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utøvere og deres organisasjoner nå 
jobber sammen for å sikre fortsatt 
skaping og utøving av norsk musikk.

Bugge Wesseltoft, 
musiker og plateselskapseier

bugge@buggesroom.com

Demonteringa
NORSK KULTUR
Hallvard Hegna

«Finnes norsk kultur?» Dette spørs-
målet innleidde ein artikkel i 
Klassekampen 4. januar, og avisa 
seier på framsida at «de fleste 
stortingspolitikerne har problemer 
med å definere hva norsk kultur er».

For ein som har levd nokre år, er 
dette spørsmålet underleg. Underleg 
er det òg at det som tidlegare var 
sentralt i førestellinga om norsk 
kultur, er fråverande i diskusjonen: 
Historia, og den litterære arven som 
vart skapt av diktarane våre under 
nasjonsbygginga på 18- og 1900-talet. 

Bjørnstjerne Bjørnson ville «digte 
Norge», og han gjorde det saman 
med fleire andre. Dette gjekk til 
folket gjennom Nordahl Rolfsens 
lesebøker og songbøkene i skulen. 
Soleis vart det skapt ei kollektiv 
førestelling og kjensle av kva det 
ville seia å vera norsk. 

Då Arnulf Øverland var heime att 
fangenskap i tysk konsentrasjonsle-
ger, sa han dette til det norske folket:
«Vi har gjennemlevet en prøvetid på 5 
år, og vi har holdt den ut. Det norske 
folk tålte den. Det skyldes blant annet 
en del diktere, hvis arbeide har båret 
frukt gjennom lange tider, men aller 
mest i disse fem årene.»

Så nemnde han Henrik Werge-
land, Ivar Aasen, Aasmund Olavsson 
Vinje, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik 
Ibsen, Arne Garborg, Per Sivle og 
fleire. Desse (og komponistane) 
skapte ein songskatt, som attåt dikt 
og forteljingar gav norske born med 
seg «ei åndeleg nistepakke» på 
livsvegen!

Men det verkar som om alt dette er 
utgått på dato. Norsk Lærarlag gav 
ut ei songbok i 1991, der dei hadde 

vraka mest heile songskatten. Unge i 
dag kjenner ikkje desse songane.
Dette elementet i norsk kultur er 
berre nemnt av Edvard Hoem 
(Klassekampen 3. januar): «Den 
norske litterære kanon, som før 
prega både skoleverket og kulturli-
vet i vårt land, er sidan 1970-åra langt 
på veg demontert,» seier han.  

Nemnde artikkel i Klassekampen var 
ein samtale med professor Knut 
Kjeldstadli. «Nå tar vi debatten 
igjen», seier han. Den forrige var i 
2010, då det vart kjent at Kjeldstadli 
hadde fått 40 millionar kroner til å 
skapa ei ny norsk nasjonalkjensle til 
grunnlovsjubileet i 2014. Han avviste 
kulturkanon: «En konsekvent 
gjennomtenkt multikulturalisme 
utelukker at det fins eller skapes en 
kanon ... Man må ta hensyn til at vi i 
Norge har mange nasjonaliteter». No 
seier Kjelstadli at «Vi trenger et 
program for nasjonsbygging, men 
som på 1800-tallet, kan det ikke skje i 
løse lufta».

Skal det som Edvard Hoem 
nemner, ikkje lenger vera relevant 
for norsk nasjonalkjensle og identi-

tet? Eit multikulturelt samfunn 
føreset ikkje at ein skal gøyma ned 
nasjonal kulturarv og identitet. Tvert 
imot! I eit slikt samfunn skal ulike 
kulturar bløma jamsides, og so kan 
dei etter kvart finna fram til kva dei 
kan ha felles.

Når det gjeld vår åndelege kulturarv, 
bør skulen kunna kosta på å formidla 
nokre gamle songar og dikt. «Vi 
reiser tomhendt en dag; du skal også 
av sted. Berike ditt hjerte så du kan 
ha noe med!» sa Arnulf Øverland. 
Kva får norske born med seg i «den 
kulturelle skolesekken» som «beri-
ker hjertene»? Dei syng ikkje lenger, 
korkje når dagen byrjar eller sluttar. 

