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Forord 

Temaet Festspillene i Nord-Norge (FINN) har vært veldig lærerikt, interessant og ikke minst 

utfordrende for meg å jobbe med. Det var og er mange ting man kunne ta tak i, og jeg valgte å 

se på utviklingen av FINN med utgangspunkt i offentlig kritikk. Dette har ført til kunnskap 

om blant annet utviklingen av kulturen og utøveren i det norske samfunnet, det sosiologiske 

og antropologiske begrepet nordnorsk identitet og selvfølgelig om utviklingen av stiftelsen og 

arrangementet Festspillene i Nord-Norge. 

 

Å skrive en slik oppgaven kan ikke gjøres uten hjelp. Derfor har jeg noen takknemlige 

hilsener å gi ut til både nevnte og unevnte personer. For å ta de nevnte først: Takk til 

festspilldirektørene Paul A. Ramm, Rolf Vestvik, Arvid Matheussen, Bjørn Hulleberg, Ola 

Bruun, Tove Karoline Knutsen og Birger Carlsen for at de tok seg tid til å svare på mine 

spørsmål. Her må presiseres at jeg ikke har tatt kontakt med alle tidligere direktører, slik at 

mangler på listen over direktører her ikke har å gjøre med personers uvillighet til å 

samarbeide.  

 

Takk til Sigurd Stenersen og Jens Harald Eilertsen, som har tatt seg tid til å dele sine 

synspunkter med meg.  

 

Takk til Festspillene i Nord-Norge, spesielt ved Hilde Høyvåg for å ta imot meg og gi meg 

tilgang til klipparkivet.  

 

Jeg vil også rette en stor takk til Lauritz Pettersen for inspirerende samtaler ved oppgavens 

innledningsfase. Jeg vil også benytte anledningen til å takke han for flere års kyndig 

veiledning, og for at han vekket min interesse for musikkvitenskap som fagområde. 

 

En stor takk til pappa Einar Johan Dons, som har fungert som korrekturleser og ”pådriver” for 

oppgaven. Uten hans tro på meg ville jeg nok ikke funnet veien til et masterstudium.  

 

Min støttespiller i Trondheim, Hilde Andreassen, kom inn i bildet mot slutten av oppgaven og 

ga meg uvurderlig respons. Fra sin ”ikke-musikkvitenskapelige” vinkel har hun hjulpet meg å 

gjøre oppgaven mer leservennlig.  

 



 2 

Jeg vil takke søskenbarnet mitt Sølvi Dons Tronvoll for å ha bidratt med litt ”språkvask” av 

oppgaven. Dette har vært til stor hjelp da jeg selv leste meg blind på rare ord og uttrykk jo 

lengre oppgaven ble.     

 

Veileder Ståle Wikshåland ved musikkvitenskapelig institutt på Universitetet i Oslo må også 

takkes for nyttige tilbakemeldinger under masterstudiet. 

 

Sist men ikke minst rettes en stor takk til alle venner og medstudenter (ingen nevnt, ingen 

glemt) som har hjulpet meg videre i arbeidet, både rent faglig og motivasjonsmessig gjennom 

diskusjoner over temaet.  

 

 

 

Oslo, april 2007 

 

Silje Dons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoen på forsiden er Festspillene i Nord-Norges autentiske logo. 
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1. INNLEDNING OG METODE 

Presentasjon av tema 

Da jeg skulle velge tema til min masteroppgave bestemte jeg meg for å bevege meg inn på et 

område som jeg ikke har blitt kjent med i løpet av min musikkvitenskapelige karriere. Jeg 

ville begi meg ut på området kulturpolitikk, slik at jeg kunne få mer forståelse for musikk og 

kultur i det norske samfunnet. Det tok ikke lang tid før jeg forstod at dette er et tema som 

muligens ligger nærmere antropologi og sosiologi enn musikkvitenskap. Fokuset har nemlig 

ikke ligget på musikk som sådan, men på faktorer rundt musikk. Dette antyder at jeg er inne 

på et område hvor jeg har så å si ingen forkunnskaper. Imidlertid stod ønsket om å lære denne 

siden av Norge å kjenne sterkere enn frykten for at jeg tilhørte feil institutt for i det hele tatt å 

kunne skrive en slik oppgaven. Det framstod for meg også som nødvendig å bevege meg 

utenfor den rene musikkvitenskapelige tenkeboksen for å få en bedre forståelse av temaet for 

oppgaven. 

 

Som et middel for å lære om norsk kulturpolitikk ønsket jeg å gå inn i noe som er ”typisk 

norsk” i norsk kultur i dag. Her dukket begrepet ”festival-Norge” opp, som spesielt norske 

riksaviser drar fram hver sommer når en stor andel av de eksisterende norske festivaler skal 

gjennomføres. Festspillene i Nord-Norge utpekte seg raskt som mitt objekt, da dette er den 

festivalen jeg på forhånd hadde mest kunnskap om, størst personlig kjennskap til, og ikke 

minst som stod mitt hjerte nærmest – som den utflytta nordlendingen jeg er.  

 

Oppgavens formål er hovedsakelig å se nærmere på de nå snart 43 år gamle Festspillene i 

Nord-Norge, og finne ut hvordan arrangementet har utviklet og endret seg siden starten. Jeg 

har en opplevelse av at kritikk ofte kan være en indikasjon på forandringer, derfor har jeg i 

stor grad basert oppgaven på en mengde offentlig kritikk som har vært rettet mot FINN. Med 

offentlig kritikk mener jeg de utsagn som alle og enhver kan lese i avisen eller på internett. Et 

arrangement som Festspillene i Nord-Norge har endret seg på mange områder, og i forhold til 

oppgaven min ble jeg nødt til å begrense mine fokusområder. Imidlertid fant jeg fort ut at ved 

å basere meg på offentlig kritikk var det spesielt to ”hovedområder” for forandring som trådde 

klart frem: Amatørens deltakelse og nordnorsk identitet. Det er disse områdene som er fokuset 

mitt i denne oppgaven. 
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For å balansere ut kritikken oppsøkte jeg samtlige tidligere (og nåværende) festspilldirektører 

med spørsmål om og rundt disse to hovedområdene. Dette ga også et godt grunnlag for å 

skissere opp utviklingen i FINN ut fra hver enkelt direktørs satsningsområde. 

  

Problemstilling 

Oppgaven søker å vise utviklingen av Festspillene i Nord-Norge som knytter seg til 

amatørenes deltakelse og begrepet nordnorsk identitet. Min problemstilling blir dermed: 

Hvordan har Festspillene i Nord-Norge utviklet seg med tanke på amatørenes deltakelse og i 

forhold til begrepet nordnorsk identitet? Som en tilnærming til dette har jeg basert mye av 

oppgaven på offentlig kritikk og på de ulike festspilldirektører. 

 

Valg av metode og framgangsmåte 

Temaområder og generelt om kilder 

Første mål var å skaffe seg informasjon om selve organisasjonen Festspillene i Nord-Norge. 

Det finnes ikke mye skriftlig litteratur om dette spesifikke emnet, men jeg fikk fatt i en 

hovedoppgave fra 1991 og en bok som ble skrevet til FINNs 25 års jubileum. Utenom dette 

har FINNs hjemmeside vært en kilde til informasjon om arrangementet.  

 

For å forstå Festspillene i Nord-Norge bedre har jeg også satt meg inn i to andre 

temaområder. Norsk kulturpolitikk er ett av dem. Her har jeg tatt for meg Stortingsmeldinger 

som er relevante, og også lest litteratur av anerkjente norske forfattere på emnet.  

 

Det andre temaområdet jeg måtte sette meg inn i er mer spesielt, da det er et område som 

ligger utenfor fagområdet til musikkvitenskapelig fakultet. Nordnorsk identitet har i så måte 

bydd på en stor utfordring. Her har jeg spesielt satt meg inn i bøkene i serien Kulturstudier, et 

forskningsprosjekt som er finansiert av Norsk Forskningsråd. Men dette har selvfølgelig ikke 

ekskludert lesing av annen litteratur, som i stor grad er sosiologisk rettet mot temaet.  

 

Internett har også vært en betydelig kilde til informasjon. Som tidligere nevnt har 

Festspillenes egen hjemmeside vært en informasjonskilde. Forskjellige søk har også ledet meg 

til diverse avisartikler om FINN, både informative og kritiske.  
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FINNs klipparkiv 

Jeg tok kontakt med Festspillene i Nord-Norge og ba om tillatelse til å lete litt rundt i 

klipparkivet deres i Harstad. Dette arkivet består av artikler om FINN fra diverse aviser rundt 

om i landet. Disse klippene er samlet opp gjennom årenes løp av FINN selv og via Norsk 

Argus (en slags presseklipptjeneste). Per i dag er det Norsk Argus som samler opp klipp om 

FINN for FINN.  I dette klipparkivet har jeg har funnet mesteparten av all den offentlige 

kritikken som har vært rettet mot arrangementet.  

 

Det gikk relativt greit å finne fram til avisartiklene i klipparkivet til FINN som ligger i 

Harstad. Alle år har blitt gått gjennom, utenom deler av årene 2001 og 2002. Dette har både 

med tidsbegrensninger å gjøre, samtidig som disse årene ikke er de viktigste med tanke på 

kritikk mot FINN. Skriverier om Festspillene rundt disse to årene var i utgangspunktet preget 

av indre konflikter i administrasjonen, noe som førte til at den nylig ansatte 

festspilledirektøren gikk av, og ble erstattet med en midlertidig direktør. Denne saken har ikke 

vært og er ikke relevant for mitt arbeide, da det ikke er den type kritikk jeg har vært ute etter å 

finne. Som tidligere nevnt er den kritikken som har vært interessant for meg av den typen som 

omhandler temaene amatørenes deltakelse og nordnorsk identitet. 

 

Analyse av program 

Som en del av å kartlegge utviklingen av FINN bestemte jeg meg for å ta programmene for de 

forskjellige årene nærmere i øyesyn. Jeg ønsket meg i utgangspunktet et eksemplar av alle 

programheftene som har blitt gitt ut i forbindelse med FINN. Her møtte jeg imidlertid et 

problem. Jeg kunne bare låne et program fra de årene hvor FINN hadde et stort nok antall 

eksemplarer i arkivet. Så langt tilbake som til 1986 var ikke dette et problem, men når vi 

begynte å komme ned mot første halvdel av 80-tallet og videre bakover ble det tynt i rekkene. 

Som en følge av dette har jeg ikke hatt anledning til å studere noen programhefter fra 

begynnelsen av 80-tallet, bare tre stykker fra hele 70-tallet, og to stykker fra slutten av 60-

tallet. Som man da fort legger merke til er her 70-tallet nokså ”utvannet”. Når man har et 

relativt lite utvalg fra de første årene gjør det oppgaven med å spore linjer i programheftet litt 

vanskeligere, nettopp på grunn av såpass mange ”hull” i rekken. Jeg vil likevel påstå at jeg 

har nok programmateriale for å kunne lage konklusjoner basert på disse.  
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Pga manglende nummer fra de første årene bestemte jeg meg for å ta utgangspunkt i tre 

program fra hver direktørs periode, for å få en jevn ”bevisbyrde”. Basert på hva som stod i 

disse gjorde jeg en fortolkning av hvert arrangement for å finne ut av fem punkter:1) Om 

arrangementets artister hadde nordnorsk tilknytning, 2) om de var sørfra, 3) om de var fra 

utlandet, 4) om de kunne anses som amatører, og 5) om de kunne anses som profesjonelle. De 

tre første punktene ble som oftest nevnt i programbeskrivelsen, men ikke alltid. De to siste 

punktene var det litt verre å få tak på. Her måtte jeg definere hva jeg legger i begrepene og 

forskjellene mellom amatør og profesjonell, og ut ifra det forsøke å finne så mange markører 

som mulig på om dette var det ene eller det andre. Definisjon på disse begrepene vil jeg 

komme tilbake til i kapittel 3.  

 

Jeg lagde et skjema hvor jeg kunne fylle inn informasjonen om de punktene nevnt ovenfor. Et 

utvalg av disse skjemaene er vedlagt (vedlegg 1-7) og er ment å vise min tenkemåte samt 

underbygge tall jeg vil trekke fram senere i oppgaven. Målet mitt med å lage disse skjemaene 

var å få en mer strukturert oversikt over utviklingen på mine allerede utpekte temaområder. 

Det var imidlertid ikke så enkelt som jeg hadde trodd på forhånd å lage disse skjemaene. For 

det første er programmene for de ulike tiårene utarbeidet forskjellig, og dermed varierte det 

litt når det gjaldt hva som ble inkludert i hovedprogrammet. Dette vil gi utslag i skjemaet mitt, 

men jeg har notert meg under disse skjemaene spesielle ting som for eksempel byfest, 

idrettsarrangement og lignende som ikke er inkludert i programmet (men som kanskje har 

vært det før). I tillegg ble det stående mange spørsmålstegn i min skjematiske framstilling (for 

eksempel om det var amatører eller profesjonelle og lignende). Disse momentene gjorde at de 

statistiske resultatene jeg kom fram til er for usikre til å kunne danne en nøyaktig 

vitenskapelig basis. Likevel har jeg bestemt meg for å benytte meg av disse skjemaene og 

tallene fordi de likevel indikerer forandringer i programprofilen med hensyn til begrepsparene 

nordfra vs. ”utenfra” og amatør vs. profesjonell. Men der jeg måtte oppgi prosenttall på dette i 

oppgaven vil jeg forsøke være tydelig på at dette er et omtrentlig svar; et åpenbart cirka.   

 

Valg av informanter 

Hvem sitter på førstehåndskunnskap om Festspillene i Nord-Norge? Min resonnering førte 

fram til de ulike festspilldirektører, som har ledet ”skuta” i flere år. Jeg bestemte meg for å 

kontakte de ulike direktørene for å stille dem noen spørsmål. Først måtte jeg ta en beslutning 

på hvem som skulle kontaktes. Skulle jeg kontakte alle forhenværende direktører, uansett 
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hvor mange eller få år de hadde ledet FINN? Jeg kom fram til en ekskluderende beslutning, 

nemlig at de forespurte måtte ha sittet minimum tre år som direktør for Festspillene. 

Begrunnelsen for dette er at da har de hatt tid nok til å gjennomføre eventuelle endringer ved 

arrangementet. Denne beslutningen ekskluderte tre tidligere festspilldirektører; den aller 

første direktøren for Festpillene i Nord-Norge – Kåre Ystanes (1965-1966), samt Inger Anne 

Utvåg (2001-2002) og Erik M Bugge (2002-2003).  

 

De ”gjenværende” direktørene ble kontaktet; Paul A Ramm (1966-1969), Rolf Vestvik (1969-

1977), Arvid Matheussen (1977-1984), Bjørn Hulleberg (1984-1991), Ola Bruun (1991-

1996), Tove Karoline Knutsen (1996-2001) og Birger Carlsen (2003-). Disse mottok et ark 

med spørsmål fra meg og jeg mottok svar fra dem skriftlig. Hvorfor jeg valgte denne 

tilnærmingen blir beskrevet i underkapittelet ”Intervju”.  

 

Jeg har også kontaktet et par personer som ikke har vært festspilldirektører. Dette var for å få 

presentert en annen side og kanskje et annet ”syn på saken”. Her tok jeg kontakt med de 

personene som har vært i det offentlige nyhetsbildet de siste årene og rettet kritikk mot 

Festspillene i Nord-Norge: Den ene er Sigurd Stenersen, kunstviter og aktiv høyrepolitiker 

som er sterkt engasjert i kulturpolitikk. Den andre er Jens Harald Eilertsen, leder i Nordnorsk 

Kulturråd. For tiden sitter Eilertsen som ordfører i representantskapet til Festspillene i Nord-

Norge, for øvrig som representant for Nordnorsk Kulturråd. Stenersen har tidligere vært 

posisjonert i en rekke verv for FINN, blant annet i Programrådet og i Utstillingsutvalget. Slik 

sett utgjør de meget gode kritikere, fordi de har god innsikt i arrangementet og dets historie. 

De har svart på samme spørsmål som de nevnte direktører har mottatt. 

 

Det kan kanskje stilles spørsmålstegn ved at jeg bare tar kontakt med to personer fra 

kritikersiden. Her vil jeg bare minne om kriteriet mitt for å ta kontakt med enkelte kritikere: 

De skulle være aktuelle – dvs at de skulle ha rettet offentlig kritikk mot FINN i nyere tid. Med 

nyere tid mener jeg de siste 3-5 årene, og i denne tidsperioden var det bare disse to som hadde 

stilt seg fram i offentlighetens lys med kritikk av FINN.  

 

Kommentarene til ovennevnte har vært viktige for meg å få tak i. De forespurte er personer 

som sitter med førstehånds informasjon om Festspillene, og de representer dermed en unik 

kilde. Deres svar, refleksjoner og innspill har beriket oppgaven i stor grad. 
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Festspilldirektørene kan sies å være aksen som hele arrangementet dreier seg rundt, og 

dermed er de også meget viktige for arrangementet.  

 

Intervju 

De ovennevnte ble altså kontaktet, og jeg tar meg den frihet å kalle vår skriftlige spørsmål og 

svar korrespondanse for et intervju. Det var spesielt et par momenter som gjorde at valget falt 

på å gjøre dette på den skriftlige måten, og ikke den tradisjonelle muntlige. Et skriftlig svar ga 

de forespurte rom til å sette seg ned å svare når de hadde tid til det (på deres premisser), og de 

fikk også tid til å tenke godt over spørsmålene før de ga et svar. Jeg så for meg at dette 

resulterte i mer konkrete og nøyaktige svar enn om jeg skulle ta dette over telefon. Da kunne 

fort aspektet med kort tid bidra til hastige og unøyaktige svar, både som et resultat av at det 

kanskje passet dårlig og at de ikke hadde hatt tid til å tenke seg om. For enkelte ble det både 

30 og 40 år å gå tilbake i tid. For å lete opp erindringer og synspunkter om den gang trenger 

man litt tid på seg for å kunne svare best mulig, mener jeg. Sist men ikke minst ga skriftlige 

svar et grunnlag for mer nøyaktig sitering i oppgaven, noe som jeg ser på som positivt både 

for meg og de jeg tok kontakt med.  

 

Man kan kanskje påpeke at mitt valg om å ikke gjøre dybdeintervjuer av informantene, men 

intervju i form av en skriftlig korrespondanse, er et metodisk problem. Imidlertid opplever 

ikke jeg dette slik. De siste som svarte på mine spørsmål fikk tilbud om å svare muntlig over 

telefon, da jeg begynte å komme i tidsnød over å få samlet inn all den informasjonen jeg 

trengte før det var for sent. Likevel foretrakk de forespurte å svare skriftlig. Dette ser jeg på 

som et tegn på at dette var den beste løsningen for intervjuobjektene. Dessuten har det hele 

tiden vært slik at etter skriftlig svar var det enighet om at jeg kunne ta kontakt over telefon om 

det dukket opp flere spørsmål, for eksempel om noe skulle være uklart eller lignende. Jeg 

opplevde ikke å måtte ringe noen for å få forklaring på eller utdyping av noen av 

spørsmålene.  Som Ola Bruun kommenterte i sitt svar (2006): ”[…]du får trekke ut essensen 

der den er å finne”, og for meg var essensen tydelig i alle de skriftlige svarene, uansett hvor 

korte eller lange de måtte være.  

 

Det var imidlertid én person som ba om og foretrakk et muntlig intervju, og årsaken var da at 

det føltes som en for stor belastning å svare skriftlig, og da han mente at kvaliteten på svarene 

ville bli for dårlig ved et skriftlig svar. I sammenligning med det ene muntlige svaret og de 
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andre skriftlige, vil jeg bare kommentere at jeg fornemmer ikke at de skriftlige svarene er 

dårlig i kvalitet av den grunn at de er skriftlige. Jeg synes kanskje til og med at de er mer 

presise i formuleringene.  

 

Organisering av oppgaven 

Oppgaven kan deles inn i forskjellige hoveddeler. Første del, som denne teksten er en del av, 

er innledende og søker å orientere om tema og problemstilling for oppgaven. Her har jeg 

informert om den metodiske tilnærmingen til arbeidet, samt trukket fram metodiske problem 

som har oppstått. 

 

Andre del vil starte på selve temaet for oppgaven, og der vil jeg først konsentrere meg om å 

presentere arrangementet Festspillene i Nord-Norge. Denne presentasjonen vil bestå av en 

generell innføring som blant annet tar for seg organisasjonens oppbygning, formålsparagrafer, 

programtilbud osv. Etter presentasjonen av FINN vil jeg sette arrangementets utvikling inn i 

en kulturpolitisk kontekst, og deretter i en sosiologisk kontekst. Dette er for å belyse FINNs 

posisjon og utvikling i forhold til utviklingen av det norske samfunn og dets kulturpolitikk. 

 

Tredje del vil omhandle kritikken som har vært rettet mot FINN. Denne kritikken vil bli 

presentert både i form av sitater fra aviser, og sitater fra skriftlig korrespondanse med enkelte 

av kritikerne. Her ønsker jeg å studere kritikken parallelt både i en kulturpolitisk kontekst og i 

en sosiologisk kontekst med fokus på ”fenomenet” nordnorsk identitet.  

 

Fjerde del vil være festspilldirektørenes del. Først vil det bestå av en kronologisk framstilling 

av hver direktørs periode. Deretter etterfølger deres meninger og synspunkter på områdene 

amatørenes deltakelse og nordnorsk identitet, samt hva FINN bør være i dagens Nord-Norge.  

 

Til slutt vil jeg prøve å definere ”status quo” på Festspillene i Nord-Norge. Dette er noe som 

innebærer en oppsummering av arrangementets utvikling samt et forsøk på å definere dagens 

FINN.  
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2. FESTSPILLENE I NORD-NORGE – EN PRESENTASJON 

Festspillene i Nord-Norge går av stabelen siste uke i juni i Harstad hvert år, og sommeren 

2007 er festspillene oppe i en alder av 43 år. FINN er en pluralistisk festival (Johansen, 

1991:28). Dette innebærer at flere forskjellige sjangere eller musikktyper, samt forskjellige 

kunstuttrykk (som teater, malerier, fotografier, skulpturer osv) blir presentert i løpet av uka. 

En slik bredde i programmet retter seg mot et bredt publikum. En slik variasjon er også med 

på å gi arrangørene av FINN en mengde målsettinger både å formulere, og å forholde seg til. 

 

FINN er en stiftelse, som består av et representantskap, et styre, og en festspilldirektør som er 

kunstnerisk leder. Den nåværende direktøren er Birger Carlsen, som har hatt denne posisjonen 

siden 2003. Carlsen har et kunstnerisk råd til å veilede seg, og gjennom hele året jobber han 

og en administrasjon med forberedelsene til neste års Festspill.   

 

Representantskapet består av 16 personer som har tilknytning til diverse regionale 

kunstneriske organisasjoner. Disse personene holder møte minst én gang i året. 

Representantskapets første oppgave er å være et rådgivende organ som skal uttale seg om den 

langsiktige utviklingen av Festspillene og om dets samarbeid med lokale, regionale og 

nasjonale kulturinstitusjoner. Videre skal representantskapet uttale seg om budsjett, regnskap 

og årsmeldinger, i tillegg til å velge ut to medlemmer (med personlige vara) som skal sitte i 

styret (Web: FINN).  

 

Styret består av seks personer. To av disse er altså valgt fra representantskapet. Den tredje er 

valgt av og representerer staten, den fjerde Troms fylkeskommune (som representerer de tre 

nordligste fylkeskommunene), den femte Harstad kommune, og den sjette posten besittes av 

festspilldirektøren, som også fungerer som sekretær for styret. Festspillenes øverste organ er 

styret, og dets oppgaver består i å ha det overordnede økonomiske, driftsmessige og 

forvaltningsmessige ansvaret. Dette innebærer blant annet å ansette direktører og hans eller 

hennes administrasjon, vedta budsjett, samt å påse at alt går riktig for seg (økonomi, 

kontraktsforpliktelser o.l.). Styret møtes seks til syv ganger i året for å ta seg av sine plikter og 

ansvarsområder.  

 

Den kunstneriske ledelsen av Festspillene innehar direktøren. Han står i tillegg ansvarlig 

overfor styret for den økonomiske driften av Festspillene, samt organiseringen av de årlige 
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arrangementene. Til å hjelpe seg i kunstneriske spørsmål har styret utnevnt (etter forslag fra 

direktøren) et Kunstnerisk Råd. Festspillenes administrasjon som jobber året rundt med 

arrangering og organisering av det hele, består av syv personer. Direktøren som allerede er 

nevnt står som ”sjefen” her. Med seg i sitt team har han en produsent, en 

informasjonsansvarlig, en kontorleder, en prosjektleder for UNG, samt en daglig leder og en 

sekretær for Festspillene Turné.  

