BBC 14, OG BBCs ”JULENUMMER 2010”: GOD JUL TIL ALLE ATFERDSVENNER!
Vi får ønske hverandre god jul på denne tiden av året, så lenge det går. Det er nemlig ingen
selvfølge at det vil være akseptabelt i framtiden. I England er betegnelsen ”christmas”, som jo
må bli ”kristmesse” på norsk, under betydelig press. Oftere og oftere unngås betegnelsen, og
erstattes med ord som betyr ”vinterfest” og lignende. Dere kan jo gjette hvorfor. Selvfølgelig
er en stadig mer høylydt skare av ateister noe av grunnen. Men enda viktigere er nok hensynet
til nye landsmenn, særlig mange av dem som sverger til en religion som det bør være
overflødig å si navnet på. At det skandinaviske ordet for jul, altså ”jul”, er mer nøytralt og
uten direkte referanser til jødisk-kristen tradisjon, gjør nok dette ordet mindre utsatt. Men ikke
mindre utsatt enn at svenskene, som har lett for å ligge før oss, har begynt å bruke nye ord. På
politisktinkorrekt.info leste jeg at ansatte hos Diskrimineringsombudsmannen, DO, i år ikke
skulle få julepresanger, men vinterpresanger. Så kan man jo spørre om hvorfor de skal få dem
i slutten av desember. Det er da vinter også for eksempel slutten i februar? Ellers har jeg ikke
inntrykk av at engelskmenn bruker et annet engelsk ord for jul, nemlig ”yule”, som erstatning
for christmas særlig ofte. Kanskje fordi også dette vil støte de nevnte gruppene?
”Utviklingen” har imidlertid ikke kommet lenger enn at bryggerier i England, og i
andre land, fortsatt kommer med sine tradisjonelle julebrygg, og kaller en spade for en spade.
Ikke minst er Holden’s brewery i Dudley, mellom Birmingham og Wolverhampton, også i år
ute med sin ”Christmas blaster”. For ingen tror vel at juleøl er en norsk oppfinnelse, og en
spesiell norsk tradisjon?

To tilsynelatende lekre bidrag fra amerikanske mikrobryggerier. Det er ingen tvil om at det
Smaker – slike amerikanske bryggerier er utrolig tro mot engelske og tyske tradisjoner, og
ekstremt kvalitetsbevisste. I alle fall dere som liker øl, bør komme i en viss stemning…

Nei, her må vi nok se oss grundig slått av store ølland som England, Tyskland og
USA. For all del, norsk juleøl er svært godt. Norsk alkoholpolitikk har imidlertid gitt
skikkelig, sterkt norsk juleøl et solid skudd for baugen. Også for 20 år siden kostet det mer
enn pils eller bayer, men ikke over dobbelt så mye. Forskjellen var vel noe slikt som seks

kroner for vanlig øl og åtte-ni kroner for juleøl. Jeg kan også opplyse den yngre generasjon
om at man her i landet, inntil tidlig på 1990-tallet, var så uansvarlige at juleølet var til salgs i
vanlige butikker. Da tenker jeg altså på ølet som vi i dag må på polet for å få tak i. Nå har det
riktig nok kommet pol på steder som Skarnes og Ålgård, men likevel! Hvordan kunne denne
katastrofen skje? Tar jeg ikke mye feil, så var det et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet og
Kristelig folkeparti. KrF gikk med på å godkjenne budsjettet, mot at juleøl forsvant fra
dagligvarehandelen. Vi får tro at det går inn i KrFs partihistorie som en av de virkelig store
triumfene – politikken har i det minste satt varige spor. Og for den som ikke visste det: Det
nye juleølet, som har vanlig pils- og bayerstyrke, er et substitutt som oppsto etter at
myndighetene fant ut at de skulle gjøre det vanskelig for oss som liker det virkelige juleølet.
Jeg er klar over at alkoholreklame er forbudt i Norge, men jeg kan ikke dy meg for å
presentere flere godsaker som hører hjemme på denne tiden:

