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Htti.uErnrtNrNcENNORD er noe som vi nordmenn har et særligstemningsmettetforhold til, jfr.
RolfJacobsensforterpededikt med sammenavn.'
Aviserog tidsskrifter- etterhvertogsåbøker og
blogger- har i senereår nærmestflommet over
av artikler hvor forskere,akademikere,politikere,
embetsmennog allehåndeoperatØrethar tatt for
segstikkordet<nordområdener
- med eller uten
stor forbokstagog med størreeller mindre grad av
åglig innsikt,engasjement
<Nordeller suffisanse.
områdene>er blitt et av vår tids hottesteos mest
sexytemaer.
Men vil det vare?FNl-forskerneHønneland
ogJensenstillerselvspørsmålet
- avslutningsvis
(s.169)- i sin blodferskebok Den nye nordområdepolitikken: <I skriuende
stunder kanskjedet
mestinteressante
spørsmålet
om nordområdeeuforien
er
på hell,>
.Innen de kommer sålangt har fofatterne
imidlertid med fråtsendeappetittboltret segi
dette tidsriktige (enn sålenge) saksfeltetfor hva
det er verdt - og litt til.
I Litterært interessertevil
finne en brukbar
gjengivelsepå baksidenav
Regjeringens nordområdestrategi,Utenriksdepartementet,Oslo/Tromsø
1. desember2006;http:/ /
www.regjeringen.nol
upload/kilde,zudl
nyh/2006/01"84/ddd/
pdfv/ 302927-strategi06.
pdf.

ArrpnroE i forordetieggeslistenpå et behagelig
høyt nivå med en informativ programerklæring:
<Bokener deskriptiuog til en vksgradforhåpentliguis
ogsåanalytisk,Den er absåikke normatiu- uerkeni
deneneellerdenandreretningenr.Greit å vite, og som leserenvil oppdage- en stort settkorrekt
observasjon,
når unntasenkeltehøystberettigede
lrjertesukksom (pås.163)følgende'.<Tbndensen
til
å stempleskeptikere
somuvitende,
eller
surmulende
upatiiotiskesynesui er detminsttihalendeuedden
storenorskenordområdeeuforien>.
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Men HønnelandogJensenholder ellershva de
lover,på det deskriptivesåvelsom det analytiske
gebet.Boken er oversiktligstrukturert,med
ryddige tematiskeinndelinger (generellnordområdepolitikk,petroleumspolitikk,havmiljøforvaltning, fiskeriforvaltning)under de to hovedboikene Politikkutformingen
(bokensDel II) og
(Del III).
Debattene
Oc aNarysEN?
For leserenbør det være særliginteressant
å sehvordanforfatternemakter å dissekere den pompØse,
forblommedeog ikke minst
komplekseretorikken
som dette motetemaeter
innhyllet i, viderehvorvidt de makter å relatere
vår tids toneangivende
virkelighetsoppfatninger
på dette saksfeltet
til politikkensog historiens
<langelinjer>.
Det førstelykkesbra,spesielti den serienav
<diskursanalyser)
som inngåri bokensDel III.
Boken formidler ogsåen klar forståelse
av at
<nordområdene>
ikkeer et geografiskstedsnavn
eller et avgrensetterritorialt begrep,men først og
fremstet politiskbegrepmed skiftendeog tøyelig
innhold. Dette innebærerimidlertid ogsået tilnærmetuløseligdefinitoriskproblem med hensyn
til begrepet<(norsk)nordområdepolitikk>.
Det
fastslås
innledningsvis(s.20)at <I utgangspunktet
forstår vi norsk nordområdepolitikk som landets
utenrikspolitikk
i deeuropeiske
nordområdene,t,
m.a.o.
en vesentligsnevrereforståelse
enn den definisjon
som regjeringensnordområdestrategi
leggertil
grunn (s.157-158),
og hvor innenrikspolitiskeog
sirkumpolæreelementerinngår.At fodatterne
innimellom utviser et elastiskforhold til sin egen
definisjon,har knapt vært til å unngå.
Boken gir en interessant
og innsiktsfullredegjørelsefor den utviklingen som har funnet sted
gjennom de sisteårenemed hensyntii bruken av
nordområde-begrepet
- herunderendringeri
innhold, vektlegging og retning * i politikkut-

formingen og i den offendigedebatt.Her mener
riktignok denneanmelderå ane et snevav perspektivforkortningfra forfatternesside:Ætsåen
tendenstil å over-rydeliggjørede uwiklingslinjer
som ligger nærmesti tid, som såkontrasteres
(in casu1970-80-90mot (før-situasjonen>
årene),menskontinuiteten med <delangelinjerr
underspilles.
mote-retorikken
NÅn arr den opp-haussede
skrellesav,synesdet betimelig å stille spørsmålet
om hvor <nynden såkalte<nyenordområdepolitikken>egendiger. Og det er nettopp d6t de to
forfatterne- fordenstfulltnok - ogsågtrør:<Er
deti detheletatt noenytt i den<nye>nordområde'
politileken?>
G.159).Deressvaret at <Denuirkelig
erførstogfrenstenserie
nyenordområdepolitikken
son
ogenkeltenyealetiviteter
ofentligedokumenter
fordomsmed
opp
følger
Ogde
av
disse>.
følger
fritt, men forsiktig å spørre:<Kandettenkesat
mer
(.' ') uil huslees
2000-talletsnordområdepolitikk
sine
utenrikspoli'
ennfor
innenikspolitiske
sine
for
tiskeresultater?>
Den våkneleservil uwilsomt kunne giøreseg
sine egnerefleksjoner,over dette spørsmålet
såvelsom over bokensmangeandrestimulerendebetraktninger.
Omslagetsforsideer prydet med en karikaturer boken
tegning av Inge Grødum,utstyrsmessig
forøvrig kledelig nøktern.Men løp, kjøp og les!

<nordområdene>
uarikke i uanligbruk
P.S.Begrepet
harkunnet
før på 1970-tallet.Såvidtundertegnede
bleuttrykketførstlansettdu utenriksminisregistrere,
da hantilfiådtehøsten1973.
terKnut Frydenlund,
med
Kan noenav IJDpostenslesueuærebehjelpelig
tidfestet
tidligete
en eventuell
å doleumentere
foreleomst
iii
av dettepregnantehonnørordet?
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