   

Karakteristiske trekk ved FINN er kanskje først og fremst dets mål om å fremme kunstnere 

fra landsdelen. Dette gjøres per i dag gjennom konseptet Ungkunstnere, der unge og uetablert 

kunstnere får økonomisk støtte for å holde en urfremføring, premiere eller lignende under 

FINN. Også tradisjonen om å titulere og hyre enkelte personer som hovedkunstnere kommer 

tidvis landsdelens kunstnere til gode (denne tittelen er ikke utelukkende forbeholdt artister 

knyttet til landsdelen). Sistnevnte gruppe får da en betegnelse som festspillkunstner, 

festspillkomponist og festspillutstiller, alt ettersom i hvilken kunstnerisk kategori personen 

har sitt virke. Men også ”vanlige” programposter har gjerne en tilknytning til landsdelen. 

F.eks. kan en eller flere personer i et band komme fra Nord-Norge, landsdelsinstitusjoner som 

Hålogaland Teater er representerte, osv.  

 

Å bringe amatører og profesjonelle sammen i et lærerikt og fruktbart samarbeid har også vært 

et av festspillenes mål siden starten. Her vil jeg sitere Grethe Stangvik fra et notat under 

vignetten ”Mitt syn på saken” i Harstad Tidende, 14. oktober 1972:  

 

Fra år til år blir det arrangert seminarer etter verkstedsideen (Workshops-ideen). Ved samarbeid skal 
man stimulere aktive til videre arbeid i sitt eget lokale miljø for å videreutvikle dette. Derigjennom 
oppstår de regionale og lokale ringvirkninger som er nødvendige for å bevare og utvikle 
lokalsamfunnet. Sett ut fra denne tanke blir FINN en klar landsdelssak. Kulturarbeidere og amatører får 
en sjanse til å møtes årlig for å stimulere og lære av hverandre til videre virksomhet. Å arbeide for det 
tradisjonelle konsumpublikum er ikke vesentlig i denne sammenheng, men intensivering av 
egenaktivitet (Stangvik, 1972a). 

 

 

I dag er det ikke under hovedprogrammet slike samarbeid skjer, men under NUK++ og 

UNG:Festspill. NUK++ er en forkortelse for Nordnorsk Ungdoms Kulturfestival, og 

adderingstegnene på slutten indikerer at denne er slått sammen med en festival for 

utviklingshemmede. Er man mellom 14 og 20 år kan man være med i NUK++ 

(utviklingshemmede kan være opp til 40 år), mens UNG:Festspill er for de mellom 10 og 14 

år. Her kan man melde seg på seminarer og lære av profesjonelle (seminarene for 
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UNG:Festspill er av kortere varighet). Ofte avsluttes seminarene med en presentasjon 

(utstilling, konsert eller lignende) av hva man har jobbet med i slutten av uka.   

 

 Noen få samarbeidsprosjekter og egenproduksjoner med amatører og profesjonelle finnes i 

hovedprogrammet til tider, og sist skjedde dette i 2005 med en moderne framvisning av 

Hamlet.   

 

Fokuset på barn og ungdom må poengteres. Jeg har allerede nevnt NUK++ og UNG:Festspill 

som tar seg av aldersgruppen 10-20 år. I tillegg har FINN helt siden 1960-tallet administrert 

Barnas Festspill. Disse tre grenene ledes i all hovedsak av en egen prosjektleder.  

 

Festspillene i Nord-Norge har også en egen turnéavdeling som heter Festspillene Turné. 

Denne administreres av en egen daglig leder og sekretær. Gjennom Festspillene Turné 

produserer FINN konserter hele året gjennom, både i og utenom landsdelen. I tillegg deler 

Festspillene Turné ut statlige tilskudd til frie musikkgrupper, og dette gis både som 

turnéstipend og ad-hoc støtte. Både artister i og utenom landsdelen kan søke om støtte, men 

bare nordnorske artister (for eksempel i form av et band og lignende) kan bruke denne støtten 

til konsertvirksomhet utenom landsdelen.  

 

Til slutt i denne presentasjonen vil jeg ta med at Festspillene i Nord-Norge i dag har status 

som en knutepunktsinstitusjon. Denne tittelen har ikke fulgt dem fra begynnelsen, men ble 

tildelt dem 1. januar 1995 med bakgrunn i stortingsmeldingen ”Kultur i tiden”. Dette sikret 

FINN en fast plass på statsbudsjettet (hvorav staten står for 70% av finansieringen), men 

pålegger dem også kulturpolitiske oppgaver.  
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3. FINN I ET KULTURPOLITISK PERSPEKTIV 

For å forstå Festspillene i Nord-Norge er det nødvendig å sette seg inn i samfunnets- og ikke 

minst kulturpolitikkens utvikling. Dette kapittelet søker å vise hvordan utviklingen av FINN 

henger sammen med nettopp kulturpolitikkens utvikling. Jeg har valgt å gå kronologisk til 

verks, og tar for meg tiår for tiår. Men aller først ønsker jeg å definere noen begreper som jeg 

vil benytte i dette kapittelet.  

 

Begrepsavklaringer 

Amatøren 

Det finnes flere faktorer man kan basere skillet mellom amatør og profesjonell på. 

Kvalitetsstandarder er én av dem, og dette er kanskje den faktoren som oftest blir koblet til 

skillet mellom amatør og profesjonell (Wiborg og Magnussen, 1995:104). Imidlertid må man 

være klar over at man finner skillelinjer både internt blant de profesjonelle, internt blant 

amatørene, og mellom disse gruppene.  

 

En annen faktor som er med å skape dette skillet mellom de to gruppene er spørsmål om yrke 

og lønn. Den som da ikke driver med kunstnerisk virksomhet som arbeid og som følgelig ikke 

mottar lønn for sin aktivitet vil da betegnes som amatør. Amatøren driver med kunst og kultur 

ulønnet, og utenfor arbeidstiden. De profesjonelle får lønn for sine aktiviteter, og dette er 

deres arbeid. Jens Harald Eilertsen har en godt eksempel på dette forholdet: ”Er du lege og 

spiller gitar – er du proff lege og amatørgitarist. Er du skuespiller som maler bilder, er du 

proff skuespiller og amatørmaler” (2006). 

 

Man kan også dra inn en tredje faktor her, ifølge Eilertsen og dette er betydningen av 

omverdens syn på en persons eller gruppes kunstneriske produkt, og her spiller media en 

betydelig rolle. Hvis omverden bestemmer seg for å dedikere en lege (av yrke) som en 

profesjonell gitarist, så kan man sidestille hans profesjonalitet her. Da vil også media være 

med på å presentere et bilde av både en proff lege og en proff gitarist. Et konkret eksempel 

kan imidlertid være personen Sissel Vera Pettersen. Av yrke er (var) hun hovedsakelig 

saksofonist og sanger, og hun er også maler utenom dette. I utgangspunktet en amatørmaler. 

Imidlertid har hennes malerferdigheter fått høyere status, noe man kan se i det faktum at hun 
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har holdt utstillinger, blant annet på Rana Museum i perioden 18. mars til 23. mars 2006 

(Web: Helgeland Museum). Her har vi media med oss også: Dagsavisen presenterer henne i 

en ingress som ”songar, vokalist og kunstmålar” (Helgheim). Med andre ord ser det ut til at 

omverdenen har godtatt henne som profesjonell maler.  

 

Ifølge Wiborg og Magnussen (1995:108-111) finnes det flere typer amatører, basert 

hovedsakelig på ambisjoner og hvordan man forholder seg til kunstneriske kvalitetskriterier. 

De nylig rekrutterte er aspirantene/novisene. Disse er såpass ferske at de nesten ikke kan 

kategoriseres som amatører engang, da de ikke har rukket å få et amatørforhold til den 

kunstarten de har startet opplæring i. Hovedmålet her er å lære seg de grunnleggende 

ferdighetene, og når dette målet er nådd har de inngangsbilletten til det aktive lokale 

kulturlivet.  

 

Neste kategori er skippertaksamatørene. Dette er de som med ujevne mellomrom møter opp 

til ukentlige øvelser, og de som møtes én gang i året for å lage en revy. Forestillingene retter 

seg mot et lokalt publikum. Hovedmålet er i utgangspunktet sosialt: Man skal ha det gøy 

sammen, og man skal skape litt ”liv” lokalt. De kunstneriske ambisjonene er i utgangspunktet 

nedprioritert.  

 

Flertallet er vanlige amatører. Disse deltar jevnlig i lokale kulturaktiviteter, men bruker 

likevel ikke hele fritiden sin på disse aktivitetene. De ønsker å forbedre sine ferdigheter, og 

setter derfor pris på den motivasjonen de får gjennom god instruksjon og diverse oppsettinger.  

 

De lidenskapelige amatørene er enda mer ivrige enn de vanlige amatørene i sin aktivitet. De 

bruker gjerne stor deler av fritiden til kulturaktiviteter, og ambisjonene er relativt høye. Både 

ferier og helger kan tas i bruk for å forbedre sitt nivå, og de ivrigste ønsker seg kunstneriske 

utfordringer. ”De er amatørkulturlivets ildsjeler, som går helt og fullt inn for sin lidenskap” 

(op.cit.: 111).  

 

Siste skritt før en profesjonell utøvelse er å være preprofesjonell. Disse er unge, og har 

oppnådd et høyt nivå etter solid opplæring gjennom musikkskole, amatørvirksomhet, 

videregående musikklinje, folkehøyskole osv. Delvis på grunn av dette behersker de allerede 

relativt store tekniske ferdigheter. Mange av disse tar høyere utdannelse og dermed skrittet til 

en profesjonell tilværelse som artist, skuespiller eller lignende.  
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Denne inndelingen av amatører er ment å vise at det eksisterer forskjeller mellom amatører – 

de er ikke en ensartet gruppe. Man må være oppmerksom på at man kan finne amatører som 

faller mellom to kategorier. To grupper kan likevel skimtes som en overordnet inndeling av 

disse. På den ene siden har man en gruppe som setter den lokale tilhørigheten og det sosiale 

som hovedmotivasjonen for å drive på med den kulturaktiviteten. Denne gruppen består av 

skippertaksamatørene og delvis den vanlige amatøren. Den andre gruppen har mestring av 

ferdigheter, kompetanse og interesse for musikk eller teater som hovedmotivasjon for sin 

kulturvirksomhet. De lidenskapelige amatørene og de preprofesjonelle utgjør denne andre 

gruppen.  

 

For å rette oppmerksomheten mot Festspillene i Nord-Norge igjen, så skal vi se hvem av disse 

gruppene som blir innlemmet i arrangementet. Jeg vil påstå at alle disse typer av amatører er 

velkomne og representerte på FINN. Novisene eller aspirantene kan være representert både på 

Barnas Festspill, NUK++ eller UNG:Festspill. Her kan man melde seg på kurs/seminarer på 

en rekke ulike kunstarter og –uttrykk, og det står ingenting om at det kreves 

forhåndskunnskaper eller allerede tillærte ferdigheter. Her kan man komme og være helt 

”fersk” i sjangeren, noe som gjør at du starter på novise- eller aspirantnivå. De vanlige 

amatørene kan også være representert på seminarene for barn og ungdom, da disse ikke bare 

er lærerike, men også sosiale. Til og med skippertaksamatører kan la seg friste til å være med 

pga den sosiale rammen rundt noen dagers aktiviteter.  Men jeg tror nok det er spesielt de 

lidenskapelige amatørene som vil kaste seg om og omfavne en slik mulighet til å lære mer og 

heve et allerede eksisterende nivå. Så lenge utfordringene er gode nok, tror jeg også enkelte 

preprofesjonelle ønsker å melde seg på. Med andre ord, i mine øyne ser det ut til at 

Festspillene i Nord-Norge dekker alle unge amatørgrupper ved de tre grenene Barnas 

Festspill, NUK++ og UNG:Festspill.  

 

Kulturpolitikk  

Begrepet kulturpolitikk består i seg selv av to ord som hver for seg trenger en avklaring på 

dets innhold. Det første ordet er ”kultur”, et ord som opererer med to ulike betydninger på to 

ulike nivå. I stortingsmelding nr. 48 (2002/2003) defineres den videste tolkningen av begrepet 

som de ”verdiar, normer, kunnskapar, symbol og ytringsformer som er felles for ei viss 

gruppe menneske eller eit bestemt samfunn” (Kultur- og kirkedepartementet 2002/2003:21). 
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Disse tilegner man seg gjennom sosialiseringsprosessen i oppveksten. Et viktig punkt å trekke 

fram er at disse verdiene, normene osv, gjerne endres litt fra generasjon til generasjon. 

Forandringene skjer da gjennom menneskelig samhandling og foregår gjerne underbevisst og 

nært knyttet til identitetsfølelsen. 

 

Denne generelle definisjonen av kultur gjelder i grunn for alle livs- og samfunnsområder, da 

man kan spore verdier og normer i det meste av menneskelig aktivitet. For eksempel har man 

uttrykk som matkultur, kleskultur, drikkekultur, arbeidskultur, og så videre. Kultur per denne 

definisjonen finnes altså overalt, noe som gjør det til et vanskelig begrep å bruke i politisk 

sammenheng.  

 

Derfor tyr man til en smalere definisjon av kultur i politikken, en definisjon som avgrenser 

kultur til noen spesifikke aktiviteter. Disse er igjen samlet i en sektor. Eksempelvis kan man 

da si at musikk og dans er kultur mens mat og arbeid ikke er kultur. Hvor omfattende denne 

sektoren eller antallet aktiviteter definert som kultur skal være, har i et historisk og 

komparativt perspektiv variert. Hva som regnes som kultur vil avgjøres med utgangspunkt i 

de estetiske holdningene og verdiene, i tidsepoke og geografi. I Norge har kultursektoren 

ekspandert i løpet av sin utvikling, men dette kommer jeg tilbake til lenger ut i kapittelet.  

 

Det andre ordet som jeg skal forsøke å definere er ”politikk”.  Både Geir Vestheim (professor 

i biblioteks- og informasjonsvitenskap med kulturpolitikk som forskningsfelt) (1994:16) og 

sosiolog og forsker Per Mangset (1992:23) peker på styring som et vesentlig element i 

offentlig politikk. Vestheim tar så i bruk de dramatiske ordene ”makt” og ”dominans” og 

peker på at dette er sentralt i politikken. Videre sier han at dette er akseptert i samfunnet så 

lenge denne makta og/eller dominansen blir utøvd gjennom demokratiske prinsipper. Denne 

definisjonen finner jeg verdiladet, selv om poenget er normert gjennom idiomet ”å sitte med 

makta” (underforstått at de som sitter med makta har styringa). Jeg har likevel valgt å ta med 

perspektivet hans, fordi som vi skal se på senere, så er det en mengde verdiladete utsagn i 

politikkens verden. I eksempelet FINN så vil festspilldirektøren og styret ha makten over 

arrangementet, og deres styring over dette vil i seg selv representere spesifikke verdier. 

Kritikk som reises mot festspillene og deres styring baserer seg også på ulike verdier, og er 

følgelig verdiladede.  
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Jeg heller likevel til Mangsets definisjon, da den både er verdinøytral og henviser til 

retningslinjene for styring. Han skisserer blant annet opp målet for styring, som er 

”ivaretakelse av interesser og verdier i et samfunn” (op.cit.: 23). For å nå dette målet går 

politikerne gjennom en prosess med samarbeid og konflikt. Mangset berører altså prinsippet 

om demokrati i sin definisjon av hva politikk er: Alle (for eksempel de forskjellige politiske 

partiene) skal få si sin mening om hvordan interessene og verdiene i samfunnet best kan 

ivaretas, og av dette utløses det både konflikt og samarbeid.  

 

Jeg finner Asle Høgmos ordvalg fin å bruke som en fordypning i hva politikk egentlig handler 

om; ”å utforme intensjoner, å handle og å medvirke til resultat og konsekvenser på ulike nivå” 

(1995:34). Dette sitatet tar også opp i seg det faktum at kulturpolitikk utøves på flere ulike 

politiske nivå. Man har for eksempel lokal, regional og nasjonal kulturpolitikk, som hver har 

sitt spesielle geografiske og kulturelle område å fokusere på. 

 

Kulturpolitikk dreier seg altså i bunn og grunn om ”styring av kultursektoren, og om 

samarbeid og konflikt for å ivareta kulturelle interesser og verdier” (Mangset 1992:23), og 

denne styringen skjer på flere politiske nivå.    

 

Til slutt her ønsker jeg å nevne kulturpolitikkens kvalitative og kvantitative side. Vestheim 

skriver om disse dimensjonene i Kulturpolitikk i det moderne Noreg (1995:99). Det 

kvantitative aspektet ved kulturpolitikk dreier seg om fordelingen av goder og byrder. Med 

goder menes ulike kulturopplevelser og – erfaringer, og disse fordeles basert på visse 

prinsipper. Slike prinsipper kan for eksempel være hvor mange som får mulighet til å benytte 

seg av goden (for eksempel en konsert) i forhold til hvor mye økonomisk støtte som blir gitt. I 

kontrast til fordelingen av en mengde kultur, finner vi det kvalitative aspektet ved 

kulturpolitikk. Fokuset og spørsmålsstillingen her går på hvilken type kultur som skal 

fordeles. Kriteriene man bruker for å velge ut til dette formålet består for eksempel av sjanger 

og graden av kvalitet. Disse to sidene av kulturpolitikk spiller en vesentlig rolle når det 

gjelder hvilke kulturelle prosjekt som skal motta økonomisk støtte fra det offentlige. Som vi 

skal se lenger ut i dette kapittelet, må FINN forholde seg til retningslinjer som berører både 

kvantitative og kvalitative aspekt.  
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1960-årene 

Kulturpolitikkens arena på 1960-tallet, som da altså var det tiåret da Festpillene i Nord-Norge 

startet opp, var fremdeles preget av gjenreisningsarbeidet som ble satt i gang etter krigen.  

Målet til staten var å bygge opp Norge til en velferdsstat, og kulturpolitiske tiltak ble 

gjennomført med dette som ledestjerne. Å være en velferdsstat innebar at godene skulle 

fordeles ut til hele folket, uansett klasse eller bosted. Kultur var selvfølgelig et slikt gode, og 

1950- og 1960-årene ble på mange måter riksinstitusjonenes tid. Riksteatret (1949), 

Riksgalleriet (1952) og senere Rikskonsertene (1968) ble opprettet for å ambulere landet 

rundt og spre elitekultur ut til massene. Denne kulturspredningen gikk under navnet 

”demokratisering av kulturen” (Vestheim 1995:169), og Vestheim beskriver politikken som 

en ”overrislingspolitikk”, der alle skulle få sin del av kaka. Kulturpolitikkens kvantitative 

aspekt var i fokus og man antok at hinderet for et større kulturliv var manglende tilbud til 

folket. Dermed gjorde man kulturpolitikken om til å handle om et distribusjonsproblem Det 

var ikke lyst og vilje som holdt folk fra å gå på teater, utstillinger eller konserter, men altså 

manglende kulturtilbud der de bodde. Generelt var denne politikken like mye en velferds-, 

utjevnings- og delvis sentraliseringspolitikk som kulturpolitikk. Man skulle utjevne kulturelle 

forskjeller; kultur og kulturtilbud ble ansett som et velferdsgode som folk skulle kunne få 

oppleve også ute i distriktene. 

 

Kulturen ble spredt, men man kan spørre seg om hvilken eller hvem sin kultur som ble spredt. 

Svaret er elitekultur eller ”finkultur”. Dette begrepet hentyder både til at for eksempel en 

musikksjanger oppfattes som en ”høyere” kulturell form (mer seriøs, kompleks og krevende), 

og at en sjanger sikter seg inn mot et øvre sjikt i en sosial lagdeling av samfunnet (velstående) 

(Østerberg, 1997:19).  Mot slutten av 60-tallet innså regjeringen at politikken deres ikke 

hadde skapt den ønskede effekten. Den kulturelle blomstringen uteble; de kulturelt ”fattige” 

menneskene oppsøkte ikke tilbudene deres. For mange føltes nok denne finkulturen som ble 

presentert veldig fremmed, og dermed oppsøkte man heller ikke de nye tilbudene. Dermed 

måtte staten gå nye veier for å innlemme folk flest i kulturlivet.  

 

På 1960-tallet hadde ikke Nord-Norge et profesjonelt kulturliv. Det som var av kultur i 

landsdelen, bestod av og med amatører, i følge Ramm (2007). Dette var naturlig nok de første 

Festspill veldig preget av, hvor da det første arrangementet framstod som et rent janitsjar - en 

mønstring av landsdelens amatører. På programmet stod også konserter med rikskonsertene 
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(for eksempel kirkekonsert med Det Norske Solistkor, organist og dirigent Knut Nystedt i 

1968). Som avslutningskonsert i 1968 hadde man vært så heldige at den sovjetrussiske 

pianisten Vladimir Ashkenazy la turen innom i forbindelse med en turné. I følge daværende 

festspilldirektør Paul A Ramm var responsen laber, og en halvtime før konserten gikk Ramm 

ut i gaten og ga bort gratis billetter til konserten i et forsøk på å fylle opp salen til Ashkenazys 

konsert. Men selv med gratis billetter var dette vanskelig, og i følge Ramm var det 

”finkulturen” i seg selv som holdt folk fra å møte opp. 

 

1970-årene 

Først på andre halvdel av 1970-tallet begynte staten å utrede stortingsmeldinger om 

kulturlivet i Norge. En stortingsmelding er ikke en ”lov” i så måte, men er heller ment å være 

en oppsummering over status quo, og å virke retningsgivende: 

 
[…] en stortingsmelding er et slags programdokument fra regjeringen i Stortinget. Stortingsmeldingene 
redegjør for tidligere og igangværende virksomhet på et felt, og presenterer regjeringens hovedmål og 
langsiktige linjer. Det stemmes ikke over den, en stortingsmelding er ment å legge grunnlaget for en 
debatt om prinsipper, en mulighet til å drøfte de store linjer og områder hvor regjeringen signaliserer 
særlig innsats (Hindahl og Talén, 1992:18). 
 
 

Første kulturmelding fra staten kom i 1973 og ble titulert Om organisering og finansiering av 

kulturarbeid (St.meld. nr. 8, 73/74). Men den som virkelig skulle prege kulturpolitikken i 

1970-årene var Stortingsmelding nr. 52 (73/74) som introduserte en Ny kulturpolitikk: 

 

I stedet for å legge ensidig vekt på å spre den tradisjonelle høykulturen, skulle en nå ta utgangspunkt i 
kulturen til folk flest, slik den utfoldet seg i folks egne lokalmiljøer. Utvidet kulturbegrep, 
desentralisering av kulturpolitiske beslutninger og kulturell egenaktivitet ble sentrale stikkord 
(Mangset, 1992:121). 

 

Det utvidete kulturbegrepet innebar en utvidelse av kultursektoren. Nå var det ikke lenger 

bare kunst og kulturvern som var kultur, men også idrett, ungdomsarbeid og andre 

fritidsaktiviteter. Dermed ble ikke kultur lenger bare for en kulturell elite, men for folk flest. 

Kultur skulle ikke bare være ”finkultur” eller ”elitekultur”. Man forsøkte å bryte isolasjonen 

mellom kunsten og vanlige folks hverdag. 

 

Desentralisering av kulturpolitiske beslutninger betydde økt styring på fylkeskommunalt og 

kommunalt nivå. Man fikk opprettet kulturstyrer for det utvidete kulturområdet, 

kulturadministrasjoner og innført ny støtteordning til allment kulturarbeid. Ei offentlig 
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kulturforvaltning ble bygget opp, som skulle ta seg av den nye kulturpolitikken på regionalt 

og lokalt nivå. I tillegg ble det opprettet musikkonservatorier fra Kristiansand i sør til Tromsø 

i nord, mens Oslo fikk en Musikkhøgskole.  

 

Kulturell eller skapende egenaktivitet ble viktig. Man skulle skape trivsel i lokalsamfunnet, og 

øke livskvaliteten til folk der de bodde. Man verdsatte fremdeles den profesjonelle 

kulturytringen og vurderte den ut fra sin produktkvalitet (Mangset, 1992:142), mens 

amatørene ble verdsatt og vurdert ut fra sin aktivitetskvalitet.  

 

Skiftet i kulturpolitikken på 1970-tallet har blitt omtalt som en bevegelse fra demokratisering 

av kulturen til kulturelt demokrati (Vestheim, 1995:181). Demokratiseringen tok 

utgangspunkt i ”finkulturen” og gjorde kulturpolitikken kvantitativ; til å handle om et 

distribusjonsproblem. Kulturelt demokrati som overtok på 70-tallet derimot, var uttrykk for en 

kvalitativ kulturpolitikk, og handlet om å få ulike sosiale gruppers kulturuttrykk og – 

interesser synlige.  

 

Det skal sies at 70-tallets kulturmeldinger møtte mye motbør. De ble kritisert for å ”sidestille 

Bingo og Beethoven” (Hindahl og Talén, 1992:23). I en kommune kunne man nå oppleve at 

en travhest fikk en kulturpris eller større deler av kulturpotten enn for eksempel det lokale 

musikkorpset. ALT ble kultur, så lenge det var en fritidsaktivitet. Hva som ble regnet som 

kultur hadde kun denne spesifikasjonen å forholde seg til. 