Det tyske juleølet, eller Weinachtsbier, har jeg ikke smakt, men bare synet får meg til å forberede meg
på smak og lukt av malt og humle. Det svenske, i midten, er vanvittig godt, men ikke drikk den kald! 12
grader er fint. Den norske nissen til høyre finner vi dessverre bare på flasker som står og støver ned i
kjellere, eller hos samlere. Ølet forsvant på 1990-tallet, da det etter oppkjøp fra Ringnes også hadde
fått ”Lillehammer” på etikketen. Ølet hadde aldri noe med Lillehammer å gjøre, og hamarfolk misliker
tilsnikelsen. Ølet var meget godt, og det er synd at det er borte!

Hva med dere som ikke liker øl, men som tross alt finner alkoholholdige drikker
forsterkende, for å slenge inn et atferdsbegrep? Selv synes jeg at portvin hører med i julen.
Denne drikk er jo i nedgang blant de yngre, og trist er dét. For et glass god portvin, i de rette
omgivelser, er en nytelse. Vet dere forresten hva det består av? Jo, en fjerdedel druebrennevin
og tre fjerdedeler uferdig rødvin, som ligger og godgjør seg på eikefat noen år! Faktisk er det
en naturlig overgang mellom portvin og ordentlig juleøl. Jo sterkere øl er, jo søtere er det
nemlig også, siden gjærsoppen ikke klarer å omdanne alt maltsukkeret til alkohol. Derfor blir
noe av sødmen igjen, og bidrar til å gjøre ølet smaksrikt, særlig hvis det altså ikke er for kaldt.
Smakskvalitetene kan derfor komme til å minne i alle fall litt om hetvin. Dét er nok en viktig
grunn til at sterkt og søtt øl kan gå godt sammen med en del kaker og annen søt mat, som det
blant annet framgår av bildet av det tyske juleølet.
Jeg er selvfølgelig klar over alkoholdens farer, og har den største respekt for folk som
finner den både for positivt og negativt forsterkende. Det samme hadde den gamle predikant
Aage Samuelsen, som var popartist før han slo seg på Maran-Ata, med hitlåter som ”Ingen er
som deg, Tahiti” og ”I en måneskinnsnatt med deg, min kjære” på slutten av 1950-tallet. Han
la aldri skjul på at han var alkoholiker i yngre dager. I et intervju på 1970-tallet sa han at ”Jeg

fordømmer aldri en alkolikker”. Ikke for å fleipe bort alkoholisme, men i våre dager har vi jo
ACT! ACT hadde imidlertid neppe bitt på Aage, i den grad begrepene ACT og biting går
særlig godt sammen. Aage var nemlig en luring: En gang har var i Sandnes, ble det før
kollekten opplyst at de ikke var ute etter mynter, for nå skulle Aage på ferie. Etter hva ryktene
sa, så hadde ”ferie” lett for å være en rangel i København, med lettlivete damer og det hele.
En annen gang, da kollekten var ferdig, kastet godeste Aage pengene opp i luften, og ropte:
”Når tar Vårherre det han skal ha, så tar jeg det som faller ned.” Den var han heldig med.
Ellers har jeg en video fra en av Aages helbredelsesseanser på et Maran-Ata-møte.
Krykker og rullestoler fyker veggimellom etter hvert som folk får hjelp fra oven til å klare seg
uten slike verdslige remedier. Hva pokker skal vi med hjelpemiddelsentral og ergoterapeuter
når det finnes slike vidundermidler? Også en ACT-terapeut som jeg kjenner, klarte å få en
pasient som alle, også pasienten selv, mente var lam, til å gå på egne ben. Så kanskje det ikke
er så langt mellom Maran-Ata og ACT? Jeg minner også om at Hayes og kompani er svært
åpne for åndelige fenomener. Det er de nesten nødt for, uten at jeg har sagt at det er derfor, all
den tid ACT har åndelige dimensjoner. Ikke minst kan langt fra alle prosesser påvises og
beskrives klart. Det blir langt på vei spørsmål om tro, slik det nok er i en god del av våre mer
komplekse og metafysiske vitenskaper. ”Det er mer mellom himmel og jord…”, som dere vet.
Portrettenqueter har gjerne spørsmålet ”Hvilke to personer ville du ha spist middag sammen
med” eller lignende. Kanskje Hayes og Samuelsen hadde vært et godt valg?

