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■■ Kulturkollen!
I kväll inleds konsertsäsongen med Norrlandsoperans symfoniorkes-
ter under rubriken Stormvarning. Det blir Tjajkovskij, Brahms och Anders 
Eliassons Konsert för violin, viola & orkester. Dessutom kammarkonsert 
med Veronica Janunger (bild), sopran och Thomas Schuback, piano.

KULTURREPORTAGE. Nord-Norges mörkertid gör vintern till en period långt från 
de stora projekten. Samtidigt är det ett område där tillväxten gror, med expande-
rande gruvindustri och aktiv renskötsel. För att inte tala om konstens möjligheter. 
Iakttagelser av Pia Sjögren under resan genom arktiskt område.

Mörkrets tid en tillgång
TROMSÖ. Ljuset är så ljust och 
mörkret är så mörkt. Vi männis-
kor måste uppträda klokt för att 
klara båda. Ork och lust kollap-
sar om du inte smyger försik-
tigt. Ungefär så säger antropo-
log Britt Kramvig när jag bjuder 
henne på en flaska dansk fläder-
blomssaft på Lilla delikatessen 
mitt i Tromsö. Hon pratar om 
Nord-Norge, ännu mörkare och 
ännu ljusare än Västerbotten 
och Lappland. Vi har nog något 
att lära av proffsen. 

Britt Kramvig berättar om 
den framstående, samiske 
konstnären Iver Jåks (1932–
2007), känd för att göra instal-
lationer i stor skala, i material 
som går att använda om och om 
igen. Hon kände Iver länge och 
väl. Inför en utställning hade 
han gjort små, små skulpturer. 
Britt måttar ett par centimetrar 
mellan tumme och pekfinger. 

”Men Ivar, de är så små?” 
”Ja, det är vad en liten män-

niska klarar av i den här mörka 
årstiden.” 

I Nordnorge pratar folk ofta om 
”mörkertia”, vintern alltså. 
Mörkertid är norr om polcir-
keln, midnattssol dess motsats. 
Vinter låter mer snö och kallt, 
som det ju inte alls är på samma 
sätt där Golfströmmen smeker 
nära. Mörkertid är ordet och fö-
reteelsen. 

För att klara den går Britt 
själv in i hösten med överskåd-
liga, avgränsade projekt. Hon 
jobbar inte mindre, men de yvi-
ga, gränslösa idéerna hör an-
nan årstid till. Under mörker-
tiden har hon en lugnare rytm, 
tar mer vara på sig, går ut på da-
garna för att få med sig det lilla 
dagsljus som är. 

Inspirerad av Jåks och sina 
egna sömnlösa nätter just un-
der den mörka delen av året no-
terar hon att nordområdet inte 
är för de stora projekten. Här 
passar det ödmjuka, mobila, 
lätta och nomadiserande. Men 
nu är det ju mycket olje- och 
gasutvinning på gång, jättesto-
ra industriprojekt som verkar 
gå bra, invänder undertecknad 
som kommer från landet där sö-
deröver-tänket är det effektiva 
och därmed rätta. 

Nåja, kolla på Snøhvit, sto-
ra gasprojektet i Hammerfest, 
kontrar Kramvig, det är många 
produktionsstopp på vintern på 
grund av väder, is och annat. 

I Vit at jeg elsker deg – om kunst 
och sted” (Orkana Akademisk 
2014) skriver Britt Kramvig 
om hur de nordliga delarna av 
Norge är homeland för en del, 
dreamland för andra, två land-

skap som ibland kläms ihop och 
hamnar omlott. Artikelns titel 
är ”Sted, stier, konflikt og for-
soning”. 

Finnmark fylke är, liksom 
Norrbottens län, ett av de län 
som har högst tillväxt i landet 
och samtidigt är det ett viktigt 
land för renskötseln. Att förso-
nas är att erkänna. Det handlar, 
enligt Kramvig, om att skapa 
symmetri mellan samisk-norsk 
dåtid och nutid. En lång väg?

Tillväxt och konsumtion är vår 
tids svar på de flesta frågor. 
Kramvig med flera för fram att 
till en framtida harmoni hör 
också den samiska andligheten, 
som att komma överens med be-
tesmarker, flyttleder, kalvnings-
land och naturen generellt. Här 
hänvisar Kramvig till filosofen 
Nils Oskal. 