 

Hva skjedde så i Festspillene i Nord-Norge i denne perioden? For det første hadde de 

arrangementsmessig hatt en dramatisk vekst siden starten. Det ble nå gjennomført mange flere 

arrangementer over flere dager, og nye poster hadde kommet på programmet. I 1970-årene 

skjøt seminarvirksomheten fart, og amatører kunne melde seg på og dermed få mulighet til å 

lære mer om sin interesse. Det ble f.eks. arrangert seminarer for kordirigenter, skuespillere, 

visesangere osv. Barn hadde allerede fra 1960-tallet hatt sitt eget forum i Barnas Festspill, 

hvor de blant annet fikk være aktive amatører de også. I 1973 startet FINN med å utfordre 

lokalmiljøene til kulturell innsats. Hvert år fikk et såkalt markeringsdistrikt økonomiske 

midler til å utløse lokal kulturvirksomhet. Dette var ment som en vitaminsprøyte, og de ble 

invitert til å presentere resultatet av prosjektet under Festspillene (en invitasjon de kunne 

takke enten ja eller nei til). Begge disse nye programpostene kan ses på som en anerkjennelse 
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av de lokale kulturaktiviteter, og ikke minst amatøren. Slik sett handlet FINN i ”tråd” med 

datidens nasjonale kulturpolitikk: Amatørens aktivitet var i fokus. 

 

1980-årene 

I 1980-årene slo en høyrebølge inn i norsk politikk, noe som også satte sitt preg på 

kulturpolitikken. To nye kulturmeldinger ble gitt ut; Stortingsmelding nr. 23 (81/82) og nr. 27 

(83/84). Sistnevnte varslet Nye oppgåver i kulturpolitikken. Hovedlinjene fra tiåret før var ført 

videre, men noe var likevel nytt. Markedsorienteringen og kommersialisering satte nå sitt preg 

på kulturpolitikken (Mangset, 1992:147). Dette henger sammen med at veksten i offentlige 

utgifter var i ferd med å stagnere, men også med at kulturpolitikken ble mer ”blå” (Høyre-

politiker Langslet overtok departementet i begynnelsen av 80-årene). Et resultat var større 

krav til egeninntekter, noe som igjen førte til økt vekt på sponsing og reklameinntekter. Som 

en følge av dette ble arrangører mer opptatt av å få artister på programmet som ville ”selge” 

bra, og dermed rettet man fokuset mot den profesjonelle og ”kjente” utøveren. Den lokale 

egenaktiviteten måtte vike plass for nasjonale, sentrale kulturinstitusjoner og profesjonell 

kvalitet.  

 

Den nye kulturmeldingen ga regionale og lokale politiske organer mer ansvar og rom til 

initiativ. Mangset sier det slik at ”fylkeskulturforvaltningene endret seg fra å være joviale 

iverksettingsagenter for statlig kulturpolitikk til å bli selvstendige aktører for en regionalisert, 

nasjonal kulturpolitikk” (1992:212). 

 

For FINN var situasjonen annerledes i 1985 sett i forhold til starten i 1964, og daværende 

direktør Bjørn Hulleberg uttrykte forandringene slik:  

 

Amatørvirksomheten har blomstret både i mengde og i kvalitet. Det profesjonelle musikk- og teaterliv 
har fått sine institusjoner. Det har blitt flere profesjonelle kunstnere i landsdelen. Kulturarbeidet har økt. 
Publikum har blitt mer kresne, ikke minst p.g.a. TV, men også fordi de venter mer av sine ”egne” 
kunstnere. [...] Dette betyr at FINN må stille større krav, både til amatører og profesjonelle som 
medvirker under festspillene (Olsen, 1985:8-9). 

 

Festspillene er i ferd med å endre seg. Amatørinnslagene blir færre i antall (Stenersen, 

1989:76), og likeså synker distriktsengasjementet sett i antall konserter som blir holdt utenfor 

vertsbyen. Det må likevel presiseres at dette må sees i sammenheng med dårlig økonomi. Men 

som Hullebergs uttalelse tydelig viser, ser man en tendens til profesjonalisering av FINN. Vi 
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snakker ”proffe” amatører, og et meget høyt nivå på profesjonelle kunstnere. Stenersen 

påpeker også dette faktum: 

 
 
Forholdet mellom profesjonell og amatør ble klart endret i festspillsammenheng etter 1984. Festspillene 
var fortsatt et eksponeringsforum og et meget verdifullt verksted, men man var på vei til å bli det for 
utøvere som var profesjonelle eller med ambisjoner som pekte mot tilsvarende nivå (op.cit.: s. 86). 
 

 

Dette lar seg spore i gjenopprettelsen av Nordnorsk Symfoniorkester i 1984, som hadde ligget 

død siden tidligere kunstneriske leder Ernst Glaser gikk av i 1969, etter 4 års ledelse. Den 

gang bestod orkesteret omtrent bare av amatører, da det ikke var stort andre krefter å hente i 

landsdelen. Nå bestod ca halvparten av musikerne av profesjonelle, og resten av 

musikkstudenter og amatører. Musikkstudenter kan i seg selv betraktes som kvasi-

profesjonell på denne tiden, noe som etterlot meget få plasser i orkesteret til amatøren (op.cit: 

s.81).  Også i FINNs organisasjon og administrasjon ble amatøren og entusiasten erstattet med 

den profesjonelle, med fagmennesket.  

 

I løpet av Vestviks periode som direktør hadde man fått bygd opp en nær kontakt med 

pressen, radio og tv, og man drev konsekvent PR for å ”selge” FINN til publikum. Dette 

innebar også utforming av grafisk materiale som et ledd i presentasjonsprosessen (plakater og 

program). 

 

I 1988 var altså profesjonaliseringen av Festspillene blitt tydelig, og som en følge av dette 

hadde det kunstneriske nivået blitt hevet betraktelig. Amatørene var nesten fraværende i 

programmet utover markeringsdistriktenes bidrag, og de en gang så mange og berikende 

seminarene var nå kortet ned til bare ett (dukkespillteknikk). Man finner 

markedsmekanismens inntog i FINN ikke bare gjennom det faktum at man nå gikk for en 

profesjonell scene, men også i det systematiske PR-arbeidet som ble bygget opp.   

 

1990-årene 

 Åse Kleveland i Brundtland-regjeringen la fram neste kulturmelding i 1992 

(Stortingsmelding nr. 61). Denne stortingsmeldingen skulle bringe med seg store 

konsekvenser for Festspillene i Nord-Norge. I denne kulturmeldingen formidler staten 

bekymring for den nasjonale kultur, som de anser som truet pga globalisering, massemedia og 
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de senere års styrking av lokal og regional kultur. For å sikre nasjonal kultur utnevner de visse 

institusjoner til å bære ansvaret om å formidle denne, og påpeker samtidig at det skal være 

”formidling av kunst og kultur på høyt kvalitativt nivå” (Kulturdepartementet 1991/1992:12). 

Ansvarsbærerne er riksinstitusjonene, nasjonale institusjoner og knutepunktsinstitusjoner.  

 

Sistnevnte gruppe var noe nytt som kom med denne kulturmeldingen, og FINN var en av 

institusjonene som ble hedret med denne tittelen 1. januar i 1995. Økonomisk får dette sine 

konsekvenser: Staten tar på seg mesteparten av det økonomiske ansvaret, mens resten er 

fordelt mellom fylkeskommunene (Finnmark, Troms og Nordland) og kommunen (Harstad). 

Per i dag utgjør denne fordelingen seg som et 70/30 forhold. Dette betydde også at 

Festspillene havnet på statsbudsjettet og var dermed sikret en årlig sum i pengestøtte. 

Samtidig betyr det også at staten indirekte har påvirkningskraft på programmet. For hver 

utbetaling følger nemlig et tilskuddsbrev med noen punkter som festspillene må ta hensyn til, 

og dette vil jeg konkretisere litt nærmere ved å vise innholdet i tilskuddsbrevet som fulgte den 

økonomiske støtten for arrangementet som skulle gjennomføres i 1999. 

 

Det overordnede målet som blir formidlet i dette tilskuddsbrevet er ”å gjøre musikk av høy 

kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig og å stimulere til kunstnerisk fornyelse og 

utvikling” (Det Kongelige Kulturdepartement, 1998). I dette ligger et krav om å presentere 

profesjonelle artister og kunstnere, og nåløyet for hvem som kan delta i hovedprogrammet 

smalnet dermed til. FINN må også aktivt være med å fremme nyskapning og utvikling på det 

kunstneriske området. Dette var altså den generelle ordlyden. Så kom konkrete krav til 

Festspillene i Nord-Norge, som fulgte med de økonomiske bevilgningene:  

 

• FINN skal nå flest mulig med musikktilbud  

(oppfølging: antall konserter, besøkende og eventuelt turnéer i Harstad, samt i og 

utenfor eget fylke).  

• FINN skal ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge 

(oppfølging: antall norske verk oppført).  

• FINN skal fremme bruken av samtidsmusikk  

(oppfølging: antall fremførte verk og bestillingsverk av nålevende norske og  

utenlandske komponister).  

• FINN skal videreutvikle formidlingen av musikk til barn og unge. 
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(oppfølging: utarbeide plan for denne formidlingen, antall skole- og 

barnehagekonserter, antall tilrettelagte konserter for barn og unge og antallet 

besøkende, antall andre tiltak som legget til rette for barn og unges medvirkning og 

aktivitet). 

 

Det første punktet setter uvergelig krav til høye publikumstall. Det andre setter seg inn i en 

sammenheng av å formidle nasjonal kunst og kultur. Tredje punkt setter seg i sammenheng 

med å være nyskapende og utviklende, ved å rette seg mot samtiden. Siste punkt legger særlig 

ansvar på FINN om å skape et tilbud til barn og unge. Som det kommer fram i formuleringen 

”antall” ovenfor, så er FINN ansvarlig for å rapportere inn til staten etter hvert festspill. Her 

skal det bare kort skytes inn det åpenlyste at selv om staten gir kvalitative retningslinjer er 

standardskjemaene for tilbakerapporterting utarbeidet kvantitativt.  

 

Festspillene hadde alltid søkt å dra inn nasjonale internasjonale kulturuttrykk for å stimulere 

nordnorsk kulturliv og publikum. Et særskilt fokus på barn og unge har FINN hatt allerede 

siden 1960-tallet, og fokus på samtidsmusikk ble satt på agendaen spesielt av Hulleberg på 

andre halvdel av 1980-tallet. Nå ble disse satsningene ikke bare et punkt i programprofilen, 

men også et krav fra staten.  

 

Videre om knutepunktinstitusjonenes oppgaver sier kulturmeldingen:  

 
Knutepunktinstitusjonene er tenkt å få en fremtidig rolle som bærere av et nasjonalt kulturansvar og 
samtidig ha en regional og lokal tilknytning. Den største utfordringen for disse institusjonene vil, 
foruten å ivareta egen utvikling, produksjon og formidling, være å utvikle ideer, tilbud og kompetanse 
som kan komme hele regionen til gode, og bidra til å styrke kontakt og faglig miljø innenfor de 
respektive landsdeler. Samtidig er tanken at nettverksfunksjonene skal koble dem tettere både til andre 
institusjoner og til statlige og regionale myndigheter (Kulturdepartementet 1991/1992:58-59). 

 

 

Festspillene hadde lenge samarbeidet med riksinstitusjonene og regionale institusjoner. Slik 

sett var de allerede knyttet til statlige og regionale myndigheter. Konseptet med 

markeringsdistrikt hadde eksistert siden 1974, og prosjektene som inkluderte amatører og 

profesjonelle siden starten. Disse programpostene styrket kontakten og kompetansen innenfor 

landsdelen. Artister ble også sendt rundt på en turné tilknyttet Festspillene, noe som økte 

tilbudet i regionen.  
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Et punkt som går igjen i kulturmeldingen er kravet om kvalitet. Kulturpolitikken skal 

”stimulere til kvalitet” (op.cit.: s. 11), videre leser man at ”kvaliteten må videreutvikles på alle 

plan” (op.cit.: s. 18). Regjeringen vil generelt ”legge vekt på at kulturmidler gir resultater som 

holder kvalitetsmål” (op.cit.: s. 25). Kvalitet er blitt en overordnet målsetting i den statlige 

kulturpolitikken. Samtidig som kulturmeldingen har et slikt sterkt fokus på kvalitet sier den at 

”det å satse på kvalitet er ikke det samme som å rendyrke en elite. Det er å legge forholdene 

til rette for at flest mulig skal få anledning til å utvikle og utfolde seg på det nivå han eller hun 

evner” (op.cit.: s. 27). Dette sees i sammenheng med nivåhevingen på de forskjellige plan 

siden 1970-tallet, slik at fokus på kvalitetsheving rett og slett bare er en forlengelse og aksept 

av dette faktum. Selv om formuleringen gir uttrykk for at man ikke er eliteorientert, virker det 

nok uvegerlig som et paradoks at man på den ene siden skal satse på egenaktivitet og 

amatøren, og på den andre siden være så fokusert på kvalitet. For hvem er det som skal 

bestemme hva som er kvalitet? Normen er at den kulturelle elite setter standarden for hva som 

er kvalitet og hva som ikke er det. Og når de definerer hva som kan kalles kvalitet, er det som 

regel snakk om et profesjonelt kunstuttrykk. I deres øyne er og blir amatøren en amatør, og 

følgelig har de ikke et nok profesjonelt kunstuttrykk til å kunne si at det de holder på med har 

kvalitetsmessig høy standard.   

 

Statens krav til kvalitet førte til at FINN fortsatte sin profesjonalisering av de årlige 

begivenhetene, både av amatørene og de allerede profesjonelle. Som et resultat av dette ble 

nivået på hele programmet hevet. Allerede i 1993 (to år før FINN ble knutepunktsinstitusjon) 

fikk Festspillene i Nord-Norge en ærestittel som en anerkjennelse av høy kunstnerisk kvalitet 

og markant nordisk satsing i programinnhold og artistmedvirkning: Nordisk Ministerråd 

utpekte da FINN til Årets Nordiske Kulturfestival. Dette var å se som en bekreftelse på 

kvalitetsnivået som nå var nådd.  

 

Året før ble FINNs formålsparagraf endret: 

 

Festspillene i Nord-Norge er en stiftelse som har som formål: 
- å arrangere årlige festspill 
- å bidra til å styrke kulturliv og kunstnerisk virksomhet i landsdelen 
- å reflektere menneskers livsvilkår i Nord-Norge og på Nordkalotten 
- å være et møtested og eksponeringsforum for aktører, organisasjoner og institusjoner innen regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt kulturliv (Web: FINN) 
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Borte var formuleringen om å ”spre sine aktiviteter i landsdelen så langt det er praktisk og 

økonomisk mulig”. I stedet skulle man ”bidra til å styrke kulturliv og kunstnerisk virksomhet 

i landsdelen”. Noe av grunnen til et slikt bytte av formuleringer kan være det faktum at 

Festspillene i Nord-Norge ikke lenger var ett av få kulturtiltak i regionen. Med årene hadde 

det dukket opp flere festivaler, så kultur var nå mer tilgjengelig for folk flest. Dermed var 

heller ikke behovet for å fysisk spre kultur ut i Nord-Norge like stort som før. Men FINN 

fortsatte å ha et ansvar for å styrke kulturlivet i landsdelen, først og fremst gjennom NUK++ 

og Ungkunstprosjekter.  

 

Det tredje punktet på den nye formålsparagrafen var helt nytt. Men det skal sies at det 

tidligere hadde vært implisitt i arrangeringen og planleggingen. FINN fortsatte å være et 

eksponeringsforum, men gruppen ”for hvem” var nå større. ”Personer” ble nå til ”aktører”, og 

i tillegg til organisasjoner skulle institusjoner innlemmes. Der det før var snakk om 

”landsdelen”, snakket man nå om det regionale, det nasjonale, og det internasjonale kulturliv. 

Igjen vil jeg påpeke at dette lå implisitt i de tidligere tiders gjennomføringer av FINN, da de 

alltid søkte å presentere nasjonal og internasjonal kultur i tillegg til ”egne krefter”. Men nå var 

dette satt på papiret, og dermed gjort mer ”politisk korrekt”.   

 

2000-årene 

Den siste kulturmeldingen som er lagt fram kom i 2003 (Stortingsmelding nr. 48, 

Kulturpolitikk fram mot 2014). Som et beskrivende dokument over datidens/nåtidens situasjon 

har den fått skryt, mens den er kritisert for å være lite egnet for videre utvikling (Carlsen, 

Finess Tretvoll). Av den grunn vil jeg kun bruke den for å trekke et komparativt perspektiv til 

starten av festspillene, og forsøke å definere hvor FINN står i dag kontra 60-tallet.   

 

Meldingen peker blant annet på utviklingen i samfunnet: Fra å være et land som lå langflat på 

bunnen etter krigen, har nasjonen nå bygget seg opp til å bli en velferdsstat. Dette mye takket 

de økonomiske gevinstene av oljefunnene i norsk havområde på 70-tallet. Universitet, 

konservatorier og høgskoler har blitt bygget opp og finnes nå i alle landsdeler, og stadig flere 

benytter seg av disse og tar en høyere utdannelse. Når det gjelder kunst er det i dag 

institusjonalisert opplæringstilbud på alle nivå; musikkskolen i grunnskolen, musikk-, dans- 

og dramalinjer på videregående, og musikk som fag både på universitetet, høgskoler og 
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konservatorium. Og da tenker jeg også på komponistutdanning, direksjonsutdanning, 

arrangørutdanning, koreografiutdanning og så videre. 

 

Som en følge av den økende graden av utdanning, har også arbeidsoppgavene for musikere 

økt. Landet har fått flere profesjonelle orkestre, og de eksisterende ble bygget ut. Distriktene, 

deriblant Nord-Norge, fikk ordninger med landsdelsmusikere og distriktsmusikere. 

Musikkskolene trengte faglærere til de nye rekruttene. Musikere, dansere og skuespillere 

startet også opp som frilansere. En frilanser er en ”som mottar lønn for enkeltstående oppdrag 

uten å være fast eller midlertidig ansatt. […] Andre begreper er «ikke-ansatt lønnstaker» eller 

«lønnstaker utenfor tjenesteforhold»” (Web: Spør OSS, 2007). Sist men ikke minst må nevnes 

framveksten av nye retninger i musikklivet. Aksepten av nye sjangere innen den seriøse 

musikkulturen har gitt musikere et større tilbud, og man kan spesialisere seg på ulike 

musikalske felt.   

 

Amatørene er blitt mer proffe, igjen tas dette opp i kulturmeldingen. I tillegg til 

utdanningsrevolusjonen kan dette også skyldes at man har mer fritid nå enn for 40 år siden. 

Tall fra finansdepartementet viser ”I 1960 arbeidet hver sysselsatt i gjennomsnitt om lag 1950 

timer i året, mens tilsvarende tall for 1998 var 1400 timer” (Web: NOU, s. 207-208).  Altså 

har man nå mer tid til å øve og til å bli flink på instrumentet sitt. Stortingsmelding nr. 48 

peker fortsatt på viktigheten av amatøraktiviteten, både i seg selv og i samarbeid med 

profesjonelle. Her er spesielt barn og unge pekt ut som en spesiell målgruppe. 

 

Så hvor står FINN i dag i forhold til starten for 40 år siden, og i forhold til dagens nasjonale 

kulturpolitikk? Jeg vil nesten si det slik at festspillene har ligget i forkant av nasjonal 

kulturpolitikk hele veien. Allerede i starten var de ute i distriktsøyemed, og ville inspirere og 

vise fram kulturlivet i landsdelen. De pekte tidlig ut fokus på barn og unge som en grunnpilar 

for sitt virke, samt å legge til rette for samarbeid mellom amatører og profesjonelle. Alle disse 

tingene kom ikke inn på den nasjonale kulturpolitiske dagsorden før flere år senere. 

 

Men festspillenes definisjon av amatøren har endret seg, og likeså dets fokus på 

distriktsutviklingen. Man må kanskje kunne si at dette skyldes nasjonal kulturpolitikk: For det 

første så er det takket være regjeringens satsing på utdanning at amatørens nivå har steget. 

Likeså har den kulturelle kapasiteten i landsdelen (og landet for øvrig) økt som en følge av 

dette. Resultatet er mer ”proffe” amatører og mer kultur ute i distriktene.   



 31 

 

Jeg har allerede pekt på at formålsparagrafen til FINN har gått bort fra å spre aktiviteten ut i 

landsdelen til folk flest. I utgangspunktet kan man jo si at de fremdeles gjør det, med 

konseptet FINN Turné. Men dette er en spredning som foregår relativt passivt. Folk ute i 

distriktet får et konserttilbud fra festspillene – ja, men de får ikke være aktivt med i 

kulturlivet, som i konseptet om markeringsdistrikt. Til dette sier nåværende festspilldirektør 

Birger Carlsen at markeringsdistriktet er borte i navnet, men at ideen lever videre i NUK++ 

og Ungkunstprosjektene.   

 

Men forutsetningene og målsetningene mellom markeringsdistriktene og NUK++ er veldig 

forskjellige. Forutsetningene til markeringsdistriktene var at de mottok et pengebeløp som 

skulle stimulere til kulturaktivitet hele året før Festspillene, hvor de fikk tilbud om å opptre. 

Her kunne alle som ville være med. Det overordnede målet var at denne aktiviteten skulle 

fortsette også etter endt opptreden i Harstad. Å vise lokalt kulturliv og stimulere til aktivitet 

var viktige stikkord her. NUK++ skjer over én uke, i motsetning til over et helt år, og man 

mottar ingen penger i forkant. Det er aldersmessige begrensninger på hvem som kan delta på 

NUK++, og her må man betale for å få være med. Målet er også annerledes og kanskje mer 

eliteorientert enn før: Man ønsker først og fremst å skape morgendagens kunstnere, ikke bare 

stimulere til økt lokalt kulturaktivitet.  

 

Amatørens rolle har nå blitt flyttet til NUK++, hvor all aktivitet i utgangspunktet skjer over en 

uke. Markeringsdistriktets amatører har dermed fått en ny ”arena” på FINN. 

Langtidsperspektivet og den økonomiske støtten finner man ikke i NUK++, men den delen av 

markeringsdistriktet er blitt flyttet til Ungkunstprosjektene. Pengebeløpet som 

markeringsdistriktene fikk går nå teoretisk sett til ungkunstnere, hvor en nordnorsk person, 

gruppe e.l. skal jobbe med et prosjekt et helt år for så å vise det fram på Festspillene. 

Ungkunstneren er en uetablert kunstner, altså en person som har oppnådd et visst nivå av 

profesjonalisme.  

 

Med andre ord, markeringsdistriktet har teoretisk sett blitt delt opp i biter og omplassert, slik 

jeg ser det. Amatørene har gått til NUK++, mens den økonomiske støtten og mulighet til 

fordypning over lengre tid har gått til de profesjonelle ungkunstnerne.  
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Man kan jo spørre seg hvorfor dette distriktsfokuset har endret seg slik. Deler av svaret ligger 

i Carlsens sitat fra Harstad Tidende 22.06.2005: 

 

For kunstnerne selv, de mest interesserte og folket i Harstad er festivalen fortsatt veldig stor. Men jeg 
har inntrykk av at det er blitt så mange festivaler rundt om i landsdelen nå at vi nok må innrømme at den 
kanskje ikke betyr så mye for folk flest i Nord-Norge som den gjorde tidligere [...] Derfor jobber man 
heller ikke like bredt ut mot hele landsdelen som man gjorde før. 

 

Festspillene i Nord-Norge er ikke lenger det eneste kulturarrangementet i landsdelen, og som 

Vidar Kvalshaug sier i en kommentar i Nationen 25.06.05: ”Hver bygd i Norge har snart sin 

festival.” Med dette faktum forsvinner også Festspillenes ”nødvendighet” av å spre 

aktivitetene ut i de respektive kommunene. Delvis av denne grunn sluttet man med 

markeringsdistriktene, fordi kulturlivet ute i kommunene nå har fått andre og alternative 

scener og rom å opptre på. Det blir også kommunene som får ansvaret å sprøyte penger inn i 

det lokale kulturlivet for å få det til å vokse. Dette må man kunne gi nasjonal kulturpolitikk 

æren eller skylden for, med sin satsning på kultur ut i distriktene.  
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4. FINN I ET SOSIOLOGISK PERSPEKTIV 

Det er viktig å forstå utviklingen av FINN ikke bare i et kulturpolitisk perspektiv, men også i 

et sosiologisk perspektiv. Endringer i samfunnet generelt, både i Nord-Norge, nasjonen og 

verden, har spilt og spiller fremdeles en avgjørende rolle for Festspillene.  

 

I det følgende vil jeg komme inn på identitetsbegrepet, og derfor er det på sin plass at man gir 

en avklaring på dette først. Dette vil jeg gjøre ved hjelp av å sitere Berkaak (2002:32): 

 
Selve ordet identitet innebærer naturligvis at noe er identisk, at noe oppleves som ett med noe annet. 
Kulturell identitet, enten det gjelder etnisitet, nasjon, kjønn, kroppsvekt eller andre variabler, handler 
derfor om forhold der en person opplever seg selv (og klassifiseres av andre) mer eller mindre som ett 
med ulike sider ved de sosiale omgivelsene. Hvis både personen og omgivelsene er i stadig bevegelse 
og omdanning, vil identitet stadig måtte reetableres og vedlikeholdes på nye måter.  

