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HirnmelretningenNORD er noe som vi nordmenn har et særlig stemningsmettet forhold til, jf-r. Rolf Jacobsensforterpede dikt med samme .raur-r.l
Aviser og tidsskrifter * etterhvert også bøker og blogger - har i sånereår
nærmest flommet over av artikler hvor forskere, akademikere,politikere,

har tatt for segstikkordet
embetsmenn,journalisterog næringslivsaktører
nordområdene- med eller uten stor forbokstav,og med størreeller mindre
grad av faglig innsikt, engasjement
eller suffisanse.Såvidtdenneanmelder
kan erindre, ble betegnelsenførst lansert av Knut Frydenlund,da han tiltrådte som utenriksministerhøsten1,973.Sidenden ganghar uttrykket f.øtt
en omskifteligtilværelse,inntil det etter årtusenskiftethar fått fornyet aktualitet som et pregnantpolitisk honnørord. "Nordområdene" er kort sagt
blitt et av vår tids hottesteog mest,."y te*".r.2
Men vil det vare?FNl-forskerneHønnelandog Jensenstiller selv spørsmålet - avslutningsvis(s.1,69)- i sin ferskebok Den nye nordområdepolitikkenzI skriuendestund er kanskie det mest interessantespørslnåletom
nordområdeeuforiener på hell. Innen de kommer så langt har fofi.atterne
imidlertid med fråtsendeappetitt boltret segi dettetidsriktige(ennså lenge)
saksfeltetfor alt hva det er verdt, - og kan hendelitt til.
Alleredei forordet leggeslisten på et behagelighøyt nivå med en informativ programerklæring:Boken er deskriptiuog til en uissgrad forhåpent'
liguisogsåanalytisk.Den er altså ikke normatiu uerkeni den eneeller den
andre retningen.Somleserenvil oppdage,en stort settkorrekt observasjon,
når unntas enkelte subjektive(om enn høyst berettigede)hjertesukksom
til å stempleskeptikeresornuuitende,surftiufølgendepå s.L63:Tendensen
Iendeeller upatriotiskesynesui er det minst tibalendeued den store norske
nordområdeeuforien.
Men Hønnelandog Jensenholder ellershva de lover, på det deskriptive
så vel som det analytiskegebet.Boken er oversiktligstrukturert' med ryddige tematiskeinndelinger (generellnordområdepolitikk, petroleumspolitikk, havmiljøforvaltning, fiskeriforvaltning) under de to hovedbolkene
Politikkutformingen(bokensDel II) og D ebattene(Del l[).
Og analysen?For leserenbør det være særlig interessantå se hvordan
forfatterne makter å dissekereden pompøse,forblommedeog ikke minst
komplekseretorikken som dette motetemaeter innhyllet i, videre hvorvidt
de makter å relatere vår tids toneangivendevirkelighetsoppfatningerpå
dettesaksfeltettil politikkensog historiens"langelinierr.
Det førstelykkes bra, spesielti den serienav "diskursanalyserosom innved at analyseramgår i bokens Del III. Fremstillingenher levendegiøtes
menetrekkesopp gjennomsuggestivbegrepsbruk(uBarentsbegeistringen",
med
oDen stille 1990-tallsputring€r","Den store nordområdeeuforien"),
videre inndeling i kreativt adskilte diskurser,som forfatterne identifiserer
uVernedismed malendemerkelapper:"Stikk-fingeren-i-iorda-diskursenn,
kursenr,,"Elendighetsdiskursenr,r,,Bærekraftdiskursen>>,
"Alliansediskur-
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sen>og nBandittdiskursenr.Det må bemerkes- noe forfatterneogså selv
påpeker* at fremstillingenikke er styrt av noe eksplisittteoretiskverktøy
brukes som middel til å strukturerestoffet.
bortsett fua at diskursbegrepet
innvendingerhva angåreventuellekrav
Enkeltevil muligenskunne fremf.øre
til stringentvitenskapeligmetodikk,3og det står ikke til å nekte at de ulike
diskursertildels flyter over i hverandre.For den jevne leser bør imidlertid
forfatternestilnærmingkunne opplevessom et velvalgtpedagogiskgrep.
