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I dette bilaget går vi tett inn på nordlendingen, i fortid, 
nåtid og fremtid. Intensjonen er å begeistre, provosere 
og utfordre til debatt; om hvem nordlendingen var, er 
og ønsker å være. Vårt fokus er fortellingene om nord-
lendingen i forskning, litteratur og i mediene. Det betyr  
at du ikke vil møte statistikkenes nordlending, men  
nordlendingen som karakter – beskrevet av andre og 
av seg selv. Er det da nordlendingen som en tragisk og 
hjelpetrengende karakter eller som en komisk latter-
vekkende figur du vil møte? Alternativt, nordlendingen 
som en romantisk helt som du kan se opp til på grunn 
av karakterens beundringsverdige dyder? Det gjenstår 
å se. Når vi har valgt å vektlegge fortellingene, er det 
fordi de har makt til å forme vår selvforståelse; vår 
identitet, som igjen har betydning for hva vi oppfatter 
som mulig å få til. På den måten kan fortellinger påvirke 
personers, ja, til og med steders og landsdelers utvikling 
og vekst. 

Intensjonen om å begeistre, provosere og utfordre til 
debatt, har vi forsøkt å imøtekomme ved å invitere et 
knippe forskere ved Universitetet i Tromsø til å formidle 
noe av sin kunnskap om nordlendingen. Det har de 
gjort – med en smule humor, litt folkeopplysning,  
og en viss porsjon ironi. Disse er litteraturforskerne  
Nils Magne Knutsen og Even Arntzen, språkforskeren 

Tove Bull og samfunnsforskeren Petter Holm. Men vi 
har også ønsket å få nordlendingen selv i tale, og derfor 
gitt stemme til ungdom i videregående skole og unge 
voksne tilbakeflyttere i Kirkenes i nordøst og Mo i Rana 
i sør.  To steder som for ikke så  lenge siden var avhengig 
av hver sin hjørnesteinsbedrift. I dag kanskje landsdelens 
mest spennende steder. Kirkenes, en storpolitisk arena 
der ”verden” er nærmere enn noe annet sted i Norge. 
Mo i Rana, Nord-Norges tredje største by, med landets 
største industripark og over 100 små og store bedrifter.  

Videre har vi gått dagens mediebilde ”på klingen”, samt 
invitert en representant for mediene, Arne O. Holm, til 
å reflektere over pressens rolle i landsdelen. Men først 
et tilbakeblikk. Hvordan ble nå egentlig nordlendingen 
formidlet i tidligere generasjoner?
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EN INVITASJON TIL DEBATT
av Stine Didriksen og Turid Moldenæs
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En primitiv figur?

Selv om nyere forskning har dokumentert at navnet Nord-Norge oppsto i en diskusjon blant utflyttede 
nordlendinger, rundt et kafébord i Kristiania så sent som i 1884, var nordlendingen som en særegen karakter 
kjent lenge før den tid. Nils Magne Knutsen forteller om hvordan nordlendingen er blitt betraktet utenfra; 
gjennom øynene til øvrigheten, representert ved presteskapet og feirede forfattere. Da er nordlendingen 
annerledes enn andre, og som oftest en tragisk figur vi synes synd på. Også Tove Bull forteller om nord-
lendingen som annerledes; som språklig lenge har vandret i annenrangs terreng. Men om mye er endret, er vi 
fortsatt såpass uvant med nordnorske dialekter i riksmediene, at ungdom i Kirkenes og på Mo, anno 2010, 
synes egen dialekt blir pinlig når nordlendingen kommer til ordet. Det blir ”litt grovt” som de sier i Kirkenes 
eller ”grøvlat” som de sier på Mo.

Bildet av nordlendingene har skiftet gjennom historia, 
og er ganske sammensatt. Skulle man peke på ett 
tydelig hovedtrekk, så er det at nordlendingene opp-
fattes som forskjellige fra resten av det norske folk.  
Vel å merke: Her snakker vi ikke om samer eller 
kvener som en del av det nordnorske, men om såkalt 
etniske nordlendinger.

Fra normale til forskjellige
I vikingetida er annerledesheten ikke så tydelig;  
håløygene blir åpenbart sett på som helt normale  
deltakere i det norske samfunnslivet. Det forskjellige 
ved nordlendingene dukker først opp etter 1500,  
sammen med den demonisering av landsdelen og det 
nordlige som da finner sted. Den nordnorske kysten,  
som i Snorres kongesagaer er helt normal, bebodd av 
normale mennesker, blir i reiserapporten til erkebiskop 
Erik Valkendorf i 1512 gjort til et uhyggelig hjemsted for 
uhyrer og trollkvaler og sjøormer. Menneskene i 
Finnmark er ikke normale, for de blir opptil 150 år 
gamle, skriver han, og også naturen i Finnmark er 
unaturlig; det regner nesten aldri der, derfor kan de 
produsere så mye tørrfisk.

Valkendorfs groteske bilde av Nord-Norge og av de  
som bor der,  blir gradvis avdemonisert, men Nord-Norge 
som det forskjellige dukker stadig opp som en del av 
de sørnorske forestillingene om det nordlige. Et godt   
eksempel på dette finner vi i innberetningen til Det kgl. 
Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem, som prost 
Erik Colban (1760-1831) i Vågan i Lofoten sendte inn i 1814.  

Sløve og primitive 
Med stort vitenskapelig alvor hevder prosten at nord-
lendingene er fundamentalt forskjellige fra andre nord-
menn. Grunnen til at det er slik, er at nordlendingene, 
etter prostens mening, har en egen seig og tungtflytende 
blodtype. Den har de fått fordi de lever så nært havet. 
”Havets Taage” har nemlig den egenskap at den siver 
inn i kroppen og ”fortykker Blodet og Kroppens Safter” 
slik at folk blir tunge og ubevegelige. 

Derved har vi gjennom historia fått en nordlands- 
befolkning som ikke bare beveger seg sakte og tenker 
sakte, men som også er sløve, primitive, umoralske,  
skittenferdige, late og karakterløse. Deres kjærlighetsliv 
er redusert til dyrisk begjær ”som strax finder sin 
tilfredsstillelse”, og i det daglige liv er de ikke i stand til å 
styre seg selv, men er avhengig av en tilreisende autoritet. 

Det forskjellige
Colbans rapport ble trykt i Videnskabsselskapets 
skrifter i 1818. Det er vanskelig å si nøyaktig hva slags 
gjennomslagskraft hans synspunkter hadde, men vi 
kan gå ut fra at de bekreftet utbredte holdninger i  
det ”dannede” lag av folket. 

IKKE SOM ALLE ANDRE?
av Nils Magne Knutsen

...et uhyggelig hjemsted for
uhyrer og trollkvaler og sjøormer.
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I alle fall ser vi at ideen om det nordnorske som 
det forskjellige dukker opp gang på gang utover  
1800-tallet; eksemplene er mange:

 Forfatteren Jonas Lie portretterer i sin   
 debutroman, Den Fremsynte (1870), en
 eksotisk og romantisk, men først og fremst 
 ikke-normal nordlending.
 