 

 

Her er det viktig å oppfatte at identitet ikke er et statisk fenomen – tvert i mot er det et meget 

dynamisk fenomen. Med utgangspunkt i sin egen, og andres, oppfattelse av seg selv – og i 

sammenligning med noe annet – vil man hele tiden vurdere, revurdere og kanskje endre sin 

egen identitet.  

 

Stedets betydning 

Det første en må anerkjenne er stedets betydning for Festspillene i Nord-Norge. En konkret 

definisjon av et sted vil peke på en geografisk avgrensning, slik som for eksempel linjer eller 

grenser på et kart. Nord-Norge er etter denne tenkningen per definisjon bestående av de tre 

fylkene Finnmark, Troms og Nordland. Festspillene i Nord-Norge er fysisk plassert ca midt i 

Nord-Norge, i byen Harstad. Navnemessig formidler Festspillene at den er nordnorsk, at dette 

er noe som tilhører landsdelen. Den fysiske avklaringen er her viktig, men det viktigste er 

symbolikken og meningen bak tittelen Festspillene i Nord-Norge. FINN ønsker å være, og 

står som et symbol for alle nordlendinger, og ved at landsdelens befolkning samler seg om 

symbolet FINN møtes de i et nordnorsk fellesskap (Berkaak & Ruud, 1992:66). 

Programmessig har dette gjennom årenes løp manifestert seg ved at spesielt nordnorske 

kunstnere og artister har vært representert under FINN, både som amatører og profesjonelle. 

Spesielt markeringsdistriktene, da dette eksisterte i sin tid, var et tiltak som rettet seg spesielt 

mot landsdelens folk. I dag er det vel kanskje NUK++ og Ungkunstnerprosjektene som 

knytter seg sterkest til den geografiske definisjonen av landsdelen. Dette svekkes for så vidt 
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noe av at NUK++ i utgangspunktet ser ut til å være åpen for ungdommer fra hele landet, og at 

flere av Ungkunstnerne ikke har sitt virke i landsdelen (men bor/jobber/studerer et annet sted).  

 

Stedstilhørighet rommer en dobbelthet, i følge Thuen (2003:24). Den har sin betydning som 

hjemsted på den ene siden, og som møtested på den andre siden. En annen måte å tolke dette 

på er stedstilhørighet som et symbol versus stedstilhørighet som et handlingsrom. 

Motstandere av FINNs nasjonale og internasjonale profil kan i så måte representere et syn om 

at FINN bør være et symbol for nordlendinger. Her er regionen og landsdelen grunnlaget for 

symbolet, og følgelig bør og må det være regionale aktører som har hovedplassen i 

arrangementet. Tilhengere av den nasjonale og internasjonale profilen representerer synet om 

at FINN bør være et møtested; et handlingsrom hvor nordnorske, nasjonale og internasjonale 

kunstnere kan møtes i et lærerikt og fruktbart samarbeid. Dette har da også vært en 

hovedtanke med Festspillene fra starten av, både i koblingen amatør-profesjonell, og 

profesjonell-profesjonell. 

 

Hjemstedets betydning i dagens samfunn er omdiskutert. På den ene siden mener man at 

hjemstedet har mistet sin betydning i forbindelse med at verden der ute har blitt mer 

tilgjengelig for folk. På den andre siden mener man at den økte tilgjengeligheten ut mot 

verden gir hjemstedet en ny og forsterket betydning. Jeg vil i det følgende gå nærmere inn på 

begge disse synspunktene. 

 

Hvis man baserer seg på det første synspunktet kan man spørre seg om det egentlig har noen 

betydning at Festspillene i dag er vel så nasjonal og internasjonal som den er regional. Thuen 

påpeker nemlig at ”stedstilhørighet har mistet sin betydning som individuelt og kollektivt 

forankringspunkt i den moderne verden” (2003:30). Grunnen til dette er globaliseringen, som 

igjen har ført til en avlokalisering (Paulgaard 2003:168) eller en detterritorialisering (Berkaak, 

2002:29). Verden er blitt til ett sted (op.cit.: s.26). Dette innebærer at selv om folk er situert et 

sted er de ikke så sterkt knyttet til stedet på samme måte som man var det før i tiden, mye 

takket være massemedia og den økte mobiliteten. Verden har kommet inn i stua, og folk reiser 

mer, både innenlands og utenlands. Dette fører til at stedet eller hjemplassen ikke lenger har 

den samme betydning når det kommer til identitetsdannelse, kulturell deltakelse og sosial 

praksis (Berkaak, 2002:27). Fellesskap knyttes nå på grunnlag andre kriterier, som for 

eksempel kjønn, etnisitet, alder, profesjon og lignende.  
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Nåværende festspilledirektør Carlsen tangerer dette når han uttaler at ”Et av de største 

sjokkene jeg fikk da jeg kom hit, var å oppdage hvor utrolig sammensatt denne landsdelen er. 

Det er massevis av unge med talent her, og med et perspektiv som omfattet hele verden. 

Nord-Norge er deres hjem, men verden er deres arena” (Sørheim, 2004). Den nye 

generasjonen forholder seg ikke bare til Nord-Norge, men til hele verden. Dette står i 

motsetning til Nord-Norge på 60-tallet, som stod i opposisjon og kontrast til Sør-Norge 

spesielt, og dermed identifiserte seg sterkt til sin egen landsdel.  

 

Idehistoriker, journalist og forfatter Morten Strøksnes påpeker det faktum at befolkningen i 

Nord-Norge nå har mange ulike regionale nivåer å forholde seg til, og dette har i følge 

Strøksnes vært med på å splitte landsdelens samlede identitet som stod så sterkt på 70-tallet. 

(Enoksen, 2006). Nå kan man velge hvilken av disse regionale nivåene rundt og innad i 

landsdelen man solidariserer eller identifiserer seg mest med. Han nevner blant annet 

barentsregionen, regionen nordkalotten, en sirkumpolar region, fylkene (Finnmark, Troms og 

Nordland), forutenom landsdelen. Dette er regioner som dukker opp i forbindelse med 

kritikken av FINN, som vil bli presentert senere i oppgaven. 

 

Det finnes som tidligere nevnt et motstridende syn angående globaliseringens virkninger på 

stedstilhørigheten. Denne går ut på at stedstilhørighet får en økende betydning som 

identifikasjonsgrunnlag: Dess mindre betydning stedet får som grunnlag for vår identitet, jo 

mer symbolsk verdi knytter vi til vår stedlige tilhørighet (Thuen 2003:32). Med andre ord; 

behovet for å høre til et sted blir mer og mer viktig etter hvert som den store verden skrumper 

inn og blir liten, og hvor man reiser mye, flytter ofte og så videre. Provinsialisme får en ny og 

positiv konnotasjon. På bakgrunn av dette kan man tolke kritikken av FINNs nasjonale og 

internasjonale profil som et ønske om å bevare FINNs symbolske verdi – en verdi som 

symboliserer Nord-Norge og nordnorsk fellesskap. Og denne symbolikken vil i så måte miste 

litt av innholdet hvis nasjonale og internasjonale kunstnere skal dominere scenen under 

arrangementet.  

 

Alle disse ulike perspektivene på stedets betydning for identiteten står tilsynelatende i 

motsetning til hverandre, og kan følgelig ikke kombineres. Imidlertid skal man ikke betrakte 

disse båsene som absolutt: 
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Flere faktorer peker i retning av at globaliseringen, uansett hvilken posisjon en ser den fra, bidrar til en 
form for kreativ uorden i kulturen som rokker ved tradisjonelle kategorier og forståelsesformer og som 
påkaller nyorientering i tilnærmingen til både allmennkulturelle forhold og til kunsten (Bjørkås, 
2002:18). 

 

 

Eksempler på dette kan være at tidligere undertrykte minoriteters kulturformer nå blir 

akseptert og til og med feiret for sin unikhet. Å utpeke de samiske kunstnerne Nils-Aslak 

Valkeapää og Mari Boine som Festspillkunstnere (henholdsvis i 1991 og 1996) kan sees som 

et uttrykk for denne aksepten. Økt mobilitet og innvandring har ført til mange møter mellom 

kulturer, noe som også fører til nyskapning på det kunstneriske nivået (et eksempel er bandet 

Transjoik som blander world music, joik, elektronika, m.m.). Sjangergrenser bygges ned, og 

det tradisjonelle hierarkiet som har regjert innen musikkverdenen blir satt på prøve når 

dannelseskulturen begynner å samarbeide med populærkulturen (som for eksempel samarbeid 

mellom rockegruppa Metallica og et klassisk symfoniorkester). I FINN finner vi et slikt 

kulturmøte i 2005, som er en konsertinstallasjon (årets bestillingsverk av Festspillkunstner 

Roger Ludvigsen). Her blandes elektronikk, trommer, samisk vokal, lyd og lys. Produktet kan 

i så måte i høyeste grad karakteriseres som et møte, og som en nyskapning basert på ulike 

kunstneriske bestanddeler og sjangere.  

 

Berkaak mener at all kulturell produksjon foregår i ”[…] et tredje rom, hvor elementer fra 

ulike opphav danner sammensatte betingelser for identitet og samhandling” (2002:25). Det er 

ikke lenger bare én type kultur (den nasjonale) som er grunnlaget for kulturell utfoldelse. En 

følge av dette er at man drar de nye elementene inn i utviklingen av egen identitet. I forhold 

til temaet Festspillene kan en si at det tredje rommet her representerer den kulturelle 

møteplassen som FINN ønsker å være. Man søker å blande forskjellige kulturer for å utvikle 

alle involverte, både artister og publikum. De betydningsfulle andre skal ikke lenger være en 

tilskuer, men en samtalepartner i en dialog (Berkaak, 2002:45). 

 

Videre bruker Berkaak Appadurajs formuleringer og snakker om en helt spesiell optikk som 

en følge av globaliseringen (2002:26). Ovenfra ser man en homogenisering – ”lokaliteter 

innredes likt over hele kloden”. Vi vil kjenne oss litt igjen uansett hvor i verden vi reiser, da 

vi allerede er vant til motorveier, hotellmiljøer, flyplasser, shoppingsentre osv. Spesielt 

McDonald er nå blitt et vanlig syn uansett hvor du måtte befinne deg i den store verden. I 

tilfellet FINN kan dette spores i meningen utenfra om at arrangementet har blitt mer 
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strømlinjeformet, mer lik andre festivaler i Norge. Disse meningene presenteres nærmere i 

kapittel 6. 

 

På den andre siden, sett nedenfra, vil den samme prosessen oppfattes som ”en hybridisering 

og en stadig økende forekomst av brudd i forhold til lokale tradisjoner” (Berkaak, 2002:26). 

McDonald er for eksempel ikke nordnorsk, og vil dermed representere et element utenfra i det 

lokale. Over tid vil likevel dette elementet integreres og bidra til å definere det nordnorske. 

Generasjonen som vokser opp i Nord-Norge i dag vil nok ha mer kjennskap til olje og IT enn 

til sjarkfiske. Jeg tror dette kan spores i FINN ved at arrangementet nå ansees først og fremst 

for å være en nasjonal (om ikke internasjonal) festival, og ikke regional. I dette ligger det 

faktum at programmet er nasjonalt relevant, og at alle verdenshjørner i utgangspunktet har rett 

og mulighet til å stå på scenen under FINN, både alene og i samarbeid med landsdelens 

krefter. Eksempler på dette er blant annet Moscow Art Trio med Huun-Huur-Tu og Angelite 

(2007), tyske Ute Lemper med nordnorsk-baserte Arctimus og musikere fra 

Divisjonsmusikken (2006), og sørafrikanske Zap Mama (2005).  

 

”Det er ikke lenger gitt at det i en befolkning eksisterer noen grunnleggende felles verdier og 

symbolske former som alle bekjenner seg til og føler seg hjemme i” (Berkaak, 2002:27). Til 

det har samfunnet blitt for sammensatt og mangfoldig. Derfor er det viktig at Festspillene 

fortsetter å søke ut blant det sammensatte og mangfoldige, for slik er verden, Norge og Nord-

Norge blitt i dag. 

 

Kontrastering 

Å samle seg om stedets betydning er èn måte å definere det nordnorske fellesskapet på. En 

annen måte å definere seg på er i forhold til og sammenligning med det Frøydis Eidheim 

kaller ”de betydningsfulle andre” (1993:43). Da danner man sin egen identitet med 

utgangspunkt i å kontrastere seg med andre. Denne måten å kategorisere seg selv på 

innebærer først at man finner noe man har felles med hverandre innad i gruppen; i det 

nordnorske tilfelle at man representerer mennesker (og deres levemåte) som er født og 

oppvokst i et av de tre nordligste fylkene. Så bruker man dette man har felles til å markere 

forskjeller og ulikheter med en annen gruppe; i dette tilfellet de som er født og oppvokst i 

Sør-Norge. (Paulgaard og Thuen i Thuen 2003:155,66, Berkaak & Ruud 1992:66, Bjerkli i 

Arnestad 1995:66, Fulsås i Thomassen & Lorås: 1997:220). 
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Gjennom nordnorsk historie har man bestandig kontrastert seg sterkt med befolkningen sør i 

Norge. Det har vært og er fremdeles et snev av nord mot sør - et ”vi” mot ”dem”. Dette var en 

holdning som var sterkt tilstede spesielt på 1960- og 1970- tallet, altså under de første årene 

av FINN. At denne kontrasteringen eksisterer i Nord-Norge fremdeles synes festspilldirektør 

Carlsen å merke: ”Ofte tenker jeg at det eneste som samler Nord-Norge er enigheten om Oslo 

som felles fiende” (Emberland, 2004).  

 

Fulsås peker på at forskjeller ofte er hierarkiske (Thomassen & Lorås 1997:220), og i 

kontrasteringen mellom nord og sør ble Nord-Norge plassert i den underordnede plassen i 

hierarkiet, mens Sør-Norge titulerte seg som den overordnede. Slik var situasjonen i 1964 da 

en gruppe mennesker i Harstad gikk sammen om å lage de nordnorske festspill. Man hadde da 

sett seg lei av å bli beskrevet som late, tiltaksløse, vulgære, avhengige, ukulturelle og 

lignende. I det hele tatt ble Nord-Norge oppfattet som en koloni av Norge, et lite ”u-land” i 

nasjonen som var underutviklet både materielt og kulturelt. Statistikker, utredninger og 

plandokumenter ble gjennomført og ”beviste” bare alle problemene og manglene som fantes i 

landsdelen, og Finnmark spesielt utpekte seg som en klar toppscorer på 

elendighetsstatistikken (Drivenes, Hauan & Wold 1994:419-427). Situasjonen var så 

diskriminerende at annonser som utlyste bosted til leie i hovedstaden, uttrykte spesifikt at 

nordlendinger ikke var ønsket som leietagere. Skulle man til Oslo turte en ikke å snakke sin 

egen dialekt, men måtte legge om måten å snakke på for ikke å bli mobbet. 

 

Så Festspillene ble altså startet for å motbevise at vi var så ille og ukulturelle som søringene 

skulle ha det til. Samtidig som man da viste søringene at ”vi kan vi også!”, så sammenlignet 

man seg med Festspillene i Bergen. Nord-Norge skulle også klare å få til et slikt betydelig 

kulturarrangement. Det var altså både en kontrastering med Festspillene i Bergen og en 

opposisjon mot Sør-Norge som var med på å skape FINN. Målet var å vise fram nordnorsk 

kultur og nordnorske krefter, og derved gi befolkningen i landsdelen et symbol som kunne 

være identitetsskapende og samtidig heve den nordnorske selvtilliten.  

 

Thuen peker på at den vanligste kontrasteringen i nasjonal forstand i dag skjer mellom by og 

bygd, mellom det urbane og det rurale (Thuen og Wiborg 2003:72 og 129). På 60-tallet var 

Sør-Norge det urbane og Nord-Norge det rurale.  Men nå kan ikke Nord-Norge oppfattes som 

utelukkende rural og ”underutviklet” lenger. Flere og flere nordlendinger bor i tettsteder og 
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byer i landsdelen, og de deler nå samme velferdsgoder som folk i Sør-Norge. Nå har man 

altså flyttet denne kontrasteringen fra mellom de to inndelingene til å gjelde innad dem. Slik 

sett blir Festspillene i Nord-Norge nå et uttrykk for det urbane, da arrangementet holdes i 

Harstad by. Dette er i sterk kontrast med starten av Festspillene, hvor landsdelen spilte 

viktigste rolle i kontrasteringen, og Nord-Norge og dermed også FINN var rural.  

 

Denne kontrasteringen kan også tolkes som mellom sentrum og periferi, hvor by utgjør 

sentrum, og bygd utgjør periferi. I følge festspilldirektør Carlsen er det imidlertid ikke 

geografisk plassering eller innbyggertall som avgjør hvorvidt et sted regnes som sentrum eller 

periferi – men hva som skjer der (Sørheim, 2004). Harstad kan i så måte titulere seg som et 

sentrum i Nord-Norge (og i Norge), ikke bare på grunnlag av en bystatus, men også ved å 

være vertsby for et så stort kulturelt arrangement som Festspillene i Nord-Norge.  

 

Når det gjelder kontrasteringen, mener imidlertid Strøksnes at man innad i landsdelen har en 

sterk rivalisering (og kontrastering) byer seg i mellom, og bygder seg i mellom. Jeg tror det 

ligger noe i dette, og dette begrunner jeg med egne opplevelser. Da jeg vokste opp var den 

sterkeste rivaliseringen på min hjemplass, Ibestad (Rolla) – et bydgesamfunn på ei øy – med 

naboøya Andørja. Ironisk nok er begge disse stedene innlemmet i samme kommune (Ibestad), 

men havet mellom de to øyene har nok i flere år ikke bare vært et fysisk skille, men også et 

psykisk. Som videregående elev var jeg nødt til å flytte til den nærliggende byen Harstad for å 

kunne gå den linjen jeg ønsket. Her opplevde jeg en sterk rivalisering med byene Tromsø og 

spesielt Narvik. Knivingen med Narvik resulterte blant annet i mobbing eller erting av lokal 

dialekt, og kjente fraser var: æ ska te "Hartta førr å kjøpe fyrttikk" og "Det hete ikke 

pånnebånn, det hete headliner" (Michalsen, 2006a). I Festspillenes historie kom knivingen 

med Tromsø fram spesielt årene før kulturhuset i Harstad stod ferdig i 1992. Lokalitetene var 

da ikke av det aller beste i Harstad, og sterke krefter jobbet for å få FINN lagt til Tromsø by 

og pekte på bedre lokaliteter der for et slikt arrangement.  

 

Kontrasteringen i landsdelen går altså både mellom by og bygd, by og by, og mellom bygd og 

bygd. Festspillene utgjør da et sentrum i landsdelen i kontrast med bygdene. Samtidig er 

Festspillene et symbol for å gjøre byen Harstad til et kulturelt sentrum i landsdelen.  

 

Sammenligningen med ”de andre” var som nevnt med på å skape Festspillene i Nord-Norge, 

både i opprinnelse og i den form som organisasjonen eksisterer i per i dag. Etter hvert som 
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profesjonaliseringen tiltok kan man også muligens påstå at de profesjonelle delvis kom til å 

representere de andre. Man fikk i alle fall et klart skille mellom amatør og profesjonell, og 

dette tror jeg var og er med på å skille tydeligere mellom disse to gruppene. Likens kan 

nordnorske utøvere sammenlignes som et ”vi” mot utøvere fra Sør-Norge og utlandet 

forøvrig, som da vil symbolisere ”dem”. Disse to inndelingene og parallellene er noe jeg har 

gått inn på allerede i denne oppgaven, og som jeg vil komme tilbake til senere også.  

 

Det er også mulig å tolke kritikken i det følgende som et resultat av en vi-dem holdning. 

Begrunnelsen for dette mener jeg ligger i den tilstedeværende subjektiviteten (verdiladede 

meninger) som man kan lese mellom linjene hos meningsyteren. Dette er noe jeg kommer 

tilbake til i neste kapittel. 

 

At Festspillene i Nord-Norge spiller på kontrasteringer kommer til uttrykk i programmet for 

2005, hvor utgangspunktet for årets arrangement bunner i svart-hvitt, i betydningen 

forskjellighet: ”som i det lyse og det mørke sinn, stor format mot lite format, ung kunst i møte 

med etablert kunst, det kjente mot det ukjente” (Carlsen, Festspillmagasinet 2005). 
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5. KRITIKKEN 

Opp gjennom årene har Festpillene mottatt kritikk fra flere hold, både fra innad 

organisasjonen, gjestende deltagere under arrangementet og andre. I det følgende skal jeg 

presentere kritikk som jeg har funnet i klippearkivet til FINN selv, og som jeg har funnet på 

internett. Som man vil se har man kritisert FINN jevnlig opp gjennom årene, helt fra første 

tiår. Jeg har valgt å gå kronologisk til verks slik at man lettere kan sammenligne med hva som 

skjedde i kulturpolitikken i denne tidsepoken, og de ulike festspilldirektørers perioder. 

 

1970-årene 

16. juni 1972 har Dagbladet en ”For og mot”-artikkel om FINN. ”Mot” representeres av 

Bjørn Hall-Hofsø: 

 

Fremdeles har ikke størstedelen av Nord-Norge identifisert seg med FINN. Det skyldes ikke bare at 
programutformingen og arrangementene er lokalisert til Harstad. Men det er all grunn for FINN-
ledelsen å revurdere sentraliseringen av makt og programforum. Det er blant annet nødvendig å 
revurdere hele programrådets sammensetning, gi det en reell funksjon. FINN er også nødt til å bruke av 
sine økonomiske programresurser til å stimulere lokale aktiviteter og gi lokalmiljø og amatører alburom 
til s e l v å skape aktiviteter på egne premisser. Over lengre tid. Da kan Festspilleuka komme som et 
stimulerende forum hvor grupper og amatører møtes i dialog med hverandre. Da vil den primære 
oppgaven i uka ikke være representasjon men egenaktivitet og gjensidig stimulans. Da kan Festspillene 
begynne å fungere som en arbeidsform (Hall-Hofsø, 1972). 

 

 

Det er tydelig at Hall-Hofsø ønsker at FINN skal representere landsdelen, og da spesielt 

amatørene. Det virker også som om Hall-Hofsø mener at en aktivisering av amatørene i 

landsdelen vil være med på å manifestere Festspillene som et nordnorsk arrangement, og ikke 

bare et Harstad-arrangement. Imidlertid skal man ikke bare representere, man skal også 

stimulere. Her vil jeg også kort skyte inn at to år senere startet FINN opp med første 

markeringsdistrikt, som i utgangspunktet følger de retningslinjer som Hall-Hofsø her har 

nevnt om lokal aktivitet. Om dette er tilfeldigheter eller en versjon av skjemaet årsak-virkning 

skal jeg ikke spekulere i her. 

 

1970-tallet var et tiår hvor den nordnorske identiteten stod sterkt, og hvor kulturpolitikken 

satset på folks egenaktivitet. Slik sett synes jeg denne kritikken speiler tendenser i tiden, da 

den har et så sterkt fokus på landsdelens amatører.  
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1980-årene 

26. juni 1981 går magister i teatervitenskap Knut Ove Arntzen (tilknyttet lærerstaben ved 

Teatervitenskapelig Institutt i Bergen) ut i Harstad Tidende med å rette spørsmål om 

Festspillene hadde stivnet i sin egen tradisjon: 

 

I 70-årene var det viktig å presentere Nord-Norge og å skape en nord-norsk profil over festspillene i 
Harstad. I dag virker det som om arrangementet til dels har stivnet i en tradisjon. Markeringen av 
landsdelen har gjentatt seg selv, og nu har festspillene nesten blitt en klisje som uttrykk for en nord-
norsk identitet. En rekke kulturarbeidere nordpå samles i Harstad, men de møter stort sett ikke andre 
enn seg selv. Hvorfor kan ikke festspillarrangørene formidle impulser utenfra av en viss eksperimentell 
karakter? Impulser som nord-norske kulturarbeidere i sin geografiske isolasjon så sårt trenger til (SAM, 
1981). 

 

Arntzen påpeker senere i artikkelen at programmet til Festspillene presenterer impulser 

utenfra, men han mener at de er for tradisjonelle – og at de dermed ikke tilbringer festivalen 

noe nytt. Det er ikke nok at arrangementet spiller en sosiologisk rolle for landsdelen. Tvert 

imot virker det som om han ser på dette som en hemsko, skjønt han anerkjenner viktigheten 

av dette budskapet på 70-tallet. Den nordnorske identiteten er bygd opp, og nå er det på tide å 

sette i gang med noen annerledes og nye arbeidsprosjekter.  