Jag påminns om en intervju 
jag gjorde i vintras med Mardo-
eke Boekraad, forskare i religi-
onshistoria vid Umeå universitet. 
Hon visar att samer frågade (frå-
gar) djur och natur om lov och 
att alla parter vann på det sam-
spelet, ”det runda livet”. Vi pra-
tade, jag skrev. Sen slog det mig 
att jag som inte tror på gud, ändå 
tror mycket mer på gud än på att 
fåglar kan komma med varsel el-
ler att en dödad groda för olycka 

med sig. 
En västerländsk och därmed 

kristen samhällsfostran sitter 
i varje cell och tanke, vare sig 
jag ville eller inte. Detsamma 
gäller förstås norska statligt 
ägda StatoilHydro och Petoro 
som äger det mesta av Snøhvit, 
där investeringarna varit 50 
miljarder norska kronor. Men 
de som styr i Guovdageaidnu/ 
Kautokeino tackade nej till Arc-
tic Golds ansökan om att öppna 
koppar- och guldgruvor i Bid-
jovággi igen. Norska regeringen 
kan köra över kommunen, men 
har hittills valt att inte. 

De senaste protesterna i Finn-
mark rör deponi av gruvavfall i 
Førdefjorden och privatisering 
av fiskerinäring som uppfattas 
gynna ”kvotebaroner”, stora 
företag med stora trålare, före 
lokalbefolkningen vid Barents 
havs kust. 

”Hadde det ikke vært for fis-

ken i havet, kunne det ikke bodd 
folk her i Nord-Norge.” säger 
LO-ledaren i Troms, Olav Lind-
rupsen, till NRK. Samme man 
om politikerna i Oslo som be-
stämmer: ”Noen har nok kunn-
skap till det, men mange har 
aldri pisset i saltvann, for å si 
det sånn”. Regering och storting 
vill öka fiskets lönsamhet. 

Vit at jeg elsker deg är titeln på 
Hammerfestbandets Unit Fives 
hit från 1978. Redaktör Hanne 
Hammer Stien associerar till de 
känslor många med henne har 
för de mindre orter vi lämnat, 
kanske norrut. 

En ambivalent kärlek. Stien 
vid Kunstakademiet i Trom-
sö var curator vid Nasjonal 
Kunstfestival i Hammerfest 
2013, som också utgör bak-
grund för boken. Det hand-
lar om förhållandet mellan 
konst och plats i Nord-Norge,  
i en kontext kritisk mot rådande 
berättelse om Nord-Norges his-
toriska utveckling, där moder-
niseringen genom utbyggnad 
av fiske- och oljeindustri un-
derkommuniceras, som Stien 
formulerar det. 

Fortfarande ser de flesta 
konstnärer Nord-Norge som 
jungfrulig mark, vilt och ro-
mantiskt, noterar Hanne Ham-

mer Stien när vi äter varsin ara-
bisk linssoppa på Kafé Globus. 
Det nordliga landskapet går lik-
som att upptäcka från scratch 
om och om igen. Men det har 
också hänt något i betraktelser-
na de senaste 20 åren. Fördomar 
är färre, bilden mer nyanserad. 
Nord-Norge har kommit när-
mare Norge och blivit mer allas 
egendom och det komplexa får 
mer förståelse.  

Också allra längst söderut finns 
norskt land. Norska Antarktis 
utgör 17 procent av världsde-
len vid Sydpolen. Det är ett så 
kallat biland och sju gånger så 
stort till ytan som Norge. ”En 
viktig del av Norges nasjonale 
identitet blev skapt i isen”, sa 
statsminister Jens Stoltenberg 
till Aftenposten när han vid 
100-årsfirandet 2011 skidade i 
Roald Amundsens antarktiska 
fotspår. 

En skribent konstaterar ock-
så att det finns norrmän som 
inte tycker om snö, dem är det 
synd om. Det är is, snö, mörker-
tid och midnattssol både i Nor-
ge och i Sverige, men i synen på 
just de förhållandena framstår 
vi fjärran varandra.

PIA SJÖGREN
XDel 1 i serien från Arktis, 
VK den 20 augusti.

Konstverk i Vardø, av E.B. Itso från Danmark.  FOTO: ANDREAS URSIN HELLEBUST FÖR NORDNORSK KUNSTNERSENTER SOM PRODUCERAT KONSTFESTIVALEN I HAMMERFEST.

Det nordliga 
landskapet 
går liksom 

att upptäcka från 
scratch om och 
om igen. 