 Professor Yngvar Nielsen finner i en av sine  
 reiseberetninger grunn til å presisere at folk
 sørpå ikke må tro at nordlendingene er   
 ”grundforskjellige” fra andre nordmenn. 
 
 I en anmeldelse av Knut Hamsuns roman   
 Benoni (1908) skriver Dagbladet at nord-
 lendingen Benoni kommer fra en landsdel  
 som ”statsrettslig, men på ingen annen måte
 er en del av Norge”. 
 
 Og så sent som i 1937 skriver biskop Eivind 
 Berggrav i sin bestselger, Spenningens land,  
 at et viktig poeng med boka er å vise at 
 ”Nordlendingene er ganske som vi andre.”  
 Biskopen er tydeligvis helt klar over at dette er  
 en ganske oppsiktsvekkende påstand, og utover  
 i boka blir det da også tydelig at ikke engang  
 han selv tror at dette stemmer.

Bildet av nordlendingene som noe helt aparte er blitt 
kraftig normalisert i etterkrigstida. Men en tradisjon 
som er så gammel og har så sterkt feste i folke- 
fantasien, er ikke lett å viske ut, kan det se ut til.

...et uhyggelig hjemsted for
uhyrer og trollkvaler og sjøormer.
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av Tove Bull

Verken nordlendingen eller dialekten hennes kan forståast 
uavhengig av det forholdet ho har til folk frå andre 
kantar av landet og dialektane deira. Både identiteten 
og dialekten vår er konstruksjonar som har oppstått 
i ei bestemt tid og under bestemte historiske vilkår, 
meir eller mindre i direkte forhold til – og ofte i  
opposisjon til – folk utanfrå og deira språklege uttrykk. 
Det sterkaste opposisjonsforholdet har vore mellom 
oss og ”søringan”, og dermed mellom nordnorsk og 
sørnorsk. Søring-kategorien er diffus; ein søring kan 
vere kven som helst frå sør for grensa til Nord-Trøndelag, 
men òg meir avgrensa til ein som snakkar ein slags 
standard norsk med søraustnorsk tonefall. Di meir ein 
søring høyrest ut som om ho eller han kjem frå Oslo 
vest, di meir søring er vedkommande. Slik sett kan også 
vi vere meir eller mindre nordlending, eller nording, 
som eg skulle ønskje vi hadde kalla oss? 

Språkleg makt og kvasi-nordnorsk
Asymmetriske relasjonar mellom grupper blir 
konstruerte på grunnlag av førestillingar om sosiale 
hierarki. Det handlar om “vi” og “dei andre”, og det 
handlar om makt. Men sosiale hierarki endrar seg 
over tid. Det gjeld òg innbyrdes rangering av norske  
dialektar,  og  for  den  del av nordnorsk i relasjon til 
samisk eller kvensk. Da eg voks opp, rangerte nordnorsk 
definitivt lågt i det norskspråklege statushierarkiet, 
men høgare enn samisk og kvensk. Eg høyrer til 
mellom dei som på 1960-talet blei avvist på 

hybelmarknaden i Oslo fordi eg snakka nordnorsk.  
Det var ikkje særleg kjekt! Men mine og min generasjons 
erfaringar er ikkje nødvendigvis representative for 
yngre generasjonar. Til alle tider lever det tre til fire 
generasjonar språkbrukarar samstundes; dei er blitt 
forma under ulike vilkår. 

Ikkje alle generasjonar nolevande nordlendingar er blitt 
møtte med dei same negative holdningane til språket 

sitt som vi som voks opp på 1950- og 60-talet. Noko 
endra seg på 1970-talet. Så når Harald Eia no driv på 
og seier ”Kari Bremnes” på utallege kvasi-nordnorske 
måtar, er det berre kult! Tidlegare fekk vi internalisert  
ei språkleg skamkjensle, som sikkert mange eldre 
framleis slit med. Eg innbiller meg iallfall at barn som 
no veks opp med nordnorsk morsmål, slepp unna det 
språklege åket som mange i tidlegare generasjonar 
måtte dragast med. 

Men dette betyr ikkje at norske dialektar er jamnbyrdige 
sosialt. Maktspråk finst framleis. Det betyr vidare at 
ein enno kan vere språkleg avmektig. ”Å snakke fint” 
er framleis noko sjølv små barn har begrep om. Det  
inneber å leggje om språket til ei form for standard- 
uttale, å seie ”jei” og ”ikke”, og bøye substantiv og  
verb etter skriftspråksreglar. Slikt kan vi framleis høyre. 

Trass i at nordnorske 
dialektar tradisjonelt 
har rangert lågt i det 
norske språkhierarkiet, 
har ikkje det ført til at 

vi alle har gått over til å snakke ”søring”. Dialektane 
er framleis i levande bruk; dei endrar seg rett nok 
over tid, slik språk alltid endrar seg. Ein viktig grunn til 
at norske dialektar heilt generelt står sterkt, jamført 
med dialektane i grannelanda våre, er dei sanksjonane 
som har blitt sette inn mot knot. Knot er eit særnorsk 
begrep; nåde den som kom heim frå Oslo og knota 
søring! Å gjere det er neppe særleg populært i dag 
heller. I ungdomstida mi fortalde vi vondskapsfullt om 
stakkaren frå Havøysund som hadde fått brev frå mor 
si på Rikshospitalet i Oslo, og derfor slo om til søring. 

Mot ein nordnorsk dialekt?
Nordnorsk har opplagt høgare sosial prestisje no enn 
for 30-40 år sidan. Samstundes kan det sjå ut som om 
det går føre seg i form for utjamning av interne nord-
norske språkforskjellar, kanskje ei form for region- 
alisering. Markante og sjeldne språklege 
særtrekk forsvinn; høgfrekvente former som 
blir brukte av svært mange, breier seg utover. 

Eg høyrer til mellom dei som på 1960-talet blei avvist på
hybelmarknaden i Oslo fordi eg snakka nordnorsk.
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Nordlendingane snakkar altså meir likt kvarandre no 
enn for 50 år sidan. Ein del språkendringar som kan  
observerast, har vi dessutan felles med resten av landet. 

Også i nordnorske byar og tettstader kan vi høyre eit 
fenomen som er rapportert i norsk sidan 1980-åra, 
nemleg at sj- og kj-lydane fell saman. No seier mange 
nordnorske ungdommar ”sjole”, ”sjøkken” og ”sjino” for 
”kjole”, ”kjøkken” og ”kino”. Jamvel om mange jamrar 
over slikt, er nok dette ei endring som er kommen for 
å bli. Om det er til trøyst, så vil det truleg ta eit par 
hundre år før endringa vil vere fullstendig gjennomført 
i norsk. 

Moralen til slutt
Dersom den aksen teksten har rørt seg langs, ikkje 
hadde vore nord-sør-aksen, men interne aksar i 
landsdelen, med utgangspunkt i forholdet mellom 
nordnorsk på den eine sida og samisk og kvensk på 
den andre, ville forteljinga blitt ei heilt anna. Nordnorsk 
hadde vore å finne på ein heilt annan stad i hierarkiet, 
ein stad som har generert og framleis genererer både 
ubehagelege og pinlege språklege maktovergrep.  
Så om denne forteljinga har nokon moral, må det vere 
at vi trass alt skal vere glade for at vi innanfor den  
norskspråklege samanhengen ikkje har den lagnaden at 
vi er fødde og oppvaksne med ein nasjonal maktdialekt 
som morsmål. Den maktposisjonen har vore misbrukt 
gjennom generasjonar, og kan lett framleis misbrukast.
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Videreføring av gamle bilder?