 

9. juli 1984 retter festspillutstiller Ferdinand Finne Kritikk i Adresseavisen, mot det han kaller 

festival-vanvidd: 

 

Til saken: Fungerer Festspillene i Nord-Norge tilfredsstillende i sin nåværende form? Mitt svar må bli 
nei. Gigantomani er ikke et ukjent norsk fenomen. Men i Harstad forekommer det meg å være det glade 
vanvidd. Å hope det ene arrangement på toppen av det andre til de slår hverandre i hjel, gir ikke gode 
resultater. Og syv dager er for kort tid. […] Jeg sympatiserer med oppfatningen av verdien i mangfold, 
men mangfold i seg selv er ingen garanti for kvalitet. […] Å gape over så meget er Festspillene ikke 
tjent med. […] Festspillene i Nord-Norge har vist, i dette tyvende jubileumsår, at de har vokst seg selv 
over hodet. Nytenkning må til. […] Personlig tillater jeg meg å fremme tre nøkkelord: innstramning, 
forenkling, kvalitets-høyning (Finne, 1984a).  

 

Finne er tydeligvis indignert over at kvantiteten har tatt overhånd over hele arrangementet. 

Det virker også på meg som om han mener dette har gått utover kvaliteten, selv om resten av 

artikkelen drar fram flere anerkjente artister som ligger kvalitetsmessig på et høyt nivå. 

Budskapet her er uansett å gå bort fra å være en massemønstring til å bli en noe mer eksklusiv 

festival. Målet er ”å by på det beste, ikke på det største” (Finne, 1984b). Han blir støttet av 

pianisten Kjell Bækkelund, som gjorde en konsert under Festspillene samme år.  
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22. november 1989 dukker et innlegg opp i avisen Nordlys, signert Sønvis. Han etterlyser et 

mer moderne festspill, et profesjonelt festspill og et inviterende festspill: 

 

Tidene skifter. Det er slutt på 70-åra for ti år siden, og oppgaven for de Nordnorske Festspillene må 
være å speile de kulturelle bevegelsene i det moderne Nord-Norge.  
Det folkelige skal fortsatt være basis, men uttrykket må være profesjonelt og moderne, ikke 
tilbakeskuende og nostalgisk.  
 Nord-Norge er en del av verden. Slik har det alltid vært. Landsdelen har tradisjonelt hatt større 
åpning mot den store verden enn mange provinser lenger sør i landet. 
 Derfor må vi ha blikk for det som skjer ute. Vi må invitere gjester som kan lære oss og berike 
oss med tanker og uttrykksformer fra sine hjemtrakter.  
 Og vi må legge lista høyt profesjonelt. Det folkelige all ære verd; men det er de høyverdige 
profesjonelle kunstytelsene som må få representere ordet fest i festspillene (Sønvis, 1989). 

 

Sønvis ser ut til å anse FINN som en møteplass, der de lokale møter de ”utenfra”, og der 

amatørene møter de profesjonelle – og der de kan lære av og fra hverandre. Disse møtene må 

være moderne og profesjonelle for å være i tiden, ifølge Sønvis. 

 

Generelt synes kritikken på 80-tallet spesielt å etterlyse nyskapning, impulser utenfra, og et 

mer profesjonelt festspill. Jeg synes å se en sammenheng med kulturpolitikken for denne 

tidsepoken: Kulturlivet var nå mer markedsrettet og kommersiell, og jeg mener kritikken for 

perioden speiler dette ved å etterlyse et mer profesjonelt festspill med flere tilreisende utøvere 

representert. I dette legger jeg antakelser om at et av ønskene for å bli mer profesjonell er å 

trekke et størst mulig publikum.  

 

1990-årene 

12. mars 1994 er det en artikkel i Harstad Tidende for å oppsummere fra årsmøtet til FINN. 

Der er det spesielt John Lien (profesjonell musiker og på vegne av samtidsmusikkfestivalen 

ILIOS), som kommer med sterkest kritikk:  

 

Finn er blitt en konsertarrangør og et utstillingsvindu for etablerte kunstnere […] Med egen 
programkomite, eget programråd, tre fulltidsansatte medarbeidere og en hel landsdel i ryggen burde vi 
forventet større vyer og mye mer nytenkning. Vi savner et program mer i samsvar med vår tid […] 
(Sandtorv, 1994). 

 

Denne kritikken baserer seg hovedsakelig på påstanden om at FINN har blitt en tradisjonell 

og kanskje konservativ festival, slik jeg tolker den. Jeg anser dette som et krav eller ønske om 

at festspillene skal tørre mer – representere artister som ikke kan sies å være kommersielle, 

samt å dra inn mer samtidsmusikk og samtidskunst inn i programmet. 
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I bladet Hammarn nr. 5, 1995, går leder for Nordnorsk Kulturråd, Jens Harald Eilertsen, hardt 

ut mot ”kjendisenes” FINN:  

  

Barnas Festspill var redusert til Barne-TV kjendisenes marked. Filmprogrammet var en direkte 
skandale, med gamle Disneyfilmer til barna og stort sett utspilte amerikanske publikumssuksesser til 
ungdom og voksne. Ansamlingen av konserter med nasjonale og internasjonale kjendiser er stort sett et 
spørsmål om penger og om kjendisene har tid til å komme til byen på det aktuelle tidsrom. De fleste av 
dem la svært lite igjen til befolkningen bortsett fra å prestere sin konsert til publikum (Eilertsen, 1995). 

 

Denne kritikken går først og fremst mot den kommersielle siden ved FINN. Spesielt bruken 

av ordet ”kjendis” i stedet for eventuelt ”artisten” viser dette. Kjendisene leder an Barnas 

Festspill, kjendisartistene kommer, gjør sin konsert, og drar så igjen. Ikke bare tror jeg dette 

er kritikk rettet mot kommersialismen generelt, som bidrar til å gjøre FINN mindre spesiell. 

Jeg tror også at denne kritikkens undertoner peker på at landsdelens kunstnere ikke blir nok 

synliggjort under FINN – dermed er vi inne på et FINN som et symbol for stedets betydning. 

En annen underliggende tone jeg finner her er et savn etter samarbeid mellom de regionale, 

nasjonale og internasjonale artistene – et savn etter FINN som møteplass og ikke bare 

stoppeplass. 

 

21. juni 1996 siteres journalist Per Kristian Olsen fra avisa Nordlys i avisa Tønsberg Blad: 

”Han mener at landsdelsprofilen er borte – festspillene bærer nå preg av å være et 

kulturarrangement for Troms” (Fjellheim, 1996).  Denne kritikken henviser spesielt til FINNs 

publikumsgruppe. Olsen peker samtidig på at framveksten av store festivaler i Nordland 

danner utgangspunktet for påstanden. Harstad og Troms fylke er ikke lenger det eneste stedet 

i Nord-Norge hvor kunstnerisk aktivitet forekommer. ”Ingen akter å leve i skyggen av FINN” 

(op.cit.). Festspillene har altså gått fra å være den ”eneste” til å bli én blant mange. Videre blir 

det pekt på at FINN burde satse på en arktisk profil, med fokus på Nordkalotten og 

Barentsregionen. Dette sitatet viser et syn på en utvidet tenkning av regionen.  

 

I Kulturnytts tredje nummer i 1999, skriver John Gustavsen en artikkel om FINN ved sitt 35. 

år. Han ønsker at FINN burde  

 

[…] gjennomgå sin profil. Noe bør beholdes, for eksempel satsingen på markeringsdistrikt som 
inspirerer amatører til å gå videre. Nytt bør komme til, Finn kan med fordel bruke flere utenlandske 
krefter. Man kan savne en mer polar profil med satsing på artister fra nabolandene. […] bare 
arrangementenes kvalitet og innhold vil vise om disse fortjener status som nordnorsk hovedarrangement 
(Gustavsen, Kulturnytt). 
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Her savnes flere utenlandske artister, og da spesielt artister fra nordkalotten. Disse må være av 

god kvalitet, slik jeg tolker Gustavsen.  

 

1990-årenes kritikk peker spesielt på det kommersielle ved FINN, eller rettere sagt de 

kommersielle navnene, slik jeg ser det. Det er for mange kjendiser, for mange etablerte 

kunstnere som blir presentert. Jeg tror at denne kritikken på en måte bekrefter det faktum at 

kulturlivet nå var blitt såpass knyttet til markedsmekanismene. Også statusen som 

knutepunktsinstitusjon førte med seg krav om større publikumstall og mer egenkapital. En 

lettvint måte å fange publikum og tjene penger på er å sette kjente navn på programmet.  

 

Jeg synes også det er interessant å merke seg at man nå nevner et større perspektiv enn bare 

Nord-Norge. To forskjellige kritikere peker på en mer arktisk/polar profil, med fokus på 

Nordkalotten og Barentsregionen. Dette står for meg som et tegn på at identiteten i landsdelen 

har endret seg. Man tenker ikke lenger bare Nord-Norge, men også utover. 

 

Til sist vil jeg bare kommentere på kritikken som peker på at FINN nå er en festival blant 

mange i landsdelen. Den står som et bevis på at kulturlivet nå har vokst enormt i landsdelen, 

og at Festspillene nå må dele oppmerksomhet med mange andre kulturarrangement.  

 

2000-årene 

1. juli 2000 kommer en liten oppsummering i avisa Tromsø (Dankertsen), over noe av 

kritikken som har vært rettet mot årets festspill. Her hentes sitater fra flere journalister, som 

kan sies å representere ulike aviser; noen ”lokale” – andre ”nasjonale”.  

 
Det er synd at festspillene i sitt program ikke klarer å speile aktivitetene i hele landsdelen. Programmet 
er litt sært, og det skurrer i forhold til en felles landsdelsidentitet. Men har FINN omdefinert seg, så la 
dem gjerne gjøre det (Jørgen Mathisen, Nordlandsposten). 
 
Vi valgte ikke å dra til Harstad i år. For oss, som lokalavis, er det lite i programmet å gripe fatt i. Vår 
klare vurdering er at festspillene i år ikke har veldig stor interesse for våre lesere. […] Dekning: Totalt 
tre sider (Jan Erik Teigen, Narvik-avisa Fremover).  
 
Programmet er ikke særlig spennende. Festspillene klarer ikke å utnytte godt nok det man har av egne 
krefter. De er for lite flink til å engasjere stedets og landsdelens dyktige musikere – til bestillingsverk og 
urframførelser. Innleide artister gjør sine konserter, får sitt honorar og drar igjen (Tore Pedersen, 
Nordlands Framtid).  
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Disse tre nordnorske avisene uttrykker samme type kritikk mot FINN. Mathisen og Teigen 

skriver mellom linjene at festspillene ikke er ”nordnorske” eller lokal nok lenger. Pedersen 

går mer rett på sak på dette punktet og sier at artister som ikke ”tilhører” landsdelen har på 

mange måter overtatt og skviset ut landsdelens egne artister og kunstnere.  

 

Imidlertid er det en avis som formidler et annet bilde. I følge Elisabeth Kjær fra Aftenposten 

(op.cit.), en mer nasjonaldekkende avis, er programmet ”både solid og gjennomtenkt. Profilen 

avspeiler Nordkalotten, og unngår dermed å bli noe kvasi-greier”. I følge hennes ord virker 

altså FINN som en type ”nordlig” event. Hva som menes med uttrykket ”kvasi-greier” har jeg 

mer vanskelig for å tolke, men vil tro at det hentyder til en festival som skal være og ha ”alt” 

på èn gang (hva nå dette ”alt” måtte være). Likevel må hennes utsagn tas med en klype salt da 

hun samtidig sier at hun ikke kjenner programmet i detalj. Det skulle i utgangspunktet gjøre 

det vanskelig å konkludere med det ene eller det andre når det gjelder programprofil.  

 

De riksdekkende avisene VG og Dagbladet formidler en kritikk som er i kontrast til de 

nordnorske avisenes kritikk (op.cit.): 

 
Programmet mangler de store navnene og det store for ungdom – som er festspillenes fremtid. Når man 
ikke engang prioriterer å få Tungtvann, med røtter i Harstad, til å komme, er det svakt (Kurt Bakkemo, 
VG). 
 
Jeg savner noen dragere, de store kommersielle navnene som gjør FINN interessant for oss. Vi har lett 
med lys og lykte, men det meste av programmet har vært vanskelig å formidle (Gunnar Hagen, 
Dagbladet). 
 

 

Her savnes de store navnene, de kommersielle toppunkter på programmet, som folk sørfra kan 

kjenne igjen og kanskje via dette orke å engasjere seg i en festival som pågår så langt nord. 

Dette formidles spesielt sterkt i Hagens sitat, som tydeligvis ser det som vanskelig å finne en 

måte som gjør at programtilbudene under de nordnorske festspill kan la seg formidle til et 

nasjonalt publikum. Man kan spørre seg om dette er pga for dårlige, sære, ukjente, vanlige, 

kjedelige, tradisjonelle innslag m.m.. Jeg synes likevel hans utsagn formidler en holdning om 

at det som skjer under FINN er uinteressant av en eller annen grunn som har med 

arrangementet selv å gjøre (dets mangel på ”de store kommersielle navnene”), ikke avisens 

lesere som sitter rundt i hele Norge.  
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Jeg tolker dette som en kontrast til kritikken fra de nordnorske avisene, selv om disse ikke sier 

at det er kommersielle krefter ”utenfra” som har overtatt FINN. De nordnorske aviser 

etterlyser en mer nordnorsk profil, mens de nasjonale aviser etterlyser en mer nasjonal 

(kommersiell) profil. Hvis man stiller disse to ulike synspunktene fra hverandre får man 

gjerne en følelse av at det her er en ”nord vs. sør” holdning. Ut i fra hvilken side som 

kommenterer, gjør de dette ut fra sin egen geografiske plassering og identitet, og derfra 

kommer forskjellige krav om hva man ønsker at FINN skal være. 

 

Bakkemos sitat krever likevel en ekstra kommentar. Han savner konserter for ungdom, og 

nevner spesielt rap-gruppa Tungtvann som et alibi både for å skape en nordnorsk profil og en 

ungdomsprofil over arrangementet. Dette gjør hans tidligere begrep ”de store navnene” ikke 

så nordnorsk ekskluderende som man får følelsen av ved første gangs lesing. Likevel er det 

tydelig at disse store navnene må være godt kjente ikke bare i landsdelen, men i hele Norge. 

Det virker som Bakkemo sikter mest til programtilbud til ungdom som passive tilskuere, og 

ikke som aktive deltakere. Dermed må man se bort fra festpillenes egen ungdomsfestival som 

arrangerer kurs for ungdom i forskjellige kunstarter og temaområder.  

 

Dette med konsert for ungdom virker å være vanskelig under FINN (kanskje mye pga deres 

samarbeid med næringslivet som hotell, uteplasser og lignende). Hadde Tungtvann kommet 

og spilt, må man regne med at aldersgrensen hadde blitt satt til 18 år, pga servering av 

alkohol. Dette ville utelukket en god del ungdom uansett om Tungtvann hadde opptrådt (dette 

skriver jeg med utgangspunkt i egne og andres personlige erfaringer som ungdommelig 

publikum under FINN). Akkurat dette kunne jeg skrevet veldig mye mer om, men da selve 

publikumsgruppen ikke er hovedtemaet for oppgaven min må jeg nøye meg med å si at min 

mening er at ungdom under 18 år er eksludert fra musikkonserter som presenterer rock, pop 

eller lignende, pga alkoholservering (med unntak av enkelttiltak hvor noen artister har holdt to 

konserter, en for de under 18 år, og en for de over 18 år). Dette synes jeg er trist, da det er 

nettopp disse sjangerne som ungdommen liker. Og selv ikke NUK++ kan gi alibi nok for at 

det er en grei løsning å sette 18 års aldersgrense på disse konsertene. Jeg synes FINN kunne 

jobbe mer med å arrangere slik store konsertopplevelser for de under 18 år også.  
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Åtte år etter at Eilertsen reiste kritikk i bladet Hammarn, uttaler han samme type kritikk mot 

Festpillene i Harstad Tidende. Søringene kommer og drar igjen, og her sies det også eksplisitt 

at ”han savner møtene mellom de nordnorske og de andre” (Jensen, 2003). Han trekker da 

også fram spørsmålet om hvorfor man ikke kan bruke lokale/regionale instrumentalister for å 

kompe kjente navn sørfra. Slik jeg tolker Eilertsen er dette et forslag både til hvordan man 

kan skape møter mellom de nordnorske og de andre, og et forslag til hvordan man kan 

redusere ”importen” (”Skal det bare være folk som prater Oslo-dialekt på scenen? spør 

Eilertsen” ). I tillegg påpeker han fraværet av de nordnorske institusjonene Hålogaland Teater, 

Tromsø Symfoniorkester, MIN-ensemblet og Beivvas. I bunn og grunn synes han å mene at 

det nordnorske fokus er borte fra Festspillene i Nord-Norge.  

 

5. januar 2006 skriver Sigurd Stenersen følgende debattinlegg i Harstad Tidende: 

 

Landsdelens institusjoner har uten reaksjoner godtatt at Festspillene i Nord-Norge (FINN) er blitt en 
internasjonal   festival uten egenart, uten ansvar for regionenes kulturvokster over tid. FINN synes ikke 
å ha bruk for de lokale krefter, synes ikke interessert i å få fram noe av det potensial som ligger unyttet 
lokalt,  regionalt, i landsdelen eller cirkumpolart (Michalsen, 2006b). 

 

 

Slik jeg tolker Stenersen, så mener han at Festspillene har forlatt sin oppgave om å være et 

nordnorsk arrangement – et arrangement som i utgangspunktet skulle være for og med 

nordnorske artister og kunstnere. Folk utenfra har fått dominere arrangementet, og dermed har 

Festspillene i Nord-Norge ikke lenger en nordnorsk identitet.  

 

2000-årenes kritikk synes for meg hovedsakelig å dreie seg om den nordnorske profilen, noe 

som ser ut til å henge nøye sammen med artistene på programmet. Om de ikke er fra 

landsdelen, og de kan ansees som kommersielle, så ser de ut til å svekke den nordnorske 

profilen. Imidlertid må det påpekes at det er kun representanter for Nord-Norge og nordlige 

aviser som mener FINN ikke er nordnorsk nok lenger. Nasjonale aviser finner merkelig nok 

ingen kommersielle navn på programmet. Jeg knytter fremdeles denne typen kritikk mot 

markedsmekanismene i kulturlivet, og hvordan dette påvirker valget om å innhente kjente 

artister som kan sørge for penger i kassa.  
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Fellesnevneren 

Kritikkens største fellesnevner her er meningene om eller synet på Festspillenes nordnorske 

profil, etter min mening. I dette begrepet legger jeg både nordnorske deltakere og ”andre” 

deltakere. De som mener at arrangementet har en for dårlig nordnorsk profil mener det er for 

mange av ”de andre”. De som mener at arrangementet har en for sterk nordnorsk profil mener 

det er for få av ”de andre”.  

 

En vanskelig sak å definere er kritikken som peker på at man bør få flere artister fra 

Nordkalotten, eller fra de arktiske områdene. Skal man regne dette som for sterkere 

nordnorske profil, eller svakere? Rent kartmessig, og ”sted”-messig ligger disse områdene 

ikke under området definert som Nord-Norge (det vil si Finmark-, Troms- og Nordland 

fylke). De blir dermed steder som representerer ”de andre” – de utenfra. Ordet ”utenlands” 

blir av én person brukt i sammenheng med denne kritikken. Jeg synes det er vanskelig å 

avgjøre om de mener dette vil styrke eller svekke den nordnorske profilen. Jeg tror jeg vil si at 

de mener det vil styrke den nordlige profilen. Det blir på en måte litt ”ja takk, begge deler” – 

der man både søker ut over landegrensene, og ut av regionen Nord-Norge, men samtidig 

holder seg nordpå.  

 

Denne fellesnevneren ”nordnorsk profil” dominerer kritikken som har vært reist, og som 

trolig ikke er reist for siste gang heller. Det har også vært rettet fokus på kvalitet, og mellom 

linjene uttrykker dette at den profesjonelle må overta for amatøren. I tillegg har det vært rettet 

kritikk mot for lite nyskapning. Disse parameterne kan for så vidt også legges under begrepet 

profil, men da kanskje heller under programprofil: Programmet (arrangementene) bør være av 

god kvalitet (profesjonelle i fokus), og preget av nyskapning (i motsetning til tradisjon).  

  

Relativiteten 

Kritikken som uttales er avhengig av øynene som ser. Det er et kjent faktum at hver og en av 

oss har et eget ståsted, en egen måte å tolke verden rundt oss på. Dette illustreres gjennom de 

sosiologiske begrepene ”horisont” og ”sosiologiske briller”. Folks oppfattelse av en sak eller 

en hendelse er subjektiv. Professor Elef Nesheim sier rett ut at ”Fakta fortoner seg gjerne 

svært ulikt for forskjellige personer ” (1994:43), og retter dette forholdet mot folks oppfatning 

av et musikalsk repertoar. Nesheim gjorde en undersøkelse omkring 1980 som baserte seg på 
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alle offentlige konserter i Oslo over en treårs periode. Her kom han fram til at publikum på 

disse konsertene hadde ulik oppfattelse av hvordan programmet fortonte seg: 

 

Folks smak virker sterkt inn på oppfatningen av repertoaret. Mens noen hevder at det spilles alt for mye 
moderne musikk, og kan vise til en bestemt konsertserie, så har andre den motsatte oppfatningen – det  
er blitt spilt svært lite moderne musikk i den samme konsertserien (op.cit.: s. 43). 

 

 

Denne litt paradoksale oppdagelsen som Nesheim oppdaget på 1980-tallet, er den samme som 

jeg synes å finne i meningsutvekslinger om hva som er innholdet i FINNs program på 1990-

tallet og i det nye årtusenet.  

 

For meg representerer dette et veldig relativt element inn i kritikken og i debattene som har 

oppstått gjennom årenes løp. Sitatet fra oppsummeringen over årets festspill i 2000 

(Dankertsen) er en slik samling av kritikker som gjør det klart at man vil oppfatte 

arrangementet ulikt fra hvilken posisjon en har, i dette tilfellet kanskje mest geografisk og 

sosialt i betydningen tilhørighet/identitet.  

 

Jeg vil i tillegg trekke fram en annen slik debatt, for å belyse mitt poeng litt bedre. Den 

utspilte seg i Harstad Tidende i 1972, mellom daværende festspilldirektør Rolf Vestvik og 

nylig avtroppende styremedlem i FINN, Grethe Stangvik.  

 

14. oktober 1972 skriver Stangvik et innlegg under avisens post ”Mitt syn på saken”. Hun 

referer til Bardufosskonferansen som pågikk i februar samme år, og hvor FINN blant annet 

drøftet sin programpolitikk. Stangvik retter kritikk mot FINNs programpolitikk, som hun 

mener representerer et objektiv kultursyn. Det vil si et syn som ”gir inntrykk av at kultur og 

kulturelle aktiviteter ikke er noe som eksisterer i lokalsamfunnet, men må organiseres og 

distribueres som tilbud utenfra” (1972a).  Med andre ord, at den lokale kunsten og aktiviteten 

ikke er verdifull i og for FINN, og at de lokale og regionale ikke er tilstrekkelig representert i 

FINN.  

 

Rolf Vestvik svarer i samme avis den 14. november, blant annet med å gi en mengde 

statistikk:  

 

Fra starten i 1965 til og med gjennomføringen av årets festspill har i alt 46 sangkor med i alt 1755 
sangere medvirket i ulike programinnslag. Av disse er 36 av korene og i alt 1360 av sangerne fra Nord-
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Norge. I samme tidsrom har i alt 32 orkestre med til sammen 1220 musikere medvirket. Av disse er 19 
av orkestrene og i alt 695 av musikerne fra landsdelen. Blant gjestene er også med de mange militære 
korps, som gjennom årene har deltatt uten omkostninger fra festspillene. Når det gjelder bildende 
kunstnere som har holdt utstillinger er tallene 41 utstillere i alt, hvorav 32 er nord-norske kunstnere.  
  Av amatørteaterlag, samt større og mindre kunstnergrupper av forskjellig slag har 
festspillene hatt besøk av i alt 31 grupper med 809 deltakere. Av disse kommer 20 av gruppene og 732 
av deltakerne fra landsdelen. Den eneste gruppe som viser overvekt for deltakere utenfor landsdelen er 
gruppen ”Solister og hovedrolleinnehavere”. Dette kommer av at disse roller bekles av profesjonelle 
kunstnere, og de er det få av i landsdelen. Noe for øvrig festspillene vil bidra til å endre på. 
[...] La oss håpe at vi nu har avlivet myten om at festspillene ikke ivaretar sitt uttrykte hovedmål, å være 
et forum for nord-norske kulturliv. 76% av deltakerne i disse år er fra landsdelen (Vestvik, 1972). 