Boken formidler en klar - og nyttig - forståelseav at unordområdene,
ikke er et geografiskstedsnavneller et avgrensetterritorialt begrep,men
først og fremst et politisk begrepmed skiftendeog tøyeliginnhold. Dette
innebærerimidlertid også et tilnærmet uløseligdefinitorisk problem med'
hensyn til begrepet,,nordområdepolitikko.Det fastslåsinnledningsvis
(s.20) at <I utgangspunktetforstår vi norsk nordområdepolitikk som landets utenrikspolitikk i de europeiskenordområdene.Forfatternegiør et
poeng ut av at dette er en vesentligsnevrereforståelseenn den definisjon
leggertil grunn (s.157-158),og hvor
nordområdestrategi
som regjeringens
innenrikspolitiskeog sirkumpolæreelementerinngår. Dette valget synes
ikke å væremotivert av andregrunnerenn hensynettil praktisk håndt6rbarhet, - for såvidt legitimt nok. At forfatterneinnimellom utviser et elastisk
forhold til sin egendefinisjon,har likevelknapt vært til å unngå.
for den utviklingen som
Boken gir en nyttig og innsiktsfull redegjørelse
har funnet sted gjennomde sisteårenemed hensyntil bruken av nordområde-begrepet- herunder endringeri innhold, vektleggingog retning - i
politikkutformingen og i den offentlige debatt. Forfatternebringer her til
torvs en stor informasionsmengde,som undergis inngåendevurderencie
betraktninger.Dissemålbæresi vendingersom bidrar til å gjøre stoffet tilgjengeligogsåfor lesereutenfor et begrensetfagmlliø (noe som i stor grad
ogsågjelderboken som helhet).Eksempelvissitter leserenigjen en levendegiort fornemmelseav det politiskekappløpetom eierskapettil nordområdei desember2003 av
begrepetsom utspiltesegi tidsrommetfra fremleggelsen
og frem til Stortingsvaldet såkalteOrheim-utvalgetsnordområde-rapport4
get i september2005.Her menerriktignok denneanmelderå aneet snevav
side:Altså en tendenstil å over-tydeg fra forf.atternes
perspektivforkortnin
liggjøre de utviklingslinjer som ligger nærmesti tid, som så kontrasteres
menskontinuitetenmed
mot ufør-situasjonen"(in casu 1970-80-90-årene),
udelangelinjer" underspilles.
FjernsynsfigurenFleksnesytret en gang følgendedypsindighetom trekkspill: - uTrekkspill,ia - det er et tøyelig begrep". Så også med begrepet
nordområdene:Tøyelig og omskiftelig.Men om begreperskifter innhold,

kan man da nødvendigvissi det sammeom politikken? Når all den oppmote-rerorikkenskrellesav, synesdet betimeligå stille spørsmålet
haussede
om hvor *nyu den såkalte.nye nordområdepolitikken"egentliger. Og det .
er nettopp d6t de to forfatterne- fortjenstfullt nok - ogsågjør (s'159: "Er
svar
det i d.ethele tatt noe nytt i den onye>nordområdepolitikken?)Deres
er at Den uirkelig nye nordområdepolitikkener først og fremst en serie
offentlige d.okumenterog enkeltenye aktiuiteter som følger au disse' Og de
fÅge- opp *.d fordomsfritt, men forsiktig å spørre: Kan det tenkesat
2000-talletsnord.områdepolitikk(...) uil huskesmer for sine innenrikspolitiske enn for sineutenrikspolitiskeresultøter?
Den våkne leser vil utvilsomt kunne giøte seg sine egnerefleksjoner,over dette spørsmåletså vel som over bokens mange andre stimulerende
betraktninger.
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Regierin'
Litterærtinteressertevil finne en brukbar gjengivelsepå baksidenav
Oslo/Iromsø 1' desember
Utenriksdepartementet,
gensnordområdestrategi,
2006;http://www.regl"iingen.no/uplåad/kilde/ud/nyhl20o6l01'S4ldddlpdfvl
.
302927-strategi06.Pdf
- å forklarebegrepetog bruken
og samfunnsdebatt
politikk
2 Vel å merkei ,rorrk
publikum lar segknapt giørepå fullgod måte.På
av det overfor.t otenlarrdsk
synoengelskbruker man fuanorrkoffisielthold - i mangelav et mer anvendelig
gir motny; - u6rykker *The High Northo, hvilket imidlertidgjennomgående
tagerneandreassosiasioner.
3 Forfatternegiør det imidlertidklart at detteikke er noenforsknings-monografi'
og for et
og høyskolestudier
men er ment somen innføringsbokfor universitetspublikum (s.22).
almentinteressert
og muligheterr
.krp.rt,rtualgsinnstillingMot nord! ("TJtfordringer
4 Regjeringen,
(Norges
nordområdsns";tle presentert8. desember2003,ogble trykt somNOU
sidet;
1"27
offentligeutredninger| 2003:32fra Statensforvaltningstjeneste,
'
http:lhegSenngen.no/nb/dep/ud/dokA{OU-er/2003ftiou-2003-32'html?id=149022
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