1800-tallets reiseskildringer om den sære og primitive nordlendingen har ennå sitt feste. Både forskning, 
skjønnlitteratur og medier viderefører og forsterker fortidens forenklede bilder av nordlendingen. Forskere, 
forfattere og journalister er nemlig mektige fortellere og medfortellere. I eldre så vel som i nyere skjønn-
litteratur er Nord-Norge blitt scene for råskap og annerledeshet, blant annet for mannlige forfattere med 
erotiske komplikasjoner. I romanen Rubicon (1965) har for eksempel Agnar Mykle gitt et robust bidrag 
til forestillingen om nordlendingen som en lat og kjøpeglad figur, til forskjell fra den hardt arbeidende og 
sparsommelige sunnmøringen. Det er et bilde nyere tallbasert forskning har gjort sitt for å bekrefte, støttet 
opp med tidligere tiders embetsmenn og skjønnlitterære forfattere som sannhetsvitner. For som vi kan lese i 
boken ”To kulturer” (2009) av historikeren Jan Vea ved Høgskolen i Bodø, er det: 

”… Ut fra den godt dokumenterte framstillingen vi har gitt i denne boka, framstår imidlertid embets-
mennenes uttalelser langt fra uten gehalt og troverdighet. Og når det gjelder skjønnlitterære forfattere som 
Hamsun og Mykle, så synes de ikke bare å ha truffet nordlendingen ”på hodet”, men også uttrykt den 
nordnorske mentaliteten på en særdeles illustrerende måte” (side 447).
 
At Mykle formidlet nordlendingen i takt med dominerende bilder i sin tid, er kanskje ikke så overraskende. 
Mer tankevekkende er det at dagens unge forfattere har så stort behov for å holde på gamle stereotypier i 
jakten på egen poetiske åre. En sterkere stemme i så måte enn den besteselgende Karl Ove Knausgård, finnes 
neppe. I hans forfatterskap møter vi igjen den erotiske nordlendingen. Men før vi slipper til Even Arntzen og 
Knausgård, gir vi en smakebit fra årets mange karakterdrap på nordlendingen – i riksavisene, i nordnorsk 
presse og i ”søringsaviser” vi knapt har hørt om. 
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ULÆRD, UMORALSK, LAT,
FESTGLAD, BONDSK OG BARSK
av Stine Didriksen og Turid Moldenæs

Her er det mer enn tydelig at nordlendingen, på 
samme måte som karakteren i den klassiske tragedien, 
trenger hjelp fra ”høyere makter”, gjerne staten, for å 
komme ut av et eller annet uføre. Nordlendingen går 

nemlig oftere konkurs, tar sjeldnere høyere utdanning, 
og har flere barn på barnvernstiltak enn folk andre 
steder. En muligens mer komisk versjon er nordlend- 
ingen som har mer sex, men sjeldnere bruker  
kondomer, i alle fall når han eller hun har ”tilfeldig 
festivalsex” (Dagbladet 10.05.). Og i sørnorsk ungdom 
som ikke kan tenke seg å flytte nordover på grunn av 
”sexgale fiskere med dårlig klessmak” (iTromsø 09.10.). 
Vi kjenner igjen den umoralske nordlendingen, godt 
illustrert (om ikke vondt ment?) med journalisten som 
dekket en happening i en av Østerdalens bygder, og 
måtte ty til nordlendingen som figur for å sette lokale 
skytteres ferdigheter i perspektiv: ”… nordølene skyter 
sine toppresultat når snøbygene kommer like tett som 
nordlendinger i en farskapssak” (Arbeidets rett 05.05.). 

Og den late nordlendingen, basert på boken  To kulturer 
skrevet av forskeren Jan Vea ved Høgskolen i Bodø.  
Til stående applaus fra mediene og med dramatisk  
snert, formidles ”nyheten” slik: ”Jeg kommer inn i 
løvens hule. Og håper jo jeg kommer levende hjem” 
sier historiker Jan Vea… Han har vakt oppstandelse i det 
nordnorske fiskerimiljøet med sin bok der han finner 
stort belegg for å bekrefte den gamle myten om driftige 
vestlendinger som investerer og blir rike, og dorske  
nordnorske fiskere som kjøper wienerbrød for hele 
lotten og legger seg på sofaen for å vente på neste 
innsig av skrei”. Men rett skal være rett. Det legges til at 
”Det nordlendingene mangler økonomisk, tar de igjen 
sosialt” (Nordlys 27.04.). 

Selvfølgelig også den ”bonate” nordlendingen: ”nord- 
lendinger og ansiktsmalte plebs og populas fra 

eksempelvis Molde” som får ”skikkelige folk” til  
”å rømme byen (Oslo) under cupfinalen i fotball” 
(Dagens Næringsliv 12.05.). Og den barske nord-
lendingen, som ”til tross for at regnet har bøttet ned”, 

nyter sin utekonsert ”en 
relativt kjølig sommerkveld... 
midt i Tromsø”. ”Nei, nei, vi 
er jo nordlendinger!”, som 
de selv sier (VG 29.07.).

God underholdning til tross, ungdom i Kirkenes og på 
Mo ville satt pris på flere innslag av typen ”Hun flinke 
dama i BI-reklamen på TV”. Avisene vedlikeholder også 
nordlendingen og søringen som kontraster, gjennom 
rapportering av statistikk, som at ”nordlendinger 
spiser minst is, mens oslofolk og østlendinger er på 
iskremtoppen” (Dagbladet 22.07.). Nyhetsverdien er 
ikke alltid like åpenbar.

Nordlendingen går nemlig oftere konkurs, tar
sjeldnere høyere utdanning, og har flere barn på
barnvernstiltak enn folk andre steder.
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EROTIKKENS FRISTED
OG SKRIFTENS ARNESTED
Av Even Arntzen

Nord-Norge har en ganske så privilegert status i Karl 
Ove Knausgårds forfatterskap. Allerede i den 700-siders 
lange debutromanen fra 1998, Ute av verden, er det 
nordnorske innskrevet fra første side av: Vi møter her 
den 26-årige Henrik Vankel som er lærervikar på et 
ikke navngitt kyststed i Nord-Norge. Den ensomme og 
forknytte Henrik utvikler et besettende seksuelt begjær 
til en av sine 13-årige elever, den uskyldsrene Miriam. 
Det går så langt at Henrik ligger med Miriam, hvorpå 
Henrik – i angst og desperasjon – rømmer sørover 
med hurtigruta og til sist ender opp i Kristiansand, byen 
hvor han har vokst opp. Likevel er ikke Henrik i stand til 
å glemme Miriam. Etter en tid tar han derfor mot til seg 
og ringer henne. Tilfeldigvis skal Miriam besøke noen 
slektninger i Kristiansand, og romanen slutter temmelig 
ukebladaktig med at de møtes på Kjevik, der Henrik slår 
armene om Miriam og kjenner “kroppen hennes mot 
sin, det skjelvende hjertet.”