 

21. november svarer Stangvik tilbake med sine tall: 

 

Vestvik sier: 46 sangkor har deltatt under festspillene fra 1965-1972, av dem er 36 kor fra Nord-Norge. 
 Mine tall fra samme oversikt: Det har vært 46 oppførelser av 20 kor. Av disse er 11 kor fra 
Harstad og nærmeste omegn til Harstad. 7 av korene er fra Harstad med i alt 27 oppførelser, 1 av korene 
er fra Kvæfjord med i alt 6 oppførelser, 1 av korene er fra Bodø med i alt 1 oppførelse, 1 av korene er 
fra Lødingen med i alt 1 oppførelse, 1 av korene er fra Mo i Rana Bodø med i alt 1 oppførelse. De 
resterende 9 sangkor er fordelt således: 2 kor fra Sverige med i alt 2 oppførelser, 1 kor fra Tyskland 
med i alt 1 oppførelse, 6 kor fra Oslo med i alt 7 oppførelser. Til sammen 20 kor med i alt 46 
oppførelser.  
 Vestvik påstår: 20 av 31 amatørteaterlag har deltatt i festspillenes program fra Nord-Norge. 
Der har han tatt med grupper fra Teatercirculum, men disse hører ikke under programtilbudene, men 
seminardeltakelsen og hører dermed heller ikke under den ovenfornevnte oversikt.  
 De korrekte tall blir da: Fra -65 til -71 har 6 teaterlag deltatt i 12 oppførelser: 
 Harstad Amatørteater har hatt 5 oppførelser. 3 forskjellige grupper fra Tromsø – 4 oppførelser. 
Hammerfest Studiescene har hatt 1 oppførelse (Stangvik, 1972b). 

 

På likt vis svarer daværende festpilldirektør Erik Bugge på tiltale fra Jens Harald Eilertsen 

kritikk i Harstad Tidende 3. april 2003 (sitert tidligere). Mens Eilertsen sier det er for mange 

søringer i programmet, avfeier Bugge med å si at hele to tredjedeler av programmet besittes 

av nordlendinger (Dankertsen, 2003). Likeså ramser han opp flere nordnorske organisasjoner 

som er representert, og peker på at de få ”kjendisene” som kommer nordover for å konsertere 

har et nordnorsk ensemble i ryggen. 

 

Det kan selvfølgelig diskuteres om man her har et eksempel på at man dreier statistikken til 

sin fordel, eller om man tolker statistikken på et grunnlag av eget verdisyn for 

programpolitikken. Kanskje er det en blanding av begge deler. Jeg synes uansett at det viser 

hvor ulikt man kan tolke et program for FINN. Programmet er jo i og for seg det samme, men 

ut i fra hvilke ”briller” man har på, så vil det fortone seg ulikt fra person til person. Og de 

tolkningene man da gjør, vil gi uttrykk for hvilke verdier en setter høyest. For eksempel kan 

man da si at de som ønsker en mer nordnorsk profil knytter sterke verdier til landsdelen (en 

kan anta at Nord-Norge da har stor betydning for deres identitet).  
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Nyanseringer 

Jeg bestemte meg for å kontakte de to mest framtredende kritikerne i dette millenniet, for å få 

en bedre forståelse av deres kritiske synspunkter på Festspillene i Nord-Norge. Årsaken til at 

jeg valgte bare to, baserer seg på to ting: Kunnskap og aktualitet. Begge disse har god 

kjennskap til stiftelsen Festspillene i Nord-Norge, da de har hatt (og en person fremdeles har) 

verv i styrer og komiteer for arrangementet. For det andre skulle disse personene og deres 

kritikk først og fremst dreie seg om Festspillene slik arrangementet er i dag. Da sier det seg 

selv at kritikken måtte være av forholdsvis ”ny” dato.  

 

Eilertsen 

Først skal jeg gå nærmere inn på Eilertsens syn. Jens Harald Eilertsen er i dag leder i 

Nordnorsk Kulturråd, og sitter i styret til Festspillene i Nord-Norge. Jeg tok kontakt med 

Eilertsen og stilte en rekke spørsmål, blant annet hvilken betydning han mener FINN spiller 

for det nordnorske folk, deriblant nordnorske utøvere: 

 

Kunstnere fra landsdelen er der i den grad de har et bestillingsverk å fremføre, ellers glimrer de mest 
med sitt fravær. […] Galleriet har de siste årene vært redusert til en festspillkunstner som ikke arbeider i 
landsdelen, eller har tilknytning til denne. […] Kunstnerne kommer, leverer og drar. FINN er stort sett 
et ledd i en pågående turné, eller et besøk (2006). 

 

 

Totalt synes han å mene at nordnorske utøvere blir utelukket fra arrangementet. Den siste 

setningen i sitatet henspeiler til artister som ikke er fra landsdelen. Ekkoet fra 1995, ti år 

tidligere, er meget hørbart.  

 

Ved spørsmål om det er noe unikt ved FINN påpeker Eilertsen at Festspillene har ”mistet sin 

betydning som en smeltedigel og møteplass for kreativt mangfold i landsdelen”. I et 

sosiologisk perspektiv er dette interessant. I utgangspunktet virker det nemlig som Eilertsen 

ønsker at FINN skal være en ”hjemplass”, hvor de nordnorske aktørene skal stå i fokus. Ved 

et nærmere blikk på og en utdyping av kritikken hans ser vi at han ønsker at FINN skal være 

en ”møteplass”, et ”handlingsrom”, hvor de nordnorske skal møte de andre. Med andre ord 

tolker jeg det som at utenlandske- og sørnorske artister er velkommen, så lenge de nordnorske 

artistene og kunstnerne får samarbeide med disse, slik at de to sidene kan lære av hverandre.  
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Man skulle også tro at Eilertsen er konservativ angående Festspillenes utvikling, noe som må 

revurderes etter standpunktet om at ”FINN ligger også i en småby som sliter med sine 

tradisjoner, og som dermed har noen vanskeligheter med å endre seg fra tradisjonene”. Det er 

tydelig at Eilertsen ønsker mer nyskapning i og for Festspillene. Jeg tolker dette som at han 

ser på den kommersielle linjen (hente opp kjendiser som bidrar lite til nyskapning i 

landsdelen) som en tradisjon, og at det er denne han ønsker å bryte. Dette er i så fall en linje 

som har blitt til en ”ny” tradisjon da FINN mistet sin betydning som smeltedigel og 

møteplass.  

 

Eilertsen oppsummerer i sitt svar til meg at  

 

Det er ikke lenger så viktig (verken for FINN eller Hålogaland Teater) at kunstnere er fra landsdelen. I 
festtaler er det nok fortsatt et nostalgisk ønske, og av og til en påpekning av dette faktum (en slags 
begrunnelse for de politiske bevilgende myndigheter). Like fullt er dette blitt underordnet de siste årene. 
Det har akselerert med den siste festspilldirektør, som jo må forsvares med at dette er en nødvendig 
konsekvens av den utvikling vi alle står med begge beina i [red.anm: Nye identitetsfaktorer, økt 
mobilitet, økt kvalitet osv], om vi vil eller ikke. Vi lever i 2006. 
 […] Hvor kunstnerne virker til daglig er av underordnet betydning når kvalitetsbegrepet dukker 
opp. […] Og da er kvalitet et begrep som må drøftes. [...] Å presentere god kvalitetskunst er et uttalt 
mål. […] I dag er det nok mye elitistisk tilnærming, hvor landsdelens egne kunstnere kommer dårligere 
ut enn de besøkende, både fra sør i landet og fra utlandet.  
 
 

Dette sitatet viser en kritiker som samtidig forsvarer utviklingen i FINN. Jeg tolker ikke dette 

som en paradoksal kritiker. Tvert i mot viser det meg en kritiker som har god og bred 

kunnskap å basere sin kritikk på. Dette nyanserer også tidligere uttalt og offentlig publisert 

kritikk. Eilertsen ønsker ikke å gå tilbake til fortidens FINN, slik det var den gang da, og 

spesielt da FINN fungerte som en møteplass. Eilertsen ønsker et nytt FINN, som for så vidt 

går tilbake til å være en møteplass, men som er det på helt andre premisser i dag enn tidligere. 

FINN må følge med i tiden, en tid som er som tidligere nevnt mer og mer mobil, identiteten 

får nye parametere å bygge på, kvalitetsnivået har økt osv. Dette inkluderer artister og 

kunstnere ”utenfra” i arrangementet.  

 

Oppsummert vil jeg påstå at Eilertsens kritikk henviser til at Festspillene ikke lenger fungerer 

som en møteplass hvor regionale utøvere og utøvere utenfra gjør prosjekter sammen. Dette 

utgjør fundamentet for kritikken om at ”kjendiser” kommer, spiller, og reiser igjen. De skaper 

ikke en møteplass, men er heller plassert i et titteskap (for å bruke Stenersens formulering). 

Dermed mister man handlingsrommet mellom dem og de nordnorske artistene og kunstnerne 

– de få som får innpass på arrangementet vel og merke.  
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Stenersen 

Jeg sendte også mine spørsmål til Sigurd Stenersen. Også han peker på arrangementets - og 

samfunnets utvikling siden starten.  

 

I dag er premissene radikalt forandret. I dag skal samarbeid skje ut fra rasjonalitet og vurdering av eget 
økonomisk tap/vinning. De felles organisasjonsmønstrene faller fra hverandre, for eks splintres 
fylkessamspillet. Amatørene blir i stadig omfang erstattet med profesjonelle/fagfolk. Og de 
landsdelsomfattende organisasjonene begynner å falle fra hverandre. 

Behovene har åpenbart endret seg. Tørsten etter opplevelsen er koplet inn mot en 
publikumsmessig passivitet som støtter opp om kulturkonsum, men ikke kreativ medvirkning. FINN 
fungerer som ”Titteskap” og ikke workshop. FINN bidrar i dag til å synliggjøre landsdelens 
”normalitet”. Fra å være temperaturmåler er FINN blitt en referansemekanisme. Programkravene har 
vokst og gitt profesjonelle noe å strekke seg etter, og ytelsene veies mot det beste som kan skaffes 
utenfor Nord-Norge. De nordnorske innslagene har avtatt i omfang (Stenersen, 2006). 

 

 

Landsdelsidentiteten slår sprekker når selv landsdelsbaserte institusjoner går i oppløsning. 

Dette står i sterk kontrast til starten av FINN, hvor akkurat landsdelsidentiteten spilte en 

viktig rolle for arrangementet og en rekke landsdelsinstitusjoner ble skapt. Stenersen synes å 

mene som Eilertsen; at Festspillene ikke lenger er et møtested, eller et rom for workshop. 

Kvalitetsnivået har steget i følge Senersen, og med alle disse endringene har også de 

nordnorske innslagene blitt færre.  

 

Et tidligere sitat fra 2006 (”FINN synes ikke å ha bruk for de lokale krefter, synes ikke 

interessert i å få fram noe av det potensial som ligger unyttet lokalt,  regionalt, i landsdelen 

eller cirkumpolart.” Michalsen, 2006b), viser at Stenersen ønsker flere lokale og regionale 

utøvere i Festspillprogrammet. I korrespondanse med meg peker han spesielt på at den 

nordnorske amatøren ikke må utstenges fra FINN. Det var den nordnorske amatøren FINN ble 

tuftet på, som var ”byggematerialet i nordnorsk kulturliv, og faktisk bærebjelken, vest-sjiktet 

om du vil”. Det vil dermed være som å ødelegge FINN, om man utestenger amatøren fra 

programsiden. Det store spørsmålet, i følge Stenersen, vil da bli ”hvordan amatørfenomenet 

skal trekkes med, og hvor initiativ skal komme fra”.  

 

Også her kan det være lett å tolke Stenersen som en representant for synet om at FINN skal 

være en hjemplass, hvor de nordnorske skal regjere. Imidlertid gir også hans svar grunn til 

revurdering. Stenersen påpeker nemlig at ”Toppartister fra inn- og utland er nødvendige og 

viktige nettopp fordi nordnorske miljøer må få møte det fremragende, som målestokk og 

inspirasjon”. Det er grunn til å nevne at dermed har det lokale publikum fått impulser, ”men 
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viktigere har det vært at aktørene har kunnet ta med seg innsyn i kreative vekstforløp, fått 

kontakter og inspirasjon, utfordringer”. Sitatet gjør det tydelig at også Stenersen ønsker at 

FINN skal være en møteplass for de nordnorske kunstnerne og de andre. Han har imidlertid 

påpekt at per i dag fungerer ikke Festspillene som en møteplass: FINN er blitt et titteskap, og 

ikke workshop.  

 

Oppsummert kan man si at den nyere tids kritikere i utgangspunktet ikke er opptatt av å 

ekskludere artister og kunstnere som ikke har tilhørighet til landsdelen. Det de er opptatt av, 

er at arrangementet skal fungere som en møteplass, hvor de nordnorske deltakerne kan møte 

de tilreisende, og ikke bare se på dem.   
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6. FESTSPILLDIREKTØRENE 

Jeg sendte også spørsmål til et utvalg festspilldirektører. Som betegnelsen ”utvalg” indikerer, 

så var det ikke alle tidligere festspilledirektører som ble kontaktet av meg. Jeg satte et krav 

om at de forespurte skulle ha vært festspilldirektør i tre år eller mer. Noe mindre ville ikke gi 

tid til å forme FINN i nevneverdig grad. På dette grunnlaget bestod de forespurte av Paul A 

Ramm (direktør fra 1966-1969), Rolf Vestvik (1969-1977), Arvid Matheussen (1977-1984), 

Bjørn Hulleberg (1984-1991), Ola Bruun (1991-1996), Tove Karoline Knutsen (1996-2001) 

og nåværende direktør Birger Carlsen (2003-). Direktørene kan sies å være aksen som et 

arrangement som Festspillene spinner rundt. Derfor vil jeg i det følgende kort ta for meg hver 

direktør og si litt om deres periode. 

 

Ystanes (1965-1966) 

Festspillene i Nord-Norges første direktør (eller administrativ leder som det da het) var Kåre 

Ystanes, som stod ansvarlig for FINNs første år (1965-1966).  

 

Ramm (1966-1969) 

I 1966 ble stafettpinnen gitt til Paul A Ramm. Ramm var først og fremst turistsjef, og attpåtil 

administrativ leder for Festspillene i Nord-Norge. Betegnelsen festspilldirektør var ikke tatt i 

bruk enda. I følge Ramm var FINN i starten et uttrykk for å markere landsdelen, men i første 

omgang Harstad og omegn, utad mot resten av Norge. Man ønsket å plassere byen Harstad på 

kartet, og ikke la all oppmerksomhet gå til de nærliggende byene Narvik og Tromsø. Det var 

på tide at det skjedde noe i Harstad. 

 

De første festspillene gikk av stabelen som en mønstring av landsdelens krefter, og i 

utgangspunktet startet den nettopp som en janitsjar-festival, etter en idé av journalisten Jan 

Kristian Nilssen (i avisen Harstad Tidende). Imidlertid utviklet ideen seg om å lage et 

festspill ala Festspillene i Bergen, og man fikk inn både sagaspill, utstillinger, konserter og 

andre kunst- og kulturuttrykk i programmet.  

 

Selv om FINN rent praktisk startet som et Harstad-arrangement, hadde man allerede tenkt 

større da man navnga arrangementet Festspillene i Nord-Norge. For å unngå å bli et lite by-
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arrangement siktet man seg inn mot å inkludere hele landsdelen. På denne måten kunne FINN 

få hjelp og støtte fra de tre nordlige fylkene – først og fremst økonomisk men også som et 

middel for å få en offentlig aksept av arrangementet.  

 

For ikke å bli en ”flyvende sak” gjorde man Festspillene i Nord-Norge til en stiftelse, og de 

tre fylkene kom på et tidlig tidspunkt inn i bildet og ble stiftelsesmedlemmer. Ved å erklære 

seg som en stiftelse ga man arrangementet et offentlighetens preg, og man håpet at flest mulig 

kommuner ville engasjere seg. Snart kom også landsdelsorganisasjoner inn i bildet.  

 

Under Ramms tid som festspilldirektør hadde man ikke råd til egen festspilladministrasjon. 

Sekretariatet på turistkontoret ble det administrative organet som ble brukt. Men man hadde 

eget programutvalg som skulle stå for den faglige delen av Festspillene.  Ramm fremhever en 

fantastisk frivillighet og et stort engasjement blant folk de årene han satt som direktør, både 

innenbys og utenbys.  

 

Styret var på den tiden et meget arbeidende aktivt styre. I følge Ramm hadde man ingen 

sterke kulturkrefter de første årene. Man hadde liten kapasitet, og man hadde ingen sterk 

kunstkulturell kompetanse. Man levde på entusiasmen fra unge mennesker som var kulturelt 

interessert. Styret fastla detaljer, og administrasjonen utførte.  

 

Hva gjelder programpolitikk var det mer snakk om tilfeldigheter og hva man hadde råd til, 

enn en nøye gjennomtenkt profil. Man hadde ikke en bevisst kulturstrategi. Men Ramm 

understreker at det ikke var hodeløs styring. Man måtte likevel diskutere hva som var mulig å 

få til. Sentralt stod likevel samspillet mellom amatører, og mellom amatører og profesjonelle. 

”Alle var amatører. De som arrangerte var amatører, de som deltok var amatører. Og man 

inviterte profesjonelle til å være med på samspill” (Ramm, 2007).  

 

Man ønsket å skape initiativ og inspirasjon i det allerede eksisterende kulturlivet. Et eksempel 

på dette kan være opprettelsen av Nordnorsk Symfoniorkester, som bestod av musikere fra 

Kirkenes til Mo i Rana, og ble ledet av Ernst Glaser. På grunn av reisekostnader og beskjedne 

budsjetter koblet man gjerne ting sammen. Var det noen som var på turne fikk de legge turen 

innom FINN. 
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Et eksempel på hvordan ting kunne ”ordne seg”, er hvordan en utstilling av Munch ble 

presentert under FINN. Som landets yngste turistsjef hadde Ramm god kontakt med Oslos 

turistsjef, Alfhild Hovdan. Ramm ringte henne opp og framla en drøm om å få Munch opp til 

FINN. Det var da mer en drøm enn et spørsmål, for det var i utgangspunktet urealiserbart med 

tanke på hva det ville koste med transport og forsikringskostnader. Under en lunsj Hovdan 

hadde med Norsk Kulturrådsleder Ingeborg Lyche, lot saken seg ordne. Ramm ble så ringt 

opp av Hovdan, som sa at penger til transport og forsikring av Munch var ordnet, og således 

ble det til at Munchs malerier kunne bli vist under Festspillene i Nord-Norge. Man hadde 

kontakter, man hadde nettverk, man hadde entusiastiske mennesker i styre og stell, og ved 

hjelp av noen telefoner kunne ting la seg ordne. Men det ble ofte ordnet som en tilfeldighet 

heller enn en bevisst plan.  

 

Det er viktig og notere seg at Festspillene i Nord-Norge på denne tiden var ”festival nr. 2, ved 

siden av Kongsberg” (Ramm, 2007). Festspillene i Bergen hadde allerede eksistert noen år.  

 

Det Ramm føler han var med å utvikle FINN på, var å sette arrangementet inn i faste former: 

”Jeg tror at jeg bidro til å utvikle FINN: fra å bli drevet av ren entusiasme, til å bli konsolidert 

til en institusjon. Det begrunner jeg med at jeg ikke var en kulturpersonlighet som kunne 

bringe det videre, på det kulturelle. Men jeg hadde masse energi, og drev det fram 

organisatorisk.” 

 

Programheftet fra 1968 viser et festspill som både inneholder Sagaspill, konserter, teater, 

dans, utstillinger og seminarer. Av de rundt 24 arrangementene, representerer ca 75% av disse 

utøvere med nordnorsk tilknytning, og ca 50% av arrangementene representerer utøvere enten 

fra Sør-Norge eller utlandet (da det kan være både utøvere fra landsdelen og utøvere utenfra i 

et og samme arrangement vil prosenttallene ikke forholde seg til hverandre, men til 

totalsummen av arrangement). Det er litt vanskelig å vite helt sikkert hvem som er 

profesjonelle utøvere, og hvem som er amatører, men det ser ut til at det er en nokså jevnt 

fordelt med amatører og profesjonelle under Festspillene. Det ser likevel ut til å være litt færre 

amatører enn det er profesjonelle (se vedlegg 1). 

 

I 1969 er den nordnorske deltagelsen like stor blant de rundt 30 arrangementene, mens 

andelen av utøvere utenfra landsdelen har sunket til rundt 30%. Også i 1969 er det også en 
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relativt jevn fordeling av amatører og profesjonelle, likevel med litt flere profesjonelle 

utøvere.  

 

Vestvik (1969-1977) 

I 1969 overtok Rolf Vestvik rollen som festspilldirektør (daværende tittel var administrativ 

leder). Han videreførte hovedmålet om at FINN skulle være en festival for nordnorske 

utøvere. Festspillene skulle være en arena som fremmet landsdelens kulturliv, og som ga 

publikum verdifulle kunstneriske opplevelser.  

 

Amatørene var fremdeles hovedaktørene i landsdelen, så de hadde en naturlig og selvskreven 

plass i arrangementet. Faktisk ble det gjort spesielle tiltak i programmet for å dra disse frem. 

Man startet med markeringsdistrikter i 1974: Kommuner og regioner fikk et beløp til 

disposisjon som var ment å utløse lokal kulturell virksomhet. De ble også forespurt om å fylle 

en dag under Festspillene med eget program, noe de kunne velge å takke både ja og nei til. 

Selv om forestillinger under FINN ikke var det sentrale ble det nok det store målet for de 

involverte.  

 

Kursvirksomhet var også en viktig del av programmet: Kunstseminarer, filmseminarer, 

musikkseminarer, viseverksted osv var viktig for å stimulere utøvere. Vestvik var også med i 

etableringen av Barnas Festspill, et banebrytende initiativ. Her fikk barna arrangementer og 

aktiviteter spesielt tilpasset for dem.  

 

Vestvik hadde flere mål som han arbeidet med og fram mot.  

 
Jeg la vekt på å bygge ut en handlekraftig og representativ organisasjon – systematisere arbeidet med å 
etablere komiteer og arbeidsgrupper - og inspirere disse til å gjøre best mulig jobb.  

Jeg hadde en visjon i programarbeidet – å skape et spennende program som varierte i innhold 
og satsningsområde hver år. Jeg brakte inn ideen om at hvert festspill skulle ha et hoved-tema som 
programmene ble bygd opp omkring – slik at det ene festspillet ikke ble en kopi av det foregående.  
Eksempler på temaer: ”Kunsten – folkets tjener eller elitens tidsfordriv?” ”Nordfolket- spenn over 
grenser – veier mellom mennesker”, ”Havet og kystens folk og natur.” Nord-Norge – Danmark – 
kontraster og samklang” ”Samfunnet i endring” […] 

Jeg la stor vekt på PR og informasjon – systematiserte arbeidet med pressemeldinger – utviklet 
en nær kontakt med NRK både radio og Fjernsyn, la vekt på utformingen av grafisk materiale – plakater 
og program. (Plakatene ble etter hvert et samlerobjekt.) (Vestvik, 2006). 

 

Vi ser altså her at Vestvik startet en mer gjennomtenkt programprofil for FINN. Første 

festspill-tema ble presentert i 1970, og dette var et utgangspunkt man brukte i 15 år. Vi ser at 
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man nå startet en viss effektivisering av organisasjonsarbeidet, og markedsføringen ble satt i 

faste former og ble mer pågående.  

 

Vestvik startet som administrerende direktør for Festspillene i Nord-Norge kombinert med 

først og fremst å være turistsjef i Harstad. Imidlertid, mot slutten av hans periode etablerte 

Festspillene en egen administrasjon. I 1976, og i det siste året av Vestviks periode, var han 

utelukkende daglig leder for FINN.  

 

Programmet for 1974 viser et festspill som har ekspandert til rundt 54 arrangementer. Den 

nordnorske deltagelsen holder seg rundt 75%, mens krefter utenfra er i underkant av 40%.  

Programmet viser også at en stor mengde amatører er involvert, og dette skyldes nok mye 

markeringsdistriktenes bidrag. Rundt 60% av utøverne er amatører, men de profesjonelle 

kreftene er tilstede og utgjør i underkant av 45%. I tillegg holdes distriktskonserter og 

seminarer (se vedlegg 2). 

 

Matheussen (1977-1984) 

Arvid Matheussen overtok som administrativ leder i 1977. Hans sterke tilknytning til 

landsdelen og gode kjennskap til amatørmiljøet skulle komme til å sette sitt preg på FINN.  

 

For det første hadde han fokus på at FINN skulle være landsdelens festspill ved å inkludere 

amatørene i arrangementet, og slik sett fortsatte han en allerede påbegynt tradisjon:  

 

Det var mange slags amatører, både billedkunst, forskjellige aldersgrupper, stort sett fra hele landsdelen. 
De fleste hadde egne arrangementer, men av og til så blandet vi de beste amatørene med profesjonelle 
aktører med godt resultat til gjensidig berikelse (Matheussen, 2007).  

 

I 1981 etablerte Matheussen såkalte miljøtiltak. Dette bestod blant annet i å presentere en 

rekke forestilinger og aktiviteter i byen på dagtid gjennom festspilluka. På denne måten fikk 

lokale foreninger ta del i festspillene, og være med å sette sitt preg på arrangementet. 

Matheussen åpnet også for idrettens inntog i Festspillene. Nå ble blant annet sykkeltrim og 

seiling programfestet, og på den måten ble kulturbegrepet utvidet også i Festspill-

sammenheng. 
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Nordnorske utøvere dominerte programmet (både amatører og profesjonelle), og dette må 

sees som et klart tegn på en voksende konsentrasjon om det regionale. Et annet tegn på denne 

landsdelsfokuseringen ligger i Matheussens satsning på distriktsarrangementer: ”Jeg jobbet 

intenst med å gi FINN det nordnorske særpreget ved å reise mye i hele landsdelen, og ved å 

spre arrangementene mest mulig. Det var slitsomt men det ga resultater” (Matheussen, 2007). 

