middelalderens hoffnarrer. For dem.var den et middel til å få sagt sannheteni et
samfunn hvor frykt og vilkirrlighet
rådet, og hvor den sonl våget ft
opplBfte sin munrl, risikertc å bli
brent levende. Natrrenc ble tålt
fordi dc latterliggjordc seg selv,
de skulle ikke tas alvorlig. Dette
var deres beskyttelse,sonl satte
dem i stand til å tbrtelle selv de
mektigstei samfunnetnoen sallnhetsord,uten å trykte fbr gjengieldelse.Selvydmykelsevar den Pris
de måtte betale for sin frinrodig-

het.
Samfunnet har forltndrct scg
siden den gang. For narren i
micldelalderenkutrne sclvironicn
ldag
være en dyd av rrØdvcndighct.
cllcr
er den hverken n@clvcrrclighet
dyd, men fremdclcs cr den et virpen. Den er et våPen tttad, Itrot
faktisk eller innbilt kritikk t'ra
andre. Samtidig er dcu ct vitPen
innad, mot ens cgen skYldfølelse.
Andres kritikk og egen skYldfølelse, dette er de frYktinnjagende fiender, solll er så formidable at man ikke våger å se dem
i Pyneneog ta dem for hva de er.
Derfor må man lure dem, ta brodden fra dem 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 skyldf@lelse forfengelig for
å dulme den, for å sliPPeå sPØrre
seg selv om den er fortjent eller ufortjent. Man harsellerermed det
som er tbr vcrdifullt til å ofres
for en fleip; man lar humoren
bli et redskaPfirr frYkten og drcper dcrmedgledeni den.
Det cr dertbr ikke a undres
over at nordntenn cr blitt kjent
som et folk uten evne til ir gledc
scg. Ja, det kan fitktisk virkc
her i landet
sonl om menneskene
er redde f<rr å oppleve virkclig
glede,reddefbr ir oppleveden I'ine,
ruskyldigestentningensom de tblcr
seg forpliktet til å Ødeleggeved

kynisk selvironi. Å le På åPen
gate cr upassende.På trikker og
busser sitter Ola Nordmanir
på rekke og rad med ansiktet
lagt i de foreskrevneuglade tblder: ikke skal vel han blottstille
seg! Legen og forfattcrcn TrYgve
Braat@ysa en gang disse bevingede ord: ,.Nordmetlner sure til
langt inn i tylla!
Stor er Olas forbauselsenår han
i samværmed utlendingeroPPdager at hans tilkjenrPede, kramPaktige selvironi er sPilt mØYeMan opplevde et ganske Pussig
eksempel på dette en gang da
Fjernsynet hadde et samtaleProgram hvor en grupPc utlendinger
fikk lufte sine meningerom forhold
her til lands. blant annet fikk de
kommentere noen sekvensersom
ble vist fra skuespillet <Georg,
sit du godt?" Her fikk man se en
nordmann som bedrev en nesegrus
smisking for en person som skulle
forestille en neger og som muligens
derfor utst/tte uforståelige lyder
(<Blupp! Blubbe!") De utenlandske programdeltagernesyntes det
var en riktig usmakeligog plump
forestilling, og der oppstod en
høyst pinlig stemning.For hensikten, ble det opplyst, haddejo ikke
vært å, latterliggiØre farvede utlendinger, men e vise et utsØkt
eksempelpå subtil norsk selvironi!
Bevare meg vel tbr en bunrtfalsk og livsfiendtlig sans for humor vi har lagt oss til her i landet!
Og nåde den som Ønskerå komme hyklcrict til livs! ForsØk å

avsløre selvironiens sanne vesen'
og du risikerer å bli stemPlet
som en intolerant grinebiter som
tar deg selv altfor alvorlig' og som
kunne trenge å bli kraftig dukket.
Men burde vi ikke (om ikke annet
så i toleransens navn) ha råd
til å unne våre medmennesker
å ta seg selv alvorlig?
Det var befriende å lese hva en
kjent barnetimetante,spilloppmaker og gledes-sPreder en gang
repliserte til en ukebladsjournalists
foimodning om at hun som var så
morsom, kunne vel ikke ta seg
selv hPytidelig? Tvertimot, lød
damens svar, jeg tar meg selv
hPytidelig
Det samme gtøt, i stØrre eller
mindre grad, de fleste av oss' enten vi vil innrØmmedet eller ikke.
Hvorfor skulle vi ellers fYlle
.noe som helst av vår tilværelse
med meningsfYlte og formålsrettede giØremåI, hvis vi ikke huset
en fØlelse av at vi som individer har en viss betYdning, ialltall
for oss selv? Så la oss da også godta at vi som menneskerhar et behov for å ta oss selv alvorlig. La
oss godta at'dette ikke er noe å
oss
skamme seg over. La
slutte med h misbruke humoren
i skammens og selvØdeleggelsens
tjeneste.La oss unne oss selv og
våre medmenneskerå være, i ordets beste og gladeste mening,
frimodige.
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