I Knausgårds selvbiografiske 6-binds romansyklus 
Min kamp refereres det flere ganger til Ute av verden 
og den pikante Miriam-historien. Gjennomgangstonen 
er at Miriam-historien er fri diktning, i alle fall hva angår 
den seksuelle fullbyrdelsen. Men noen ganger blir 
fortelleren grepet av en viss tvil, kanskje dette likevel 
virkelig skjedde?

I bind 4 er mesteparten av handlingen lagt til Nord-
Norge. Bindet begynner med at den 18-årige Karl Ove 
ankommer Langnes lufthavn, vi er i året 1987. Fra 
Tromsø bærer det videre med hurtigbåt til Finnsnes, 
med rutebuss derfra til Senja og det fiktive stedet 
Håfjord, en lettere omskrivning av den lille bygda 
Fjordgård, nord på Senja. 

Erotikkens fristed
Hit er unge Karl Ove kommet for å virke som lærer- 
vikar ett år. Det er ikke først og fremst lærergjerningen 

som rir han, men helt andre ting, noe ikke minst en  
opplisting av hans favorittbøker bærer bud om, blant 
annet rangeres disse høyt: Hvite niggere (Ambjørnsen), 
Jack (Lundell), On the Road (Kerouac), Lasso rundt 
fru Luna (Mykle), Ikaros (Jensen). Til disse knytter 
forteller-jeg’et følgende kommentar : “Bøker om unge 
menn som ikke fant seg til rette i samfunnet, som 
ville ha noe mer ut av livet enn rutiner, noe mer ut av 
livet enn familie, kort sagt, unge menn som avskydde 
borgerligheten og søkte friheten. De reiste, de drakk 
seg fulle, de leste og de drømte om den store kjærlig-
heten eller den store romanen. Alt de ville, ville jeg 
også. Alt de drømte om, drømte jeg også om.” 

Vi får videre høre inngående om skolelivet på Senja, 
bygdefester på Senja, fotball på Senja, sex på Senja, 
ja mye sex. Skjønt selve kjønnshandlingen som sådan 
er det andre som må stå for, ikke unge Karl Ove, 
ikke fordi han ikke har lyst eller er ute av stand til å 
sjekke jenter. Hans store problem er derimot for tidlig  
utløsning, enten de heter Irene eller Ine går det for 
Karl Ove bare han ligger ved siden av en jente. Dette 
medfører, naturlig nok, store frustrasjoner. Joda, den  
seksuelt uforløste Karl Ove er mer eller mindre konstant 
kåt på alle Senja-kvinner rundt seg, også på sine 13-
årige elever, og da særlig én. Men hun heter ikke Miriam.  

Og det går heller ikke så langt at de 
ligger med hverandre. 

Hva som er sant eller ikke sant i  
Knausgårds forfatterskap, er for meg 
som leser av mindre interesse.  

Av langt større interesse er imidlertid den tradisjon  
han skriver seg inn i, og da særlig med hensyn til sin 
innskrivning av Nord-Norge. 

Utenfor verden og utenfor folkeskikk
Man skal ikke ha lest mange sider før tankene  
går til Agnar Mykle og hans Ask Burlefot, særlig slik  
vi kjenner unge Ask fra Lasso rundt fru Luna (1954),  
her er svært mye felles; oppbruddet fra hjemmet,  
lærergjerningen nordpå, kunstnerdrømmen, kåtskapen, 
den eksistensielle frustrasjonen.

...oppbruddet fra hjemmet, lærergjerningen 
nordpå, kunstnerdrømmen, kåtskapen,
den eksistensielle frustrasjonen.
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Tittelen på Knausgårds debutroman, Ute av verden, 
henspiller sannsynligvis på flere forhold, kanskje 
særlig jeg-personens følelse av annerledeshet. 
Men man kan også lese tittelen som et uttrykk 
for å befinne seg på et sted som geografisk ligger 
langt utenfor verden og folkeskikken. Og lenge har 
mange forfattere hatt en lei tendens til å se på 
Nord-Norge som nettopp det, et sted så langt nord at 
det nærmest ligger utenfor verden. 

Skriftens arnested
La gå at også Knausgårds bilde av Nord-Norge er i 
tråd med den gamle myten ved at landsdelen gjøres 
til et avsidesliggende annerledesland og dertil en sterkt 
seksualisert sfære. Knausgårds bilde av Nord-Norge 
skiller seg likevel fra myten ved at nordlendingene selv i 
bunn og grunn ikke fremstilles som rare og merkeligere. 
Det er snarere slik at Nord-Norge fungerer som en 
eksotisk arena for hans noe aparte jeg-person (Henrik/
Karl Ove) til å leve ut sin egen annerledeshet.

Som Hamsuns løytnant Glahn (Pan) rømmer Knausgårds 
jeg-person Nord-Norge grunnet erotiske komplika- 
sjoner, og i likhet med Glahn setter også Henrik/ 
Karl Ove seg ned i ettertid og nedfeller sine smertelige  
erfaringer i skrift. Slik sett vendes nederlaget, gjennom 
skriften, til triumf. Og Nord-Norge fremstår i begge 
tilfeller som skriftens arnested.
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NÅR DET MESTE ER NORD
av Petter Holm

Før kunne ”Nord” knyttes til Norge med bindestrek 
og tjene som identitetsmerke for en bestemt landsdel, 
Nord-Norge. ”Nordlending” var da forbeholdt folk 
med bosted i regionen. Nordlendingen kunne ikke 
stått oppreist uten sitt motstykke, søringen. De to 
er konstruert som kontraster. Mens folk i nord har 
gjort nordlendingen virkelig, i levd liv og kroppslige 
erfaringer, har søringen forblitt en flat retorisk figur. 
Nordlendingen kjenner lett igjen søringen, og finner 
seg selv i dette møtet. Søringen, derimot, kan lett 
identifisere nordlendingen, men trenger hjelp for å se 
seg selv som søring. Nordlendingen og søringen delte 
landet mellom seg. Nord-Norge tok form i kontrast 
til landet lenger sør. Nordlandsnetter og humor, gjest-
frihet og måseegg, statsavhengighet, umoral, vett og 
uvett har vært velbesøkte grenseposter i det norske 
kulturlandskapet.   