Antall arrangementer som ble holdt utenfor Harstad kom i 1982 opp i hele 65 (Stenersen, 

1989:116), og dette representerer et høydepunkt i tradisjonen med distriktsarrangement.  

 

Programmet for 1979 viser et stort festspill som har rundt 86 programfestede arrangementer. 

Vi ser en forskjell i deltakelse: Nordnorske krefter utgjør i underkant av 80% av utøverne, og 

bare rundt 30% er krefter utenfra. Andelen amatører versus proffe som var representert var 

,imidlertid jevnt fordel (ca 50/50). I tillegg kom seminarer, diverse idrettsarrangement og en 

imponerende mengde distriktsarrangementer (se vedlegg 3). 

 

Hulleberg (1984-1991) 

I 1984 overtok Bjørn Hulleberg rollen som administrerende leder for Festspillene i Nord-

Norge. Faktisk ble Hullberg den første direktøren, en betegnelse som ble tatt i bruk fra 1988.  

 

Med Hulleberg som skipper for skuta startet profesjonaliseringen av arrangementet for alvor. 

Administrasjonen var nylig blitt profesjonalisert – nå var tiden kommet for å oppgradere 

utøverne, den tekniske avviklingen og lokaler. For det første satset man nå på profesjonelle 

utøvere:  

 

Jeg var i min tid ganske opptatt av å skille mellom amatører og profesjonelle bortsett i de viktige 
situasjoner hvor vi produserte samarbeidsforestillinger med nettopp et slikt samarbeid for øye.  Det så 
vi/jeg på som viktig den gang (Hulleberg, 2007). 

 

Dette må sees i sammenheng med at kulturlandskapet i landsdelen og i landet for øvrig hadde 

endret seg, spesielt gjennom 1970-tallet. ”Profesjonaliseringen har vært omfattende, 

kulturansatte og utøvende kunstnere trer i dag fram som synlige, profesjonelle grupperinger.” 

(Stenersen, 1989:85). En slik utvikling resulterte altså i et tydeligere skille mellom amatører 

og profesjonelle utøvere under Hullebergs periode som direktør for FINN.  
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Fram til da hadde denne tekniske avviklingen av konserter og lignende blitt gjort av amatører. 

Men profesjonelle artister trengte profesjonell teknisk bistand til sine forestillinger og 

konserter. Som et resultat av dette innførte Hulleberg profesjonelle folk til å ta seg av scene, 

lyd og lys. 

  

Det siste momentet som inngikk i profesjonaliseringen var lokalitetene. Fram til da hadde 

man hatt relativt tafatte scener å presentere sine utøvere på. Man brukte kinolokalet, gymsaler, 

telt og så videre. En profesjonalisering av FINN betydde også at man måtte høyne standarden 

på lokalitetene. Man hadde lenge diskutert et kulturhus i Harstad, og Hulleberg bidro i stor 

grad til at et kulturhus stod ferdig i 1992. Hans epoke kan i aller høyeste grad ansees som 

viktig i forhold til dette fordi et mer profesjonalisert Festspill satte press på kommunen om å 

bygge et kulturhus, for ikke å miste arrangementet til en annen by (mer nøyaktig: Tromsø) 

med bedre lokaliteter.  

 

Med Hulleberg fikk nå Festspillene i Nord-Norge en videre horisont å forholde seg til:  

 

Da jeg overtok var det nok ganske mye ”Båten og støa” og den nordnorske kunstforståelsen knyttet til 
natur og folkeliv.  Jeg ønsket å ivareta dette, men samtidig ønsket jeg både å bringe verden og nåtiden 
til FINN og også gjerne FINN ut til verden, i alle fall til Norge.  Bl.a. innførte jeg Festspillkomponisten, 
som jo var unge samtidskomponister fra hele landet, men gjerne i samarbeid med nordnorske utøvere 
(Hulleberg, 2007). 

 

 

Nasjonalt viktige aktører og et fokus på samtidskunst var viktig for Hulleberg å få inn i FINN. 

Hans idé om å ha en festspillkomponist som et utgangspunkt for et program erstattet bruken 

av et årlig festspilltema. Det siste festspilltemaet var i 1985 og lød ”Kvinner i nord”. Samme 

år ble første Festspillkomponist presentert, og dette var Kjell Samkopf. (Senere dro man inn 

andre kunstarter og tok derav i bruk andre titler. For eksempel kunne man få tittelen 

Festspillkunstner (1989, Solveig Leinan Hermo), Hovedutstiller (2003, Thor Erdahl), 

Festspillutstiller (2005, Tom Sandberg ), Festspiller (2006, Håvard Lund) og Festspillprofil 

(2007, Pikene på Broen). En slik bruk av titler og å presentere en person eller en gruppe som 

en slags ”hovedgjest” under Festspillene i Nord-Norge er i bruk i skrivende stund. Utøvere fra 

den nasjonale og internasjonale arenaen hadde gjestet FINN før. Nå ble det imidlertid et uttalt 

mål å få ”gjestende” utøvere til arrangementet. Det skal likevel sies at disse titlene ble ikke 

bare utlevert til gjestende artister. Utøvere med røtter fra landsdelen fikk også denne 

utfordringen. Et annet trekk ved å dra samtidskunst inn i FINN ble et mer uttalt ønske og en 
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konkret plan om egenproduksjoner og urframføringer. Dette hadde man drevet med før, blant 

annet kan sagaspillene på Trondenes nevnes. Disse var imidlertid samarbeidsproduksjoner 

mellom amatører og profesjonelle. De nye egenproduksjonene var nok i utgangspunktet ment 

for samarbeid mellom profesjonelle.  

 

Den røde tråden vi kan trekke gjennom Hullebergs periode som direktør er en sterk 

profesjonalisering, av alle ledd. Som et resultat av dette blir forholdet mellom profesjonelle 

og amatører endret – man får nå et klart skille mellom de to utøvergruppene. Stenersen tar i 

bruk ordet ”hamskiftet” (1989:85) som en beskrivende merkelapp for epoken 1985-1989, en 

epoke som altså representerer starten på Hullebergs periode som direktør. Betegnelsen 

hamskiftet kan nok være passende, for en slik tydelig og gjennomført profesjonalisering av 

arrangementet ga Festspillene i Nord-Norge en ny profil.   

 

Programmet for 1986 viser en gangske jevn fordeling av hvor utøverne kommer fra. Ca 50% 

av arrangementene representerte utøvere fra landsdelen, mens ca 60% representerte utøvere 

utenfra. Flesteparten av arrangementene, hele 80% involverer profesjonelle utøvere. Bare 

25% av arrangementene involverer amatører. Programmet for 1989 viser en liknende forhold: 

Ca 10% av arrangementene involverer amatører, mens mellom 90-95% av arrangementene 

involverer profesjonelle. De nordnorske utøverne er i overtall og er involvert i ca 70% av 

arrangementene. Ca 40% av arrangementene involverer utøvere fra Sør-Norge og utlandet (se 

vedlegg 4). I tillegg kommer seminarer, festspill-leir for funksjonshemmede, 

idrettsarrangementer, miljøtiltak, og distriktsarrangementer.  

   

Bruun (1991-1996) 

I 1991 overtok Ola Bruun direktørtittelen for Festspillene i Nord-Norge. Han fortsatte med 

satsningen på egenproduksjoner, premierer og urframføringer under Festspillene.  

 

Bruun fortsatte også med å stimulere til lokal aktivitet gjennom markeringsdistriktene. Bruuns 

horisont var bred og innbefattet nordområdene (ikke bare Nord-Norge).  Dette resulterte i at 

Svalbard og Arkhangelsk var blant stedene som ble utpekt som markeringsdistrikt under hans 

periode som direktør.  
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Nye og viktige endringer og tilføyelser ble gjort under Bruuns ledende hånd. For det første 

jobbet Bruun for at Festspillene i Nord-Norge skulle få status som knutepunktsinstitusjon – et 

”konsept” som staten kom med i stortingsmeldingen Kultur i tiden (nr. 61, 1991/1992). I 1995 

ble FINN tildelt status som regional knutepunktsinstitusjon. Det var bare Festspillene i 

Bergen og Festspillene i Nord-Norge som kunne smykke seg med denne tittelen i 1995, så det 

sier seg selv at det var en stor begivenhet. Å bli titulert som knutepunktsinstitusjon innebar en 

økonomisk trygghet ved at FINN nå fikk faste bevilgninger over statsbudsjettet. Men det 

innebar også at de nå ble pålagt en del kulturpolitiske oppgaver fra staten.  

 

Bruun var mannen bak oppstarten på Ungkunstprosjekter, et tiltak som virkelig løftet fram og 

ga en utfordring til unge og talentfulle kunstnere og utøvere fra landsdelen. Første utnevnte 

Ungkunstnere ble presentert i 1997. Dette var for så vidt et år etter at Bruun hadde gått av 

som festspilldirektør, men konseptet ble utarbeidet av Bruun.  

 

Nordnorsk Ungdomskulturfestival var en tilførsel som ble gjort FINN i 1992. Ungdom fra 

hele landsdelen kunne her melde seg på diverse kurs og seminarer som foregikk under FINN-

uka. Instruktørene for disse kursene var profesjonelle. Å ha en slik festival under FINNs 

vinger viser ikke bare at FINN skulle være et Festspill for ungdom. Det viser også at 

amatøren hadde fått en ny ”arena” under FINN. Man hadde hatt seminarer før, men nå ble 

disse i stor grad forbeholdt ungdom. Barn hadde allerede Barnas Festspill, som hadde 

eksistert i mange år. Nå fikk ungdommen også sine egne ”festspill”.  

 

Bruun la vekt på at Festspillene i Nord-Norge skulle være en samarbeidspartner når det gjaldt 

kulturlivet i landsdelen. Dermed ble samarbeid med ulike regionale kulturinstitusjoner og 

organisasjoner, og en god dialog med disse, ble et fokusområde i seg selv under Bruuns 

periode som direktør.  

 

Av programmet for 1992 og 1993 ser vi en relativt jevn fordeling av nordnorske utøvere og 

utøvere utenfra. Selv om man praktiserer markeringsdistrikt, er amatørens deltakelse nede 

rundt 20-25%. 75-80% av arrangementene involverer profesjonelle musikere. Lignende tall 

finner vi også i programmet for 1995. For disse programmene skal likevel nevnes at man 

inkluderer en rekke kinoforestillinger. Disse trekker opp snittet på den ”profesjonelle” 

utøveren. Arrangementene er mange; i 1992 er det 94 arrangementer, og i 1993 er vi oppi 118 
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(se vedlegg 5). I tillegg kommer seminarer, idrettsarrangement, distriktsarrangementer, 

miljøtiltak osv.  

 

Knutsen (1996-2001) 

Tove Karoline Knutsen ble i 1996 Festspillenes første kvinnelige direktør. Under hennes 

periode fikk Ungkunstprosjektene sin offisielle begynnelse, og ble i løpet av få år et etablert 

innslag under FINN. 

 

Knutsen fortsatte med markeringsdistriktene og Nordnorsk Ungdomskulturfestival (NUK). 

Man aner en tendens når Knutsen likevel sier at ”Det var særlig mange unge som 

representerte amatørene på FINN i min tid” (2006). Dette tyder på at Nordnorsk 

Ungdomskulturfestival nå var blitt et etablert og suksessrikt innslag under FINN, hvor 

kanskje størstedelen av amatørene under arrangementet var representert. Knutsens utsagn sier 

også underforstått at det er få eldre/voksne amatører representert under FINN, selv om man 

utpekte markeringsdistrikt. Dette peker nok på et avtakende engasjement fra 

markeringsdistriktene, og Stenersen påpeker faktisk på en utvikling hvor responsen fra 

nedslagsfeltene ble svakere.  

 

Et av hovedmålene til Knutsen var å løfte fram unge, nordnorske kunstnere, og dette må man 

kunne si hun dekket godt ved hjelp av de relativt nyetablerte konseptene Ungkunstprosjektet 

og NUK.  

 

En unik og viktig avdeling ble opprettet under FINN i 1999, og dette var FINN Turné. 

Konseptet hadde, kanskje i litt annen form, eksistert lenge i FINN. Artister som opptrådte på 

Festspillene i Nord-Norge ble også sendt rundt i landsdelen for å holde konserter. Første 

distriktsarrangement ble faktisk holdt så tidlig som i 1968 med en konsert på Trastad i 

Kvæfjord. Man sendte altså prosjekter/grupper på turné i landsdelen. Med etableringen av 

Festspillene Turné fikk dette konseptet en egen avdeling under FINN, med en egen daglig 

leder. Konsertene som blir holdt under logoen Festspillene Turné (enten i eller utenfor 

landsdelen, alt etter hvilket søkegrunnlag man har) holdes gjennom hele året, og ikke bare 

gjennom selve festspilluka.  
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I programmet fra 1997 og 1998 (se vedlegg 6) finner vi tall som er ganske like fra Bruuns 

periode som direktør. Det er relativt jevnt fordelt med nordlendinger og utøvere utenfra. De 

profesjonelle er i overtall og involverer rundt 80% av forestilingene, mens amatøren har 

innpass i overkant av 20% av forestillingene. I tillegg kommer seminarer og 

markeringsdistriktenes bidrag. 

  

Utvåg (2001-2002) og Bugge (2002-2003) 

I 2001 overtok Inger Anne Utvåg direktørrollen, men hun fratrådte sin stilling allerede året 

etter. Årsaken til dette var ”en turbulent tid med kald krig mellom Utvåg og de ansatte ved 

FiNN-kontoret.” (Skancke-Knutsen, 2002). Som midlertidig løsning overtok Erik Bugge som 

direktør, og sørget for å lose FINN trygt gjennom festspilluka i 2003.  

 

Carlsen (2003-) 

Nåværende festspilldirektør Birger Carlsen overtok etter sommeren 2003. Allerede året etter 

skjedde det forandringer i FINN:  

 
Fra og med 2004 ble Nordnorsk Ungdomskulturfestival, og festivalen 20++ (spesielt tilrettelagt for 
psykisk utviklingshemmede) fullt og helt slått sammen og integrert i FINN, med egen prosjektleder i 
full stilling (også med ansvar for BF). Dette har gitt bedrede økonomiske betingelser, og en ytterligere 
styrking av tilbudet. Mer enn 150 av Nord-Norges mest kreative ungdommer (aldergruppe 14 – 20),  
funksjonsfriske som funksjonssvake, møtes på 10 eller flere verksteder av seks døgns varighet på 
Heggen vgs. Verkstedenes innhold varierer fra år til annet, og søker å gi tilbud innefor emner som 
normalt ikke tilbys gjennom året i kulturskole/fritidssektor. Tilbudet er unikt i Norden, og omtales av 
deltakerne som ”årets beste uke”. Slik jeg ser det er dette en god måte å ta ungdommen (evt 
amatørutøveren) på alvor. Nye nettverk oppstår, toleranse utvikles og de enkelte deltakerne kommer 
tilbake til sine respektive miljøer med ny kunnskap og begeistring (Carlsen, 2007). 

 
 
Festspillene fikk altså en endret organisatorisk struktur. Man fikk en ny person som jobbet 

fulltid i administrasjonen, og denne personen fikk ansvaret for den nye sammenslåtte 

festivalen NUK++.  

 

Jeg merker meg også at Carlsen betegner ungdommen som amatørutøveren. Siste setning om 

nettverk, toleranse og å bringe kunnskap og begeistring tilbake til lokalmiljøet gir 

umiskjennelig et ekko av tidligere tiders utsagn om samarbeid mellom profesjonelle og 

amatører. Dette er et poeng jeg ønsker å dra fram, for med Carlsen har tankene og ideene fra 

FINNs opprinnelse blitt fortolket til samtiden. Amatøren har blitt omdefinert. 

Markeringsdistriktenes tid er forbi, ”fordi det lokale og regionale kulturlivet, som før nevnt, er 
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profesjonalisert, samtidig som de lokale kulturkontorene – der koordineringen av en slik 

satsing må foretas – i stor grad er borte.” (Carlsen, 2007). Amatørens arena og møteplass er 

nå NUK++, hvor målgruppen er ungdom. Dette er satsningsområdet for Festspillenes 

amatøraktivitet. Utover dette er amatørenes plass i Byfesten, som i utgangspunktet dreier seg 

om å skape liv i Harstads gater. I enkelte tilfeller kan man finne amatørutøvere i 

hovedprogrammet, men som Carlsen sier; ”dette er ikke fremtredene, og skal heller ikke være 

det.” Hovedprogrammet er forbeholdt de profesjonelle utøverne.  

 

Der det før var et poeng å arrangere møter mellom amatører og profesjonelle i landsdelen er 

det nå møter mellom profesjonelle utøvere virksom i og utenfor landsdelen som gjelder. Dette 

er også ment å speile profesjonaliseringen av kulturlivet både i landsdelen og i nasjonen.  

 

Carlsen startet opp noe nytt i FINN så sent som i fjor. Da ble UNG:Festspill arrangert for 

første gang, og med dette har nå FINN en heldekkende kulturtilbud til barn og unge: 

  
For å bygge igjen ”hullet” mellom BF og NUK++ ble UNG:Festspill etablert i 2006. Målgruppe 10 - 14 
år. Fortrinnsvis verkstedsbasert også dette, men av én til to dagers varighet. Tiltaket ble godt mottatt og 
vil bli videreført (Carlsen, 2007). 

 
 

Jeg ser en parallell mellom Carlsen nå i 2007, og Hulleberg på siste halvdel av 1980-tallet. 

Det har gått 15-20 år, og Carlsen ser ut til å ha gått inn i en ny periode med profesjonalisering 

av Festspillene.  

 

[…] jeg har flagget aktivt behovet for ikke å utvikle FINN til en mønstring og samtidig å satse uhemmet 
på kvalitet (som jo er vanskelig å definere). […] Med hensyn til programprofil har vi jobbet mye med å 
”spisse og toppe”, noe jeg opplever har fungert veldig bra (Carlsen, 2007). 

 

 

Hulleberg ønsket å holde et klart skille mellom amatør og profesjonell, og å ha en 

gjennomgående profesjonell scene. Carlsen har fortsatt denne linjen, og har også gått inn og 

lagd nåløyet mindre for de profesjonelle. Å ikke utvikle FINN til å bli en mønstring innebærer 

en viss eksklusivitet, eller en elitisme. Færre får innpass, men de som får innpass bærer med 

seg et høyt nivå hva gjelder kunstnerisk kvalitet. Med dette er Festspillene spisset inn til å 

presentere topputøvere på sine felt, det være seg dans, musikk, kunst osv.  

 

I programmet for 2005 og 2006 (se vedlegg 7) ser man en relativt jevn fordeling av 

nordnorske utøvere og utøvere utenfra, med et lite overtall av utøvere utenfra i 2005. Rundt 
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95% av de involverte er profesjonelle utøvere, mens amatøren deltar i rundt 5% av 

arrangementene. Dette gjelder kun hovedprogrammet; UNG:Festspill, NUK++ og Byfesten 

kommer i tillegg. 

 
 

Linjene 

Det er tydelig at FINN har utviklet seg fra starten til dagens begynnelse. Jeg merker meg at 

det blir spesielt henvist til de spesielle forholdene ved starten av Festspillene rundt midten av 

1960-tallet, og videre ut 1970-tallet. I følge Bruun var det på denne tiden begrepet nordnorsk 

identitet oppstod, og det eksisterte en sterk patriotisme for landsdelen. Festspillene i Nord-

Norge ble som et resultatet av dette ikke bare et festspill, men et uttrykk for samfunnspolitiske 

forhold og en pådriver både for nordnorsk kulturliv og nordnorsk organisasjonsliv.  

 

Samtidig som det konstateres at Festspillene i Nord-Norge hadde stor betydning på 1960- og 

1970-tallet, så påpeker samtlige festspilldirektører at arrangementet nok ikke har den samme 

”opprinnelige” betydningen for landsdelen i dag. Begrunnelsen ligger blant annet i et utviklet 

kulturliv, konkurranse fra mange og andre festivaler og en etablert nordnorsk selvfølelse.  

 

Med andre ord er det helt andre samfunnsmessige og kulturrelaterte premisser Festspillene i 

Nord-Norge har å forholde seg til i dag enn for 40 år siden. Og som presentasjonen av de 

ulike festspilldirektørene og deres fokusområder ovenfor viser, så har Festspillene gjort 

endringer underveis for å følge denne utviklingen.  

 

Dagens FINN og veien videre 

Hvordan oppfattes så Festspillene i Nord-Norge i dag? Hvordan bør et arrangement som 

Festspillene i Nord-Norge være i dagens Nord-Norge, og hvilken retning bør det eventuelt 

følge videre? Jeg har fått meningene både til samtlige festspilldirektører og til kritikerne 

Eilertsen og Stenersen. Svarene er interessante, og i det følgende vil jeg sammenfatte 

innholdet i disse. Da jeg synes svarene i sin helhet gir en nærhet til de ulike 

direktørene/”kritikerne” og deres synspunkt, har jeg valgt å presentere disse som sitater i 

vedlegg 7.  
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 Festspillene i Nord-Norge er fremdeles betydningsfull på enkelte punkter. I følge Bruun og 

Eilertsen kan dette knyttes til arrangementets posisjon som knutepunktsinstitusjon – en tittel 

ikke alle festivaler i Norge kan smykke seg med. Denne tittelen og de oppgaver dette fører 

med seg gjør at arrangementet fremdeles har tyngde i festival-Norge.  

 

Programprofilen er et annet element ved FINN som gjør arrangementet unikt. Bruun peker på 

ungdomssatsningene NUK++, Barnas Festspill og Ungkunstprosjektene. Livsløpsfestival er 

sågar ordet Carlsen bruker for å beskrive hvordan disse programpostene er med på å inkludere 

alle aldersgrupper (hovedprogrammet sørger for de ”voksne” kunstnerne).  

 

Festspillene Turné kan kanskje ikke beskrives som en egen programpost, fordi av programmet 

for selve festspilluka kommer ikke disse konsertene med. Men denne virksomheten kan 

absolutt sies å være med å gjøre FINN til noe mer enn en én-ukes festival. På denne måten når 

Festspillene i Nord-Norge et arrangement som ikke bare er lokalisert i Harstad by, men som 

har hele landsdelen (og landet for øvrig) som konsertarena.  

 

Et stort omfang og et uvanlig bredt utvalg genremessig er momenter som Stenersen og 

Carlsen peker ut som spesielle. I dagens festivalflora der de fleste spesialiserer seg til én 

sjanger, én kunstart osv er det noe eget å ha så mange forskjellige sjangre, kunstarter osv 

representert i en og samme festival. Man favner bredt, og holder kvalitetsmessig et høyt nivå 

på sine arrangementer.  

 

Til sist nevnes naturlig nok FINNs historie som noe unikt ved arrangementet (Eilertsen). I 

dette ligger også Stenersens kommentar om at det er unikt fordi FINN ligger utenfor Oslo-

gryta og de befolkede områdene i Sør-Norge, hvor altså de fleste nasjonale kulturinstitusjoner 

ligger (og mann må kunne påstå at Sør-Norge og spesielt Oslo-området er gryta for kulturlivet 

her i landet).  

 

Stenersen nevner også at FINN åpner for kontakter og samspill, samtidig som han peker på at 

Festspillene har blitt mer et titteskap enn et workshop – at man har blitt mer en 

referansemekanisme enn temperaturmåler. Dette virker selvmotsigende, men jeg tolker det 

som om Stenersen mener at FINN har evne til å være en møteplass, en workshop, men at 

arrangementet har utviklet seg bort fra dette. Dette er et syn som deles av Eilertsen, og han 

trekker fram avslutningen av markeringsdistriktene som en begrunnelse for dette. Med 
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avslutningen av markeringsdistriktene og satsningen på en kulturell elite mener Eilertsen det 

kulturelle mangfoldet i FINN er borte. Festspillene er blitt en alminnelig allmennfestival, hvor 

kjendiser så vidt stopper i en pågående turné. Ved at artistene reiser fra festival til festival på 

turné er det fare for at innholdet i de ulike festivalene blir veldig likt. Bruun påpeker dette, og 

er av den mening at FINN er blitt mer strømlinjeformet de siste årene, som et resultat av dette. 

  

Slik jeg opplever disse sitatene er det ikke snakk om enten-eller når det gjelder FINNs 

betydning i dagens samfunn. FINN kan være spesiell på enkelte områder (Barnas Festspill, 

NUK++, Festspillene Turné, ungkunstprosjekt, knutepunktsstatus, historien, kvalitet, 

omfang), men samtidig oppleves som å gli inn mengden på andre områder (innhold i 

hovedprogrammet: elitisme, titteskap, strømlinjeformet, alminnelig, kopiere). 

 

Når det gjelder amatørenes rolle i Festpillene i Nord-Norge er for så vidt samtlige enige om at 

amatøren har en plass i Festspillene. Der de er uenige er hvor amatørens plass skal være. 

Stenersen, Matheussen og Vestvik mener amatøren bør ha en plass i FINNs hovedprogram. 