Broder Aage, etter at musikken hadde fått et mer åndelig innhold…

Jeg må tilbake til julen, i et forsøk på å få opp julestemningen igjen. Jeg får prøve med
å si at julen har gitt meg ett av mine beste eksempler på det Skinner kalte intraverbaler. Kort
fortalt dreier jo dette seg om at et utsagn, eller en del av et utsagn, øker sjansen for å si et
annet utsagn eller en annen del av et utsagn. Sier noen, eller en selv, ”Ja, vi elsker…”, så er
det neppe noen bombe å følge opp med ”… dette landet”. Nærmere bestemt feiret vi jul
sammen med min bror og hans barn. Min da halvannet år gamle niese hadde begynt å snakke,
og det var neppe tilfeldig at tre ord var sentrale: ”Niss”, ”pakk” og ”sekk”. Hvis vi sa to av
disse ordene til henne, samme hvilke, var det tilnærmet 100 % sannsynlig at hun sa det tredje.
Jeg gjorde også et konkret forsøk på å komme i førjulstemning her om dagen. Det er
ikke mange timer dagslys på denne tiden, men det svake og kortvarige lyset kan by på
fargenyanser og opplevelser som vi ikke har ellers i året. Så langt i vinter har det kommet lite
snø i distriktet. Det ga meg lyst til å gå en fottur til Orrkjølen, det høyeste punktet i Stange og
Nord-Odal – kollen ligger altså på grensen mellom de to kommunene. En slik lyst er unektelig
paradoksal, så lenge jeg bærer meg over at jeg må kjøre gjennom den skumle skogen.
Orrkjølen ligger nemlig langt inni villmarka øst for Malungen, som igjen ligger omtrent
midtveis langs veien gjennom skogen. Det må imidlertid være et eksempel på hva

psykoanalytikere har kalt ”kontrafobisk atferd”, det vil si et uttrykk for et ønske om å mestre
noe man er redd for. Det var bare å traske i vei i grålysningen, i 20 kuldegrader. Ikke et
menneske var å se på den nærmere seks timer lange turen, bare utallige elg- og gaupespor.
Mer enn én gang knaste det i kvister bare noen titalls meter unna i den stedvis tette skogen.
Turen renset min besudlete sjel, og ga i høyeste grad mersmak. At jeg ble aldeles stivfrosset,
er en annen sak. Jeg var så bergtatt at jeg ikke merket det før etterpå. Slik er forsterkning…

Utsikt fra Orrkjølen, 641 meter. Totenåsen til venstre, og Jotunheimen kan skimtes like til
høyre for Totenåsen.

Utsikt fra myr like nedenfor Orrkjølen, mot Knapper og Storsjøen i Odalen.

For mange av oss som ferdes i Odalen, er det ikke ordentlig jul før vi har fått sagt
”God jul” til Nissene på Breiby i Nord-Odal, like sør for Bruvoll. Jeg ble imidlertid lang i
maska i fjor, da nissene glimret med sitt fravær. Det fikk meg til å skrive brev til
kulturkontoret i Nord-Odal kommune, med en inntrengende henstilling om at kommunen