I nordområdets tidsalder
Nå er alt dette forandret. I nordområdets tidsalder 
er det meste nord. Det er langt dette landet, og det 
skarpe skillet mellom nord og sør gir stadig mindre 
mening. Norge blir lite og lokalt når det betraktes fra 
Rallkattlia og bearbeides i spennet mellom Oluf og  
lensmannen. Rallkattlia peker nok ut over seg selv.  
Støa og hjemlengselen balanseres til en viss grad ved 
sjarkens utferdstrang. Når det meste er nord, og også 

festivalsamfunnet utfolder seg under nordlyset, er 
Nord-Norge allerede mentalt fraflyttet. Diskusjonen 
om hvor den egentlige verdiskapning skjer, i Oslo 
eller distriktene, kan nok enda få oppslag i media.  
I nordområdenes tidsalder er det likevel lettere å se 
hovedstaden som regionenes forlengelse, der begge 
blir sterkere idet den andre vokser. Nå, når det 
meste er nord, har 71˚ Nord overtatt for Rorbua som 
nasjonsbyggende TV-program. I stedet for å la oss 

underholde ved å mobbe søringen, samles vi om turen 
fra Lindesnes til Nordkapp, kappestriden som favner 
og feirer det storslagne fra sør til nord. 

Forskeren som nording 
I nordområdets tidsalder kan verken nordlend- 
ingen eller søringen vedlikeholdes som offentlige 
personlighetstyper. Hvem kan overta for nordlendingen 
som borger av den nordlige landsdel? Svaret finner vi 
enklest ved å begynne i den andre enden av landet. 
Hva skjer med søringen når det meste er nord og Oslo 
anerkjennes som hovedstad i det nye Nord-Norge? 

Støring, barentskosmopolitt eller rotfast teknolog? 

Den nye nordlendingen, i dag og i fremtiden, formidlet gjennom stemmene til ungdom og unge voksne i 
Kirkenes og på Mo, er en stolt og i egne øyne, klok og fremsynt karakter. Utadvendt, humørfylt, usnobbet, 
selvironisk og ekte, er bare noen av mange karakteristikker de bruker for å beskrive seg selv. Selv om det 
er nyanser i deres tro på eget sted som fremtidig bosted og de utfordringer stedet står overfor, er ungdom i 
Kirkenes og på Mo enige om at Nord-Norge, det er mulighetenes landsdel. Petter Holm maner på sin side 
frem en ny fremtidskarakter, nordingen; en betegnelse også Tove Bull slår et slag for. Nordingen, den fleksible 
karakteren som har oppløst skillet mellom person og sted, mellom nord og sør, og som har barentslandet, 
nordområdene og verden som sin arena. For Petter Holm eksisterer ikke nordlendingen lenger, annet som 
en noe latterlig figur i skuterdress. Med satiren som genre og ironi som retorisk redskap, tar han farvel 
med den tragikomiske fortellingen om Nord-Norge. For unge i Kirkens og på Mo er søringen fortsatt en 
relevant kontrast og skuteren en naturlig rekvisitt. Uansett hører fremtiden den kunnskaps- og initiativrike 
nordingen til.

Nordingen bærer med seg det meste 
av søringens bagasje, men gjør det 
med vidsyn og rettet rygg. 
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Når sør er fortrengt sørover, er grunnen beredt for en annerledes kulturell 
skikkelse: ”Nordingen.” Nordingen bærer med seg det meste av søringens 
bagasje, men gjør det med vidsyn og rettet rygg. I Rallkattlia, under trykket 
av Olufs latter, måtte lensmannen stå til ansvar for modernismens brutale 
inntog. Under Nordområdeprosjektet kan ikke ansvaret for vekst og for- 
vitring forfordeles så enkelt. En gang, da det meste var sør og tanken bak 
var jævlig dårlig gjemt, kunne drømmen om det tapte legges øvrigheta 
til last. Når det meste er nord, står nordingen selv som pådriver i lands- 
delens utviklingsprosjekt. 

I motsetning til sin lite ærerike forgjenger, søringen, har nordingen stort 
potensial som levende personlighetsprofil. I utgangspunktet er Jonas 
Gahr Støre den personifiserte nording. Selv om han er utstyrt med 
overmenneskelige kvaliteter, kan han jo ikke iverksette Nordområde-
prosjektet på egen hånd. Og ildsjelene stiller villig opp for å bygge 
landsdelen på ny, det være seg pengeforvaltere, energientusiaster, 
omdømmeforfattere, urbanister og urfolksforkjempere. I mang-
foldet av selvbestaltede nordinger er det likevel en som skiller 
seg ut: Forskeren. Selv om Nordområdeprosjektet har petro-
leum som sin primære kraftkilde, er det vitenskapen som er 
motoren. Nordområdet tar form i takt med at kunnskapshull 
identifiseres, bearbeides og tettes i pendelbevegelsen mellom 
forskningstokt og tidsskriftsartikkel. Det meste kan forvandles 
til nord når Universitetet i Tromsø bryter ut av alliansen 
med nordlendingen om å være seg selv nok, og tar fatt på 
arbeidet med å representere kunnskapssamfunnets 
sentrum, som et Stanford of the North. 

Skuterfolket som nordingens antipode  
Mens nordlendingen kom i tospann med en overtydelig 
kontrastfigur, må vi grave dypere for å finne nordin-
gens motsetning. Søringen kan selvsagt ikke fungere 
som det, siden de to er tvillingsjeler. Den vi leter 
etter er en ynkelig figur; en som kan baksnakkes 
uten represalier når framsnakking er tidens motto. 
I påvente av andre forslag, fremmer jeg min egen 
kandidat: Skuterfolket. Der nordingens skitur 
feirer Nordområdeprosjektet, blir samme ferd, i 
eimen av totaktsolje, en aktiv utmelding. Selv om 
skuterkulturen bærer med seg både sjarken og 
lavvoen, stiller skuterfolket seg symbolsk uten-
for og kritisk til nordområdets flerkulturelle 
utviklingsoptimisme. Skiene mangler og sår 
tvil om viljen til forsoning med nikkersadelen. 
Kofta skriker taust ut i sitt fravær og åpner 
for ubehaget i den nære kulturhistorie. Der 
padleturen til nordpolen kan reparere 
skismaet mellom nord og sør og knytte 
sammen klimagåten, polarfronten, dele-
linjene og Snøhvit river snøskuterturen 
dulgt i gamle sår.

Nordingen bærer med seg det meste 
av søringens bagasje, men gjør det 
med vidsyn og rettet rygg. 
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ROTFAST  TEKNOLOG
PÅ RÅNING
av Stine Didriksen og Turid Moldenæs
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Røssvoll flyplass. Omgitt av mørk skog og grønt beite. 
Pils på Babettes? En lystig gjeng i dress og skjørt invi- 
terer kjente og ukjente til hyggestund. Taxisjåføren for-
teller villig vekk; Polarsirkelbyen, Havmannen, Nasjonal-
biblioteket! Har vært på ambassadørkurs, kan skjønne. 
Lite minner om byers sedvanlige larm. Så brytes land-
skapet opp; ruvende skorstein, lagerbygg og siloer 
trer frem bak grå netting. Mo’s industrielle høyborg! 
I sterk kontrast til shoppingssentre og grønne land-
skap. Mo i Rana, byen skapt av seige hender. Tuftet på 
bestefars drøm. Om byliv, lønningspose og innlagt vann. 
Norgeshistoriens største industrielle eventyr! Som 
bestefar, har unge på Mo ikke glemt sin opprinnelse. 
Hjemme er like gjerne Hemnes og Utskarpen, som 
byen selv. Vel er gårdsliv byttet med hytteliv. Ljå med 
iPad! Og skuterturer. Gleden over naturen er likevel 
den samme.         

