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kulturell egenart?

Tendensiøs
Steinkjerpropaganda
■ REPLIKK

Jorunn Sterten
Melhus
Innflyttet, utflyttet og
tilbakevendt frosting

Om hvor kulturens navle er plassert
her i Nord-Trøndelag, strides både
de ulærde og de som burde vite bedre, blant andre journalister i distriktspressen. I Trønder-Avisa lørdag
22. januar følger journalist Guri
Hjulstad opp med en kommentar til
ukens tidligere omtaler av manglende
tildelinger av kulturmidler fra fylkeskulturstyret til festivaler, herunder
Frostafestivalen.

Det er uklart om Hjulstad utdyper fylkeskulturstyrets påståtte egalitære
profil ved å vise til at Frostafestivalen
blir styrt av en «konfeksjonsmilliardær», eller om hun bare benytter seg
av den syrlige, inntrønderske underdrivelse som og er utbredt i våre strøk
(jeg gir henne derfor en sjanse til).
Hva Hjulstad mener har med kultur å
gjøre er heller forvirrende, også fordi
hun stiller så mange spørsmål hvor
ord som estetikk, sanselighet, kunstnerisk innhold og profesjonalitet blandes sammen i et salig kultursodd.

Og ... «den som itj et sodd, fortjen itj
mat», var det en som sa i en festtale
forleden. Spiser man attpåtil sushi og
drikker vin til med bløde konsonanter,
kan man fort havne på tynn is i Trøndelag. Det virker enkelt å skrive nedlatende om noen man bare har høyst
overfladisk kjennskap til.

Hvordan blir man kjent med noen som

industrisamfunnet og informasjons eller kunnskapssamfunnet. Det kommer til uttrykk gjennom en veldig ambivalens til fortid
byens sentrum. Her Levanger sentrum på 1960-tallet – før kjøpesentrene ble etablert og handel og liv var konsentrert til
FOTO: KNUT AUNE KUNSTFORLAG

kulturelle kapital, har de følt
seg hevet over «vanlige» folk.
Arbeiderklassen har i langt
større grad preget Levangers
byidentitet og mentalitetshistorie. På grunn av trangboddhet har det ikke vært noen tradisjon i de arbeidende klasser
å ha selskapelig omgang i sine
stuer. Derfor har arbeiderklassen i større grad preget det
offentlige rom i Levanger enn
kjøpmannsborgerskapet.

Møtesteder har vært Strøms,
Jernbanekafeen, Avholdskafeen og Stova. Her utviklet
arbeiderklassen en rik fortellerkultur og et vidt sett av
språklige og smaksmessige
preferanser. Det ga en eksistensiell trygghet. Avviklingen
av industrien i Levanger by
med jappetiden, ødela denne
kulturen. Tømmingen av
Levanger for kunnskap og mening, kan forklare mye av de
fenomener av identitetsforvirring som dukker opp på den lokale arena som stoffmisbruk,
tatoveringsrenessansen, de

nyreligiøse bevegelser og ikke
minst den utbredte kroppsnarsissismen man ser i dag.

Tilbake står Levanger med kjøpesenter som er lik det en
finner andre steder i Norge og
verden, og Strugstads no. 39,
som ikke engang kan kunsten
å lage god, gammeldags kaffe
eller en mettende dagens. I
stedet bys man et tentativt
italiensk interiør, emmen cappuccino, og à la carte med rucola og kaloriinnhold som er
tilpasset et liv på rumpa.

I bytte får wannabe’ene som
frekventerer stedet en følelse å
være tidsriktige og dynamiske
mennesker i en urban kultur.
39-folket får ikke bare bekreftet
sin identitet bare gjennom cappuccinoen på 39, men også ved
å distansere seg fra livsstilen til
gjestene på Pernilles, som de ser
på som mindreverdig.

Det er dette som Marx kaller
falsk bevissthet. Men Strugstad
lever godt av å selge illusjoner

om den vellykkede, hvite middelklassekulturen og dens
livsstil som dyrkes verden over.
Dette er en «kultur» som er uten
egenart, og som heller ikke tar
opp i seg at Levanger er blitt en
flerkulturell by i vid forstand.

Denne lokale mangel på meningsfylte fortellinger suger
til seg medienes fremstillinger.
Det lokale rommet er tømt for
rollemodeller. Synopitikonet
erstatter panaptikonet. I senmoderniteten er det de mange
som ser på de få, og beundrer
dem. Mediene autoriseres
gjennom kjendisene som blir
sannsigere, som Orakelet i Delphi var det før mennesket fikk
bevissthet. På den måten blir
Levanger bare en speiling av en
global kultur, som ser likedan
ut enten du er i New Delhi eller
i Levanger. Levangers kulturelle egenart er tapt. Og her
har kjøpmannsborgerskapet
ved vært den viktigste pådriver.
Cittaslow-prosjektet har fungert
som et fikenblad for å maskere
dette.

ikke er på Steinkjer mer enn høyst
nødvendig? Jo, da kan man ta turen til
Frosta for eksempel. Om sommeren
kommer mange tilreisende hit, både
for å bo i spikertelt og for å gå på en av
bygdas festivaler. Festivaler som ruster
profesjonelle arenaer der både bygdas
og regionens unge talenter får prøve
seg i lag med internasjonale stjerner.
Hvor mange frivillige festivalarbeidende fastboende- eller feriefrostinger
som føler seg støtt på et eller annet vis
av Hjulstads kommentar, vet ikke jeg.

Om en festival har familieprofil på
Frosta, en annen profilerer unge spirende musikere på Stjørdal, eller om
man foretrekker gospel på Tautra,
har alle arrangører og støttespillere
bruk for kulturmidler. Ikke fordi de
blir såret når de ikke får noe, slik
Hjulstad antyder, men fordi kulturstøtte betyr økt kunstnerisk kvalitet
og inspirasjon, ganske enkelt. Brød og
sirkus vil vi ha, og vi trenger da ikke
et overformynderi som undergraver
kontinentale rettigheter trøndere i perioder har måttet kanalisert gjennom
hjemmebrenning.
Ifølge Norsk kulturråd er Nord-Trøndelag å regne som ødemark fordi de
fordeler så få kulturrådsmidler her.
Det henger slik sammen at når lokale
myndigheter i skjønn forening med
fylkespolitikere bevilger kulturmidler
til distriktene, tredobles gjerne beløpene som en honnør fra Norsk kulturråd. Ble navlestrengen så brutalt
kuttet da Trøndelagsfylkene ble delt i
to at kulturvugga vår gikk ned i åpen
storm på Strindfjorden? Perledykkere
og korallrevryttere! Tiden er kommet
for å finne igjen kulturens navle i
Trøndelag.