engasjerte seg for å ta vare på dette ”enestående julekulturminnet”, som jeg kalte det. Noe
svar på brevet har jeg ikke fått, og Gitlesen er nok enig i at dette er et alvorlig brudd på
forvaltningsloven. Jeg gjorde imidlertid store øyne da jeg kjørte forbi Breiby rundt første
søndag i advent nå nettopp. Nissehuset var satt ut! Julen var reddet! Ikke nok med det: Noen
dager senere kom det en tekstmelding fra et ukjent nummer. Der sto det ”Hei, jeg heter ...,
tidligere ... . Har lest postlista for Nord-Odal kommune i dag. Nissehuset er på plass. Vil bare
fortelle at begge de gamle er borte. Hun for tre år siden, han i september i år. Yngste datter
bruker huset som hytte. Det er hun som har satt opp nissehuset. Koselig at du setter pris på
nissehuset. GOD JUL!” Forfjamset svarte jeg at jeg var svært glad for meldingen, og for at
nissehuset var satt ut, og at jeg skulle fotografere huset neste dag, på vei til Skarnes. Da kom
det ny melding, der det blant annet sto at ”Du vil nok se en liten forandring i nissehuset, da du
tar bilde”. (Legg merke til at skikkelige odølinger sier ”da”, og ikke ”når”!) Og forandringer
var det: Plasseringen var litt endret, og et par nisser var borte. Kanskje det siste skulle
symbolisere at familiemedlemmer var gått bort? Odølinger er dypsindige, og det var de nok
før Sigurd Hoel gjorde litterær karriere…

Huset på Breiby, der Norges mest kjente nisser holder til på verandaen. I grålysningen den 30.
november.

Da kan vi i alle fall puste ut, i den forstand at nissehuset er tatt vare på, og at
tradisjonen holdes i hevd. Det betyr vel også at kommunen kan ta det litt mer med ro. Jeg ser
likevel ikke bort fra at en langsiktig kommunal strategi er på sin plass, med eller uten bistand
fra muséer eller Riksantikvaren. Vi vet jo at det i slike saker ofte ikke skjer noe før det er for
sent…
Ikke slit dere ut i julestria. Ett råd er å ikke kjøpe flere gaver til barna enn at de senere
på kvelden har noenlunde peiling på hvem de har fått dem fra. Og så må vi alle verdsette de
som strever for at andre skal ha det hyggelig. Dét får meg til å tenke på Engedahl og Stordahl,
de som hadde den rørende storhit’en ”Vesleblakken” i 1955, om hesten som hadde brukt sine
siste krefter på å hente doktor til gutten på gården, og som falt død om like etter. Sangen
slutter med at ”Blakken reddet livet for sin aller beste venn, men av Blakkens eget liv var siste
dagen svunnet hen. Så takk da, kjære Blakken, du min aller beste venn. Aldri skal jeg se deg,

aldri klappe deg igjen.” (http://www.youtube.com/watch?v=2yDXWehBQt4). Jeg tror det var
i 1962 at de kom med ”Julesangen til mor”, som har følgende tekst:
Det kimer i klokker, o’ hellige jul
Hør barna de synger om engler i skjul
Og lysene tennes på festdekket bord
granen er pyntet så vakkert av mor
Hun har strevet fra morgen til kveld
tenkt på oss alle, men sist på seg selv
Søster og bror, jubler i kor:
”Gledelig jul, kjære mor”

Så står vi rundt treet i flokk og i rad
For han som ble født i den hellige stad
Vi synger de sanger, vi sang dem i fjor
alle er glade, og smiler til mor
Hun har strevet fra morgen til kveld
tenkt på oss alle, men sist på seg selv
Søster og bror, jubler i kor:
”Gledelig jul, kjære mor”

Noe å tenke på, i disse selvfølgelige tider. Ellers ble det kanskje mye jul og lite
atferdsanalyse, men det får gå i et julenummer! Jeg kommer sterkere tilbake.
Da gjenstår det bare å si varmt og hjertelig god jul og godt nyttår til alle i lokallaget og
til andre venner som vi måtte ha!

7. desember 2010

Børge Holden

Jeg slutter meg til Breibynissene, som koser seg på julekvelden. Måtte alle ha det like hyggelig
i jula som dem rundt i de tusen hjem!