Teknolog på hjul 
Der Jernverket slapp, like før dagens unge ranværing så 
dagens lys, har høyteknologi og kunnskapsdrevet industri 
overtatt. Ranværingen deler sine ressurser med hele verden. 
Fjernvarme, olje, gass, mineraler, vannkraft, stålverk, og 
havbruk. Bare noen av de næringer som har forvandlet 
Mo til en moderne by. En av Nord-Norges største! 
Glemte du forresten å betale regningen? Eller fikk en 
NRK lisens i postkassa? Da er stemplet 8600 Mo i Rana.

Stål til Dubai. Dataprogrammer til Beirut. Kontoret til 
ranteknologoen frekventeres av mennesker fra alle 
verdenshjørner – på samme dag. Men ranværingen 
har mange gir. Idet Opel Mantaen råner en stripe, tar  
globale impulser form og nye forretningsideer liv. Kraft 
og hurtighet kjennetegner ikke bare industriparkens  
gassellebedrifter, ei heller ranværingens interesser, men 
også replikk! Skoleelever, ingeniører og journalister 
gjenkjenner lett bestefars robuste trekk i seg selv.  
Derfor kan nok ranværingen oppleves som nokså frempå. 
Likevel er det Norges hyggeligste folk, skal vi tro Lonely 
Planet! Og om aldri så glade i konserter, festivaler og ei 
forestilling i storstua til Nordland teater, er det fotballen 
og god bakhjulsdrift som står ranmannen nærmest.      

Røde tall og Tiger jeans
Norsk oljeøkonomi er viktig for livet på Mo. Men 
det er også verdensøkonomiens pendel. Røde tall 
på fremmede kontinenter bestemmer om det blir 
nudler eller Tiger jeans! Skoletur eller bøker fra i 
fjor! Det satte en støkk i unge ranværinger da 100 
arbeidere måtte levere sine pc’er inn. Men som alltid 
vet ranværingen råd. Om dagens fortelling har mot-
satt fortegn, er den like utfordrende. Flere naboer, 
skolekamerater og teknologer søkes. Som i beste-
fars tid tenkes store tanker om fremtiden. Høgskole-
senter og storflyplass! Kulturhus og nye transportårer! 
Student- og kaféliv. Internasjonal utelivs- og matkultur. 
Og muligheter for utdanning hjemme. Bedre 
infrastruktur for fortsatt vekst og impulser utenfra. 
Stagnasjon må for all del unngås. Det går jo så bra!

Isbjørntemmere på sjarkfiske?
Om det er like langt til Lindesnes som til Kirkenes, 
ser de unge på Mo mot nord. Vi sammenligner oss 
med andre i landsdelen, sier de. Her finner de gjen-
klang for egen selvtillit og optimisme. Og en felles 
irritasjon over medias gjenfortelling av søringens syn 
på dem. Over TV, reklame og film som farger bildet til 
de som selv ikke har vært i nord. Siste scene i Himmel-
blå for eksempel! Vill og vakker natur, ja vel! Men også 
en enfoldig, hjelpeløs nordlending reddet av heltinnen 
fra sør! Den gamle historien på ny. I himmelblå inn- 
pakning! Og nordlendingen selv, umiddelbart sjarmert 
av nasjonens oppmerksomhet i beste sendetid.  
Over at noen fra sør flytter til nord og blir!  
Bondeknøler, isbjørntemmere og sydvestkledde  
sjarkfiskere tror de vi er! Og et folk uten kunnskap! 
Men vi vet hvem vi er. Stolte nordlendinger!

Rotfeste og skapertrang   
Om byen er aldri så ny, er tilhørigheten sterk. For 
ranværingen kommer alltid hjem. Alltid! Rota er sterk 
og sitter dypt. Til tross for ”Fashion-management 
studier” i London! Vitnemål fra NTNU og Tromsø! 
Internship i Dubai! Ungdom på Mo løfter derfor 
en advarende finger mot den eldre generasjon:  
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Slutt snakket om at vi skal bli! Vi trenger utdanning! Inspirasjon utenfra! Tenk heller på hva som skal til for å få oss hjem 
igjen. Hvordan få bukt med egne fordommer om andre! Hvordan unngå at all energi går til disputter med nabofolket! 
For Mo og Nord-Norge dekker de fleste behov. Til å skape egen bedrift for eksempel. Til selv å sørge for at drømmene 
realiseres. Og til å skape nye drømmer – sammen! Vi vil ut, men heim!  
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Lobbyen på hotell Arctic. Fem personer rundt et bord 
med hver sin Macchiato. Umiskjennelige forretningsfolk. 
Mørke dresser og Østens drakter. Gloser fra to eller 
tre verdensspråk. Kanskje er akkurat viktige kontrakter 
om malm- eller oljevirksomhet undertegnet? I resep- 
sjonen ønsker Anna velkommen på svensk, syngende 
vis. På et stativ på disken, postkort med samer og 
rein. Og teksten ”Bienvenido a Kirkenes”.  I baren en 
sliten arbeidskar som serveres Singha øl av en engelsk  
hovmester av pakistansk opprinnelse. 

Barentshovedstad og kontrastenes sted
Kirkenes. Hovedstaden i Barentslandet! Kontrastenes 
sted! Med sitt flerkulturelle miljø, arkitektur og 
fargespill i naturen. Og selvfølgelig med kontrastene 
i kirkenesværingen selv, som utspiller seg i byens 
aktiviteter. Gruvedrift, shipping og russehandel ute-
lukker ikke internasjonal storpolitikk og ministermøter, 
reindrift eller skutertur på vidda. Men ingen grenser 
og delelinjer! Kirkenesværingen er norsk, samisk, russisk 
og finsk. Hjemme er like gjerne Måsøy, som Murmansk 
og Näätämö. Coctailparty hos kontinentale naboer 
frekventeres like selvsikkert som skifte av beltebånd 
på skuteren og kastrering av rein. Det er nemlig her 
ved porten til Østen, kulturelle strømninger møtes og 
brynes og gjør kirkenesværingen rustet til å manøvrere 
i ulendt terreng.      

Fremtidsmusikk som kjenningsmelodi 
At Kirkenes er det nye Singapore er ikke nytt for 
unge kirkenesværinger.  Planer som før lød som livlig 
framtidsmusikk, er nå dagens kjenningsmelodi.  
Barentspolitikk, gjenåpning av AS Sydvaranger og 
nordøstpassasjen, er bare noen av den siste tids 
hendelser som gir tro på stedet og framtiden.  Men om 

fremtidsdrømmen er nær, gjenstår ennå mye hardt 
arbeid. Forventningene til barentshovedstaden skal 
nemlig innfris. Det er lite som minner om festivitas 
og konfetti. Ingenting tas for gitt. I stedet murrer  
utfordringer i bakgrunnen: Er vi mange nok til ”å reise 
landet”? Evner vi å skape arbeidsplasser til alle som 
vil hjem? Hva med utdanning og videreutdanning?  
Her trengs egen høgskole, ikke bare kompetansesenter. 
Hva når ”the aussis” ikke lenger ser gruva som lønnsom 
investering? Det beste er ”å ta skjea i egen hand”! 
Starte egen bedrift! Dessuten er gruvedrift lite miljø-
vennlig. Men først må man rustes for oppgaven. 
Lærlingplass eller utdanning. I utlandet eller i andre  
norske byer. Så hjem med papirer i veska, evne til å gjøre 
seg forstått på flere språk, og mange erfaringer rikere.