Har vi ein åndsfattig skule? 
Hallvard Hegna,

Hallvard.hegna@c2i.net

Arne Næss  
og «kultur
debatten»
NORSK KULTUR
Lars Roar Langslet

Arne Næss’ dypøkologi holder ikke 
mål, mener Espen Gamlund. Kan så 
være. Men i det siste har jeg savnet 
innflytelsen fra Arne Næss i en 
annen sammenheng: Hans innføring 
i logikk, med krav om klare definisjo-
ner, presisjon og saklighet, kunne 
hatt en velgjørende virkning på 
norske debatter.

For noen årtier siden måtte alle 
studenter igjennom en slik innfø-
ring, som oftest med lærebok av 
Næss. Er han blitt utdatert også her? 
Neppe. Men det er få spor å finne 
etter Næss’ logiske spilleregler i 
dagens esende kulturdebatt.
Nå drøfter man i hytt og vær hva som 
er norsk kultur. Er det Ibsen, folke-
dans, pølser eller pinnekjøtt, bunad 
eller hijab, eller kanskje det fremfor 
alt er likestilling, Northug, NAV og 
NRK, og hva med skattemoralen? Få 
gjør forsøk på å definere og presisere 
hva de selv mener med «kultur». Alt 
røres sammen i den sorte gryte. Og 
den vellingen som kommer ut, kan 
visst ikke mette noen.

Når landets kulturminister blir spurt 
hva hun mener med «norsk kultur», 
vil de fleste innse at hennes ansvar er 
avgrenset av de oppgavene Kultur-
departementet forvalter: kulturvern, 
kunst og kulturformidling (for å si 
det enkelt). Det kan hun svare for. 
Men hun er ikke minister for inn-
vandring og integrering, eller 
matlaging, eller likestilling, eller 
skattlegging, eller for omgangsfor-
mer og sosiale normer. På slike felter 
er hun en synser som alle andre, 
skjønt kanskje klokere enn de fleste.
Alle disse emnene fortjener debatt, 
men i hver sin kontekst, og med en 
viss respekt for logikkens lover. 
Kultur er et meget mangetydig ord 
– det betyr noe helt annet for en 
antropolog eller sosiolog enn for en 
kulturpolitiker. Når alt røres i hop, 
blir resultatet som oftest rør.
Det kommer selvsagt ikke noe ut av 
den nye kulturdebatten. Ikke av den 
heller, for de fleste norske debatter 
ender slik. Ord, ord, ord, som Hamlet 
sa.

Kanskje Arne Næss’ logikk burde 
trekkes ut igjen av glemselen? Så 
kunne vi for en gangs skyld få en 
debatt om norsk debattkultur. 

Lars Roar Langslet,
Oslo

lr@langslet.net

VENEZUELA
 Audun Solli

Hugo Chávez er for syk til å bli tatt i 
ed som gjenvalgt President i 
Venezuela i dag. Dette åpner for en 
situasjon grunnloven ikke har 
forutsett.

Opposisjonen krever at lederen for 
parlamentet blir innsatt som midler-
tidig president. Regimet som kontrol-
lerer parlamentet har utsatt innsettel-
sen på ubestemt tid. Dette bryter med 
grunnloven, som er klar på at forrige 
presidentperiode utløp 9. januar. Den 
sier imidlertid ikke hva som skal skje 
hvis presidenten ikke møter opp i 
dag. Opposisjonen har lite å vinne på 
eventuelt nyvalg, og med eller uten 
Chávez er det lite som tyder på 
drastiske endringer på kort sikt i 
Venezuelas politiske landskap. 

Partiet til Chávez, PSUV, vant 
presidentvalget i oktober, og økte 
oppslutningen ved regionalvalget i 
desember. Selv om Chávez er en 
dominerende figur i eget parti så er 
det feil å redusere det politiske 
prosjektet han representerer til 
hans person alene.  