Til tross for sterk tilhørighet til Kirkenes og nord og 
at mange vil hjem, må du ikke tro at unge i Kirkenes 
er ”heimføinger”. Hjem handler nemlig ikke om ikke 
å mestre livet borte eller om savnet av familie og 
venner. Men om Kirkenes som mulighetenes sted! 

Barentskosmopolitter
Skal vi tro nasjonale medier har unge i nord frynsete 
seksualmoral, generelt dårlig helse og det som verre er. 
Den unge nordlendingen er også mindre opptatt av 
skjønnhetsoperasjoner enn unge andre steder; visst-

nok også en karakterbrist! Men nei, vi tror 
ikke på avisene. Den unge nordlendingen 
har da samme dyder og laster som ungdom 
andre steder! Selv om han eller hun sjeldent 
møtes med pluss foran i media, har unge i 
Kirkenes et positivt selvbilde og er stolt over 
sin nordnorske identitet. De er verdens- 

borgere! I alle fall kosmopolitter med barentslandet 
som hjemsted. Vel kunne kafélivet i Kirkenes vært 
bedre. Men ikke noe problem når Finland byr på  
shopp-ing og Murmansk på fancy uteliv! I vinter skal 
nemlig Pomorvisumet utdeles; et symboltungt papir 
som gjør at barentskosmopolitten lett kan bevege seg 
rundt i barentslandet. Det har Gahr Støre sørget for! 

BARENTSKOSMOPOLITT
PÅ SNØSKUTER
av Stine Didriksen og Turid Moldenæs
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Coctailparty hos kontinentale naboer
frekventeres like selvsikkert som skifte av
beltebånd på skuteren og kastrering av rein. 
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For unge kirkenesværinger er dagens nordnorske 
karakter selve motstykket til den tildelte rollen som 
nasjonens original og komiske figur. ”Vi har mer 
karakter og kan mer enn unge søringer” sier de. Ikke 
med bitterhet og hovmod, men med overbærenhet 
og ettertanke. ”Vi er mer utadvendte, ekte og åpne, 
men også arbeidsomme og mer kunnskapsrike”.  
Og da brukes ikke kunnskapsrik nødvendigvis i den  
akademiske betydningen av ordet, men i betydningen 
vidsyn og erfaring.
 
Et spill for galleriet?
I møtet med gamle myter, fristes likevel ungdom i 
Kirkenes til å innta den tragikomiske rollen, velkjent 
fra TV, aviser og film. Utstyrt med påkrevde vitser, 
krydret med passende doser bannskap, svarer de på 
forventningen om nordnorsk underholdning. Ikke for 
å tilfredsstille sitt publikum. Heller ikke for å bringe  
skam over nordlendingen. Men for å narre den  
kunnskapsløse; som ikke har oppdatert sine mentale 
kart. Kanskje på lignende vis som når tredje  
generasjons pakistanere i Oslo dyrker sin identitet 
som fremmede; når de ikke blir trodd, akseptert eller  
respektert for sin norskhet?
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Hva så og hva nå? 

Arne O. Holm setter fokus på konsekvensene av en manglende felles nasjonal og nordnorsk offentlighet. 
Nordområdenes bakteppe er nasjonale medier som har forlatt landsdelen. Mens en felles nasjonal offentlighet 
kun aktiviseres av kunstnerrumper og kongelige engleskoler, aktiviseres en felles nordnorsk offentlighet kun 
når søringen, uten å bry seg, setter nordlendingen i offentlig gapestokk. For nordingen er ingen karakter i 
medienes fortellinger. Kan det være noe galt med nordingen i Støres drakt; en romantisk figur vi kan beundre, 
men for lite temperamentsfull, blodfull og erotisk til å vekke allmenn interesse? Er den nye nordingen  
kanskje ikke synlig og tydelig nok? Eller er det pressen selv det er noe ”galt” med? Vi for vår del lurer nå på 
om nasjonale medier noen gang virkelig har vært til stede? Om så, er det noe å bry seg med? 

Det hersker en slags omvendt proporsjonalitet mellom 
norske medier og den politiske manøvrering i Nord. 
Økt politisk tilstedeværelse i nordområdene besvares 
med økende redaksjonelt fravær. I den grad det finnes 
en felles offentlighet i Nord handler den om engler og 
snart 40 år gamle rumper.

Englesnakk
I juni seilte jeg langs den nye delelinja mellom 
Russland og Norge.  Videre nordover fra Verlegenhuken 
mot Moffen hadde jeg nærkontakt med grensa for 
den nye norske kontinentalsokkelen utenfor Svalbard.  
Den ene av verdens to ferskeste grenser ble i september 
signert og velsignet av utenriksministrene Jonas Gahr 
Støre og Sergej Lavrov i Murmansk, og grundig markert 
av fem norske statsråder i lille-Murmansk, Kirkenes, noen 
timer seinere. Underveis hadde jeg tråklet meg gjennom 
et flertall avisstativ på norske flyplasser. I mer enn 40 år 
har vi gnålt over manglende framgang i forhandlingene 
mellom gigantiske Russland og lille Norge. Ikke rart at 
avisstativene da feiret begivenheten med reportasjer 
om Märta Louises samtaler med avdøde slektninger.

Interessen rundt det politiske gjennombruddet økte 
riktignok etter hvert som jeg flyttet meg nordover. Først 
og fremst ga denne historiske begivenhet en bekreftelse 
på hvordan nasjonale medier har trappet ned sitt enga-
sjement i Nord, mens nordnorske aviser tar et stadig 
sterkere grep om det superlokale. Det bekymrer 
meg mer enn biskopers bekymring over englesnakk. 
Aftenposten er til stede i Nord med en frilanser, mens 
Dagbladet for lengst har trukket sin redaksjonelle kraft  

ut av Nord-Norge, og i stedet har rettet hoved-
fokus mot marginale utfordringer langs Akerselva.  
Dagens Næringsliv og VG er prisverdig til stede i Nord.  
Det samme er TV2, mens NRK har delt Nord-Norge i 
tre i tråd med statlige krav til fylkesgrenser. 

Fravær av en nasjonal offentlighet
Tidligere fungerte nasjonale media som et kritisk 
korrektiv til den nordnorske journalistikken når den 
ble for navlebeskuende. Slik er det ikke nødvendigvis 
lenger. Fraværet av en nasjonal overvåking i ei tid hvor 
den nasjonale og internasjonale betydning av lands- 
delen øker fører til en forvitring av kunnskap om 
det som skjer i dette nordøstlige hjørnet av verden. 
Samtidig reduseres kunnskapen om oss selv. 

Nordnorske redaktører har sammen med sine to 
eiere, gjort kommersielle valg når de samler sine lesere 
rundt slagord av typen ”det viktigste skjer der du bor”. 
Som et svar på ønsket om bredere geografiske grep 
i den redaksjonelle prioritering, henviser de til sine 
nettaviser. Det er selvfølgelig riktig at disse mini- 
malistiske utgavene kan leses uavhengig av bosted.  
Men når det samtidig er riktig at lokale nettsatsinger, 
først og fremst på grunn av sitt skrinne innhold, ikke 
har lesere utenfor bygda eller byen, er argumentet uten 
betydning. Det som bedrives av solid lokal journalistikk 
forblir en godt bevart lokal hemmelighet.

Demokratisk underskudd
De redaksjonelle kommentarene preges av forutsig-
barhet. Politisk tilhørighet eller geografisk nedslagsfelt 

RUMPA TIL MARIANNE
av Arne O. Holm
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er avgjørende for resonnementene. På denne måten 
reduseres det samlede nordnorske næringsliv til 
annonsører. Urfolks betydning som grenseoverskridende 
stabilisator framstår som en eneste lang konflikt om  
reinbeite, mens en diskusjon om utvikling av kunnskaps- 
navet i Nord beskrives som en bedriftsfotballkamp 
mellom Tromsø og Bodø. Kampen for en bedre infra- 
struktur i Nord blir som et kretsmesterskap i stille 
lengde. I sum reduseres innsikt og oversikt. Når vi vet 
så lite om hverandre i Nord, har vi liten grunn til å  
etterlyse resten av nasjonens kunnskap om oss selv.  
Resultatet er at nordområdepolitikken blir forbeholdt 
en politisk elite. Den blir et regjeringsprosjekt mer  
enn et nordnorsk initiativ. Mangelen på en felles  
offentlighet i Nord fratar både journalistikken og  
innbyggerne innflytelse på sin egen framtid.

Lite opphissende politikere og rumper
På vei tilbake fra Kirkens, med nye mellomlandinger 
mot Bodø, konstaterer jeg at et par nordnorske aviser 
holder prisverdig fast på delelinja i sine redaksjonelle 
prioriteringer. Bodø Glimt tapte mot Fredrikstad og 
overtar i Avisa Nordland, mens Märta Louise har klart, 
bokstavelig talt, å begrave noe av interessen rundt sine 
åndelige talegaver. Jens Stoltenbergs triumfferd i Nord 
er et ikke-tema allerede samme kveld. Teppeselgerne 
i regjeringa har overtatt arenaen. Neste gang Nord 
rykker opp i de nasjonale media er det fordi Arild 
Hausberg og andre sterke krefter i og utenfor media 
i Tromsø har bidratt til å undergrave autoriteten til en 
av landsdelens viktigste investorer, Troms Kraft. Det hele 
toppes av en oppskriftsmessig krangel mellom fylkes-
rådene Pia Svensgaard og Odd Eriksen. Bare rumpa til 
Marianne Auli har vi fortsatt felles. Jeg kjenner at jeg 
ikke klarer å hisse meg opp.

 ��
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Nordlendingen, et begrep finnmarkingen ikke kjenner 
seg igjen i og folk i Nordland mener å ha hevd på, er i 
andres øyne, i fortid og i nåtid, kontrasten til det normale; 
en tragisk figur vi lett synes synd på og en komisk figur 
vi gjerne ler av. Det er langt mellom fremstillingene av 
nordlendingen som en romantisk helt som forserer de 
mest fantastiske hindre og lykkes – på grunn av sin noble 
karakter. Her er verken forskeren, forfatteren, journa- 
listen, søringen eller nordlendingen selv helt uten skyld. 
Autentisk råstoff å boltre seg i, har det vært nok av for 
den som ville. Nordlendingen har nemlig vært lett å 
få med på leken. Og nordlendingens humor, latter og 
kraftfulle språk, som ikke har vært motstykket til alvor 
og hardt arbeid, har søringen forvekslet med primitive 
laster og lyster. Gjentatte forsøk på å utfordre 
søringens bilder av nordlendingen, har ikke nådd frem. 
Verken søringen eller riksmediene har brydd seg, 
kun nordlendingen selv og en nordnorsk presse. Om 
rikskjendisen Per Sundnes sine ord, ”de kjedeligste 

folka bor i Oslo” (NRK 07.10.), er aldri så godt ment, 
tror vi ikke løsningen ligger i å vedlikeholde disputten 
om kontrasten mellom nordlendingen og søringen.

Romantiske helter tross alt
Fortsatt opplever unge i nord at de i sør tror de er ”ikke-
utdannede og usiviliserte”, ”bønder og forfylla samer”, 
”barske vikinger”, ”bor i lavvo med bilbatteri utenfor” og 
har ”rein i hagen og kjører skuter til skolen”. Til tross for  
at de ser slike tragikomiske bilder i søringens blikk og i  
reklame og realityserier, er deres egne beskrivelser av seg 
selv nærmere heltene i en romanse de selv er forfattere av.  
Søringens uvitenhet er irriterende, men ikke så mye mer 
enn det. Slik fremstår unge i nord som motsetningen 
til den ”inbildte nordlending”, som samfunnsforskeren  
Edmund Edvardsen skrev om i boken ”Nordlendingen” 
(1997); en figur som under ”maktens trykk” kom til å 
adoptere de andres bilde av seg selv, ”det nedslående 
bildet av seg selv, sin kropp, sitt hus og sin livsform”. 

Når søringen er skrevet ut av historien
Nordlendingens mangel på borgerlig dobbelmoral  
og religiøst tungsinn er blitt tolket som tegn på en 
karakter uten dybde og seriøsitet. Tiden er moden for 
nordlendingen med flere roller enn Oluf og ”Harry”  
i sitt repertoar.  Vi kaller nordingen inn på scenen:  

• En potent erotisk karakter med alle søringens
egenskaper, men som har beholdt nordlendingens 
evne til å la alvor og latter gå hand i hand. 

• En kompleks karakter som bærer i seg alle   
dramagenres fasetter, har trosset egne og andres 
fordommer, og selv regjerer i barentslandet. 

Ut av skyggen trer nemlig den fleksible, vidsynte 
og språkmektige karakteren frem, som ikke lenger 
trenger søringen som bekreftelse på egen dannelse.  
Og glemt er forskerens tallfortellinger, forfatterens 

nostalgiske blikk og medias forenklede gjenfortellinger. 
For akkurat som landsdelens grenser har sluppet taket 
og blitt til Nordområdene, har nordlendingen vokst 
ut av sin rolle og gjenoppstått som nording; karak-
teren som har snudd ryggen mot sør, og uten høye 
rop og store fakter selv har tatt grep for å bygge nord- 
områdelandet. Når det har tatt form og nordingens 
blikk er permanent vendt mot verden, er søringen 
som kontrast skrevet ut av historien. Det samme er 
interessen for å pirre den nasjonale offentlighet.

NORDINGEN 
– DEN NYE NORDLENDINGEN?
av Stine Didriksen og Turid Moldenæs

En potent erotisk karakter med alle søringens egenskaper, men som har
beholdt nordlendingens evne til å la alvor og latter gå hand i hand. 
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