For å forstå dette prosjektet er det 
viktig å gå vekk fra den polariserte 
debatten som lenge har karakteri-
sert ordskiftet. En forståelse av 
Chávez som enten en udemokratisk 
diktator eller de fattiges frigjører og 
Latin-Amerikas stemme mot et 
imperialistisk USA gir ingen 
innsikt. Alle fattige støtter ikke 
Chávez og opposisjonen represente-
rer heller ikke bare den tradisjonelle 
økonomiske eliten. 

Chávez kom til makten fordi han 
lovte en slutt på nyliberalismen og 
sa han ville bekjempe fattigdom. 
Han har vunnet valg etter valg siden 
fordi han til en viss grad har levert 
sine valgløfter. Venezuela har 
mindre sosial ulikhet enn før han 
kom til makten, fattigdomstallene 
har gått ned og folk flest har bedre 
tilgang til helsetjenester og utdan-
ning enn før. Særlig på fattigdoms-
bekjempelse har Chávez har større 
legitimitet enn opposisjonen. 

Samtidig har Chávez ikke levert 
på en rekke viktige områder, der de 
som blir hardest rammet også er de 

fattige. Mordraten er doblet etter 
han kom til makten, og var i 2011 på 
45 per 100.000. Dette er en nedgang 
fra 2010 – godt over land som Mexico 
og Colombia, men under Honduras 
og El Salvador. Venezuelanere 
identifiserer kriminalitet som 
landets største utfordring i spørre-
undersøkelser, og frykten for vold er 
uavhengig av sosial bakgrunn. Det 
store flertallet av ofrene er likevel 
fattige. I Venezuela, som i resten av 
verden, er rike nabolag tryggere enn 
fattige. Andre problemer som 

ustabil strøm- og vannforsyning og 
tidvis mangel på dagligvarer i 
butikken gir også misnøye. Chávez 
har lagt skylden for dagens proble-
mer på den rike eliten og det forrige 
regimet, en strategi som gradvis har 
gått ut på dato.

Hvis – eller når – Chávez går av, vil 
hans utpekte etterfølger visepresi-
dent Nicolás Maduro gjøre sitt beste 
for å framstå som mest mulig lik 
Chávez. Selv om Maduro ikke har 
like mye karisma, så vil stø kurs 
karakterisere Venezuelas politikk i 
nærmeste framtid. Han vil møte de 
samme utfordringene som Chávez, 

og opposisjonen vil fortsatt slite 
med indre uenighet. Den umiddel-
bare politiske situasjonen er spent 
og uoversiktlig, men en voldelig 
konflikt er lite trolig. 

Det er sterke krefter både innen 
opposisjonen og PSUV som ønsker å 
videreføre dagens polariserte debatt 
der man er enten for eller i mot 
Chávez. Tendensen har likevel gått 
mot økt dialog. Der opposisjonen i 
2002 gjennomførte et statskupp, har 
den i det siste moderert retorikken 
kraftig. I valgkampen lovet opposi-

sjonslederen Henrique 
Capriles å videreføre 
deler av Chávez’ sosial-
politikk. Dette var ikke 
en strategi som alle i 
opposisjonen støttet, 

men i motsetning til sine rivaler vant 
Capriles regionalvalget i sin delstat i 
desember. PSUV vant presidentval-
get med bare 9,5 prosent, en mar-
kant nedgang fra tidligere. Capriles 
anerkjente valgnederlaget umiddel-
bart, og har oppfordret folk til å ikke 
tro på rykter om helsa til Chávez. Alt 
dette bidrar til å senke temperaturen 
på debatten  

Til tross for det inntrykket norsk 
ordskifte gir, så er Chávez verken 
helt eller diktator.  

 Audun Solli, 
stipendiat ved Universitetet i Oslo

audun.solli@sum.uio.no

Stø kurs uten president Chávez 

PÅ VEI UT: En mann i Caracas passerer et maleri av Hugo Chávez, som har dårlige 
prognoser etter fire kreftoperasjoner.  FOTO: CARLOS GARCIA RAWLINS, REUTERS/SCANPIX

«Chávez er verken 
helt eller diktator»