Vestvik peker spesielt på at man må beholde samspillet mellom amatøren og den 

profesjonelle, som for eksempel i at en profesjonell solist fronter et amatørorkester, -kor eller 

–korps. Matheussen etterlyser markeringsdistriktene. Eilertsen mener amatørenes tid i 

programsida er over, og forteller videre at det planlegges off-scener under FINN hvor disse 

skal få vise seg (dette vil da være utenfor FINNs styre, på samme vis som Byfesten under 

FINN koordineres av handelsnæringene i sentrum). Hulleberg og Carlsen er enige om at 

amatørene bør være med i FINN, men at da må de presenteres i rett setting – som er 

seminarene i NUK++.  

 

Når det gjelder den nordnorske identiteten slår i grunn både Carlsen og Eilertsen fast at denne 

har endret seg – kanskje ikke blant hele landsdelens befolkning, men i alle fall blant store 

deler av den. Disse er blant annet mer globalt innstilt enn regionalt. Jeg tolker dette som at de 

mener dette har svekket den nordnorske tilhørigheten. Samtidig sier Knutsen at å være 

internasjonal bestandig har vært ”typisk nordnorsk”, at man alltid har vært i kontakt med 

verden ”der ute”. Dette har nok først og fremst vært via sjarken i eldre tider, og jeg vil tro 

Carlsen og Eilertsens mening av å være global knytter seg mer til fly og medier enn båter.  

 

Både Eilertsen og Carlsen peker på at man tenker kvalitet foran tilhørighet når man velger ut 

artister og kunstnere. Der Eilertsen sier det ikke spiller noen rolle hvor artistene kommer fra 
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(med tanke på den nye tilhørigheten), fortsetter Carlsen med å si at det ikke hadde vært mulig 

å tenke slik hvis ikke det kvalitative nivået i Nord-Norge hadde holdt en høy standard. Slik 

jeg tolker det er kvalitetskravet er første hinder eller døråpning for å bli avvist eller invitert til 

FINN.  Samtidig som Carlsen sier at man ikke velger ut artister etter postnummer, sier han 

også at man søker å få en god miks av ”egne” landsdelskrefter og kulturell inspirasjon utenfra 

region. Dette kan virke selvmotsigende, men jeg vil anta at om ikke postnummeret står som 

første krav, så kommer det som en god nr. 3 på listen (etter kravet om at det skal passe inn i 

en helhet av konserter, forestillinger, utstillinger osv). For Eilertsen er det et poeng at FINN 

tar ansvar nettopp for de utøvende kunstnerne som fremdeles føler seg ihuga nordnorsk.  

 

Hulleberg mener at FINN ikke lenger bør oppfattes som en nordnorsk festival, men som en 

norsk/nasjonal festival som har sete i Harstad. Han deler Eilertsens syn om at store 

nordnorske artister nå har en tilhørighet og en identitet som strekker seg utover landsdelen, og 

at dette er noe FINN må ta konsekvensene av. Carlsen peker på det nasjonale aspektet ved 

FINN, ved det faktum at programmet er nasjonalt relevant og at man skal ha nasjonal 

oppmerksomhet.  

 

Vestvik holder på landsdelsidentiteten. Han mener Festspillene i Nord-Norge nettopp skal 

være landsdelens forum, der nasjonale og internasjonale krefter skal supplere nordnorske 

krefter og bringe inspirasjon til landsdelen. Carlsen deler tanken om at kunstnere og publikum 

i landsdelen skal få inspirasjon fra artister og kunstnere utenfra regionen. 

 

Ramm stiller spørsmål ved hva det er FINN vil være i jungelen av festivaler. Et 

underholdningsforum? En workshop? Men han understreker samtidig at dette er ikke enten-

eller kategoriseringer, men har flere og forskjellige nyanser. Slik jeg tolker Ramm, så vil en 

helling mot å være et underholdningsforum føre til at FINN blir nettopp som alle andre 

festivaler, og slik jeg forstår Ramm mener han det er den veien FINN har gått.  

 

Her passer Knutsens kommentar inn, hvor hun sier at man må finne noe unikt som skiller 

FINN fra andre festivaler. Og dette er noe man kontinuerlig må være på hugget av, og fange 

opp forandringer og trender i kulturlivet og samfunnet.  

 

Til slutt i denne kommentaren vil jeg bare trekke fram Carlsens fokusområder: Den 

profesjonelle kunsten, de nye talentene/neste generasjons kunstnere, barn og unge, 
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turnévirksomhet, produksjonssamarbeid mellom festivaler, og å skape nye møteplasser for 

kunstnere. Han ønsker å skape bølger, noe som speiler bildet av steinen som lager bølger i 

vannet. Jeg tolker dette slik at Carlsen ønsker at FINN skal være den steinen, at FINN skal 

være en festival som skaper ringvirkninger i kulturlandskapet både regionalt og nasjonalt. 

Med denne aspirasjonen kan ikke FINN være som alle andre festivaler. Jeg vil også bare 

nevne at de fokusområdene som spesielt er knyttet til landsdelen som geografisk område er de 

nye talentene/neste generasjons kunstnere, barn og unge, turnévirksomhet, 

produksjonssamarbeid mellom festivaler, og å skape nye møteplasser. Delvis vil den 

profesjonelle kunsten også være tilknyttet landsdelen. Med andre ord ser man at FINN knytter 

seg sterkt til landsdelen, selv om arrangementet skal være og er nasjonalt.  
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7. BETRAKTNINGER 

Først vil jeg påpeke at i det følgende er det mine egne kommentarer, synspunkter og meninger 

om FINN og dets forhold til amatøren og det ”nordnorske” som jeg vil presentere. Jeg vil 

innlede dette med å si at jeg har mine ”briller” å se med, som ung og utflyttet nordlending. 

Dette gir meg et eget utgangspunkt for mine synspunkter. Blant annet er nok min følelse av å 

være nordlending, selv om jeg i folkeregisteret nå er registrert som ”Oslo-borger”, av 

avgjørende betydning for synspunkter på FINNs nordnorske profil. Samtidig ser jeg på meg 

selv som global, og anerkjenner altså meg selv som en borger av verdenssamfunnet. Men jeg 

karakteriserer meg altså først og fremst som nordlending, deretter som norsk, og i siste instans 

som global.  

 

Problematikken rundt hjemstedets betydning og identifisering med bakgrunn i kontrastering 

er det første jeg skal gå inn på. Jeg tror at hjemplassen faktisk har fått ny betydning i den 

”nye”, store og mobile verden vi nå lever i. Oppblomstringen av festivaler i hele Norge tolker 

jeg som et resultat delvis av dette faktum (det andre som i seg selv er et blomstrende kulturliv 

i Norge generelt). Jeg tror ikke dette er en vill antagelse fra min side, da etnolog Connie 

Rekstens synspunkter går i samme retning:  

 
[…] om oppslutnaden, interessa og etableringa av ei rekke festivalar i Norge som i resten av Europa kan 
bli forstått med bakgrunn av plassen si tilbakevending og stedet sin nyvunne kulturelle betydning. 
Handlar festivalen rett og slett om ei fornya interesse for plassen? (Aronsen, 2006). 

 

Jeg må også bruke egne erfaringer for å begrunne min oppfatning av stedets betydning: Jo 

lengre jeg bor utenfor Nord-Norge (les: i Sør-Norge), jo mer nordnorsk føler jeg meg. Og jeg 

har kanskje aldri kjent meg så norsk (ikke nordnorsk, men norsk), som da jeg kom tilbake 

etter tre måneders opphold i Brasil. Min deduksjon av dette er at jo mer man møter ”de 

andre”, jo tydeligere blir man på sin egen identitet. Det finnes sikkert mange mennesker som 

ikke føler samme identitetstilhørighet til landsdelen som jeg, men poenget mitt er å vise at det 

fremdeles finnes mennesker som er knyttet til hjemstedet sitt, lokalt og/eller regionalt. Derfor 

synes jeg det er viktig at Festspillene holder fast på sin nordnorske profil. Man må tørre å 

være provinsielle i den globale verden, for provinsen spiller fremdeles en rolle. Nå er det ikke 

rett, synes jeg, å karakterisere Nord-Norge som en provins i det norske samfunnet – da det 

ligger mye kompetanse, kultur, teknologi m.m. i landsdelen i dag. Poenget mitt er imidlertid 

at vi ikke må glemme hjemplassen vår når vi står og skuer ut i den store verden. Altså ønsker 
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jeg at Festspillene i Nord-Norge skal fortsette å ha et særlig ansvar for kunstnere fra 

landsdelen.  

 

Jeg sier ”fra” og ikke ”i”. Årsaken til dette er at i stor grad flytter man ut av landsdelen, og 

kanskje til og med ut av landet, for å studere en kunstart eller for å jobbe. Faktisk ble det 

dokumentert i en undersøkelse som ble gjort i perioden 1994-1997 at ”Nesten halvparten – 

eller 48 % - av de `organiserte`(det vil stort sett si `profesjonelle`) norske kunstnerne bodde i 

osloregionen i 1993-1994. […] Mest sentralisert bodde mange av scenekunstnerne […]” 

(Mangset, 2002:87). Dette knytter seg til arbeidsmarked, fagmiljø og urban livsstil: De må 

være der det skjer, og hvor mulighetene for å knytte kontakter er størst og lettest. Dette 

faktum gjør at nordnorske utøvere bør defineres ut ifra tilknytning til landsdelen, og ikke 

nødvendigvis bare på bostedsadresse. Noen eksempler på personer som nå bor utenfor 

landsdelen, men som har nordnorsk opprinnelse, og som holdt konsert under FINN i 2006 er 

pop-artist Marthe Valle, saksonfonbrødrene Atle og Frode Nymo, forfatter Hanne Ørstavik og 

vokalist Sigrid Brennhaug. 

 

Skal jeg nordover på sommerferie, sørger jeg for å få lagt denne så jeg får med meg 

Festspillene i Nord-Norge. Hadde programmet bestått av det samme som man får med seg 

nede i hovedstaden, så hadde nok ikke tidspunktet for min ferie spilt noen som helst rolle. 

Noen tilreisende kjente navn (såkalte kjendiser) blir det under FINN, og det er som det skal 

være, så lenge de ikke får dominere arrangementet. Hvem som regnes som kjendiser vil nok 

oppfattes forskjellig fra person til person. Mari Boine, Tine Thing Helseth, Rickie Lee Jones, 

Marthe Valle, Marit Larsen, Tord Gustavsen Trio, Ute Lemper, Bob Mintzer, The National 

Bank, Sofian og så videre. Hvem av disse er kjendiser? Hva er det som avgjør om de er 

kjendiser? Dekning i massemedia, spesielt i TV? At de er renommerte innen et spesielt 

musikkmiljø? Flere lignende spørsmål kan stilles. Det er ikke sikkert en ungdomsskoleelev i 

dag ville svare at Mari Boine, eller for så vidt Rickie Lee Jones er en kjendis. Mari Boine har 

jeg hørt om i flere år, både i media og på skolen (musikklinja), og hun ble dermed en kjendis 

for meg. Rickie Lee Jones har jeg aldri lest eller hørt noe om i media før hun skulle gjøre 

konserter både i Oslo og på FINN. Hun var kjent for meg, men at hun var kjendis – det visste 

jeg ikke. Tine Ting Helseth er en slags kjendis for meg, da hun allerede er en velrenommert 

utøver tross sin unge alder.  Er Tord Gustavsen Trio en kjendisgruppe? Ikke så mye blant 

ungdomsskoleelever vil jeg tro, men i jazzmiljøet (og kulturmiljøet) har de stor status – ja, jeg 

vil nesten si en slags kjendisstatus. Slik kan jeg fortsette å gi eksempler, men jeg tror poenget 
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mitt har kommet fram. Etter min mening er det viktig at nordlendinger har mulighet til å 

oppleve store norske og internasjonale artister på sitt hjemsted – under gode forhold både med 

hensyn til lyd og lokale.  

 

Med tanke på enkelte kritikeres syn om at FINN ikke skiller seg ut i mengden av andre 

festivaler (innholdet blir likere og likere) ønsker jeg å trekke fram en viktig del av kulturlivet i 

Norge: frilansere. Det økte profesjonelle kulturlivet i Norge har skapt en egen gruppe artister, 

nemlig frilansere. Denne yrkesgruppen består blant annet både av skuespillere, musikere og 

dansere. De lever blant annet av å reise rundt og gjøre konserter eller forestillinger. Denne 

måten å arbeide på, sammen med oppblomstringen av festivaler her i landet, kan fort resultere 

i at enkelte artister oppleves å opptre på hver ”eneste” festival.  

 

Jeg vil likevel påstå at FINN for det meste klarer å holde seg unna de ”verste” 

festivalnavnene, altså de som dukker opp overalt. I programmet for 2006 ser vi blant annet at 

Tord Gustavsen Trio opptrer. Dette er en av tre opptredener som bandet har i Norge i løpet av 

de tre sommermånedene, resten er i utlandet (Web: Tord Gustavsen Trio). National Bank 

opptrer bare tre ganger totalt i sommermånedene (Web: National Bank). Rickie Lee Jones 

holdt hele syv konserter i Norge sommeren 2006, men da var det også flere år siden sist hun 

hadde vært i landet (Web: The Words). Slik jeg oppfatter det, så hadde FINN denne 

sommeren ett ”typisk” turnénavn på programmet, og dette var Marit Larsen. Hun holdt hele 

20 konserter i Norge i løpet av sommermånedene (Web: Marit Larsen). Imidlertid skal det 

sies at forutenom én konsert i Vadsø under Varangerfestivalen, ble resten avholdt i Sør-

Norge.  

 

Artister opptrer på flere festivaler, og dermed blir som sagt innholdet fort likt. Men med den 

bredden både i FINN og i artister rundt omkring i landet, skal det være fullt mulig å ikke gli 

inn i ”A4-bildet” av en festival (altså å presentere en håndfull artister som opptrer på alle 

festivaler). Det finnes flere skuespillere og musikere å velge mellom. Utfordringen vil uansett 

være å finne ”nye” navn til FINN, for å kunne tilby publikum nye kulturelle opplevelser.  

 

Jeg synes at tilreisende artister skal være supplerende til de nordnorske artistene. Personlig 

kommer ikke jeg hjem til Nord-Norge og FINN i sommerferien for å se eller høre en kjendis, 

for eksempel. Det må være mer spesielt enn det. ”Fastboende” nordlendinger vil kanskje 

likevel synes det er stort at slike kjente artister gjør en konsert i Harstad, og derfor må det 
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være greit at enkelte slike store festivalnavn presenteres. Dette kan fort gjøres om til en debatt 

hvilket publikum FINN sikter seg inn på; lokale eller tilreisende. Jeg vil anta at de 

nærliggende områdene til Harstad representerer hovedkjernen av publikum, men at man også 

ønsker så mange ”tilreisende” som mulig.  

 

Jeg synes altså at programmet skal fortsette den linjen som den startet i 1960-årene; å 

presentere nordnorske artister/kunstnere, men også få inn artister utenfra. Berkaak har et godt 

råd som jeg synes passer godt for hvordan FINN burde tenke i programsammenheng: ”Det jeg 

foreslår her, er å dyrke det lokale og søke det lokale der ute, det tilsvarende uttrykket fra de 

Andre” (Berkaak, 2002:46). Dette kan tolkes på forskjellig vis. Første tolkning kan være at 

man søker det nordnorske blant de andre. Eva Bergmans utstilling under FINN i 2006 er et 

meget godt og tydelig eksempel på at man har funnet det lokale nordnorske der ute blant de 

Andre. Hun er ”utenfra”, men har likevel laget en rekke malerier og grafiske trykk av det 

nordnorske landskapet. Dette synes jeg er meget interessant og berikende for et arrangement 

som Festspillene i Nord-Norge, fordi slike utstillinger (eventuelt forestillinger) viser de 

Andres oppfatning av ”oss”.  

 

Den andre måten å tolke Berkaaks sitat på er å lete etter det som tilsvarer det lokale hos de 

andre. Dette er nok også den riktige måten å tolke Berkaak på. Da søker man etter hva det er 

som gjør de Andre spesiell, på likt vis som man har noe som gjør en selv spesiell. Under 

Festspillene i Nord-Norge i 2006 er et eksempel på dette forestillingen TangoFlamenco, 

bestående av 12 spanske dansere og to argentinske orkestre. Denne forestillingen byr på 

Spanias og Argentinas kultur i aller høyeste grad. Profesjonelle dansere og musikere 

presenterer disse hjemlandenes karakteristiske musikk og tilhørende danseformer.  

 

Man trenger impulser utenfra også, for selv om man skal tørre å være provinsielle må en ikke 

sitte og se ned i sin egen navle. I lengden vil ikke dette være verken utviklende eller 

nyskapende. For publikum vil dette bety privilegiet av å kunne gå på konsert eller utstilling 

med noen av Norges og verdens beste artister eller kunstnere. Og dette kan man få med seg 

”hjemme” - man trenger ikke fly inn til hovedstaden verken i Norge eller et annet land for å få 

med seg denne opplevelsen.  For landsdelens musikere og kunstnere kan dette være en sjanse 

for å promotere seg selv, for å skape muligheter for samspill, og om ikke annet vil det være 

inspirerende. Men da tenker jeg litt lenger enn norsk listepop. Da tenker jeg (med 

utgangspunkt i programmet for 2006) franske musikalske gjøglere (Le Quatuor), spansk 
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flamenco, argentinsk tango (TangoFlamenco), balkanmusikk (kalabalikk og Fanfare 

Ciocarlia), kabaretstjerner (Ute Lemper) osv. Disse tilfører både det nordnorske publikum og 

nordnorske kunstnere mer inspirasjon og opplevelser enn det man finner på VG-lista, etter 

min mening. Norske ”kjendiser” har også sin naturlige plass i FINN, men skal man finne noe 

som er spesielt for FINN, så må man ikke legge hovedfokus på disse. Og det synes jeg for så 

vidt ikke FINN gjør heller. Det beviser blant annet min lille oppramsing ovenfor.  

 

Forholdene er annerledes rundt Festspillene i Nord-Norge i dag enn den var for 40 år siden, 

og dette er noe alle jeg har vært i kontakt med angående FINN har påpekt. Spesielt når det 

kommer til amatørenes deltakelse har det vært store endringer. Her vil jeg bruke Kjørups 

begreper publikumskultur og deltakerkultur for å belyse saken nærmere (Morlandstø, 1992:8). 

Man kan si at da Festspillene startet rundt midten av 1960-tallet, var arrangementet preget av 

en sterk deltakerkultur. Det fantes ikke noe spesielt skarpt skille mellom kulturskaperne og 

publikum, og lokalbefolkningen deltok aktivt i kulturlivet. Det skortet på profesjonelle krefter 

i landsdelen, og dermed fikk lokalbefolkningen og amatørene hovedposisjonen i 

arrangementet. I dag er derimot situasjonen annerledes. Som en følge av at det moderne 

samfunn og kulturlivet har vokst fram, har man gradvis gått over til en publikumskultur. Her 

får man et skarpt skille mellom kunstnere/profesjonelle og publikum.  

 

Under FINN i dag har ikke lokalsamfunnet hovedposisjon som deltakere, men som publikum 

(unntaket er barn og unge som kan delta aktivt under Barnas Festspill, NUK++ og 

UNG:Festspill). Normene og standardene er definert av de profesjonelle kunstnerne og 

artistene, og basert på disse standardene lager man et skille både mellom den profesjonelle og 

publikum, og mellom den profesjonelle og amatøren. Før var man kanskje mest opptatt av å 

høre til – nå er man opptatt av kompetanse. Som en følge av dette har amatørene i dag fått en 

mer underordnet posisjon i FINN enn tidligere. De profesjonelle tar seg av hovedprogrammet 

og de ”store” konsertene, mens amatørene knytter seg først og fremst til kurs og seminarer 

(for så vidt ofte med en avsluttende forestilling, utstilling eller konsert på en off-scene). At 

Festspillene i Nord-Norge har latt de profesjonelle innta hovedposisjonen i arrangementet er i 

så måte et resultat av en gjennomgripende utvikling i samfunnet og kulturlivet.  

 

Markeringsdistriktenes bortgang fra FINN kan også begrunnes delvis ut fra det faktum at 

samfunnet har gått over til å preges av en publikumskultur. Jeg vil påstå at med dette frafallet, 

så ekskluderte FINN den voksne amatørkulturen fra arrangementet (da jeg ikke regner 
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Byfesten som å ta amatørkulturen på ”alvor”). Dette er veldig synd, for det var et enestående 

tiltak, og inspirerte mange. Men etter å ha satt meg inn i kulturlivets og samfunnets utvikling, 

må jeg kanskje si meg enig med Eilertsen om at amatørenes tid i FINN er forbi.  

 

Det profesjonelle kulturlivet har tatt over, og det er slik arrangørene og ikke minst publikum 

vil ha det, skal jeg tolke rapporter om utsolgte forestillinger:  

 
Alle forestillinger av Trygve Hoff-kabareten ”Hoff Ubarbert” på FINN 2006 var utsolgt, og det er mye 
som tyder på at oppsetningen vil trekke mye folk også i en turneversjon (Eriksson, 2007).  
 
Billettsalget er noe over budsjett og mange forestillinger har gått for fulle hus, sier en fornøyd Birger 
Carlsen i en kommentar (Arvola, 2004a).  
 
Onsdag er det tidligere nevnte Fairport Convention som besøker Nord-Norge for første gang. Mer er det 
vel ikke å si enn at det har vært utsolgt lenge. Torsdag er det Mikael Wiehe med band som kommer. 
Han trenger heller ikke videre presentasjon, og publikum har oppfattet dette og kjøpt alt av billetter 
allerede (Arvola, 2002). 
 
 

Selv om amatørens plass er begrenset, har de likevel en egen plass i FINN. Barnas Festspill, 

NUK++, UNG:Festspill og diverse enkeltstående produksjoner hvor amatørene er 

hovedaktørene står som klare bevis på at Festspillene ikke bare sentrerer rundt en 

publikumskultur. De seminarer, konserter osv som blir holdt for barn og unge viser også at 

FINN tar denne aldersgruppen på alvor. Dette anser jeg som viktig, for selv om det har blitt 

en klisje, så er det faktisk her nøkkelen til det framtidige kulturlivet i landet ligger. Kunne for 

eksempel jazzen ha fått den status den har i dag (egne linjer på konservatorier, Molde 

Jazzfestival en knutepunktinstitusjon osv) om ikke de unge lærte om og overtok denne 

tradisjonen? 

  

Festspillene i Nord-Norge har som mål ”å være et møtested og eksponeringsforum for aktører, 

organisasjoner og institusjoner innen regionalt, nasjonalt og internasjonalt kulturliv” (Web: 

FINN), i følge deres formålsparagraf. En måte å fungere som møtested på siden FINNs 

begynnelse har vært å la artister fra landsdelen møte artister utenfra. For de nordnorske 

artistene og kunstnerne som får medvirke sammen med disse tilreisende artistene vil dette 

møtet bringe nye utfordringer, nye kontakter, ny inspirasjon og kanskje ny kunnskap. Slike 

møter resulterer gjerne i en berikelse av det lokale og regionale kulturliv, da man tar med seg 

erfaringer som ble gjort under Festspillene videre etter endt arrangement. Slike møter er altså 

viktige, og stiller seg i så måte tett til den produserende siden av FINN. Ikke alle 

arrangementer kan være slike møter, da dette vil være økonomisk umulig å gjennomføre, og i 
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utgangspunktet heller ikke interessant. Hvis Festspillene i Nord-Norge bare skulle bestått av 

premierer og urfremføringer, tror jeg ikke egenproduksjonene ville kommet til sin rett. Jeg 

tror egenproduksjoner kommer best fram når de stikker seg ut blant andre forestillinger man 

kanskje er mer ”vant” til. Dette gjør dem litt mer spesielle. 

 

Status som knutepunktsinstitusjon er med på å gjøre arrangementet unikt, selv om 

Festspillene må dele denne tittelen med flere nå i dag – kontra i 1995 hvor bare to festivaler 

kunne smykke seg med den. I dag har hele 7 festivaler status som knutepunktsinstitusjon: 

Molde Internasjonale Jazzfestival, Olavsfestdagene, Festspillene i Bergen, Festspillene i 

Nord-Norge, Ultimafestivalen, Festspillene i Elverum og Notodden Blues Festival 

(Thorkildsen, 2007). Likevel, med de flere hundre festivaler som har kommet til i Norge de 

senere årene vil det likevel være noe utenom det vanlige å være en knutepunktsinstitusjon, 

selv om man nå er flere om dette. Denne statusen stiller kvalitative krav til FINN, noe som 

også har vært med på å skape den sterke profesjonaliseringen av arrangementet.  

 

Det er i utgangspunktet veldig typisk for festivaler her i Norge å bare være en én-ukers greie. 

Det skjer mye i løpet av noen få dager, og da syder det av liv på stedet. Men når 

arrangementet er ferdig vil området gå i ”dvale” igjen, til neste års festivaluke. Dette kan litt 

ekstremt sagt sies å være et nasjonalt problem, spesielt med de store festivalene. En bedre 

stimulering av det lokale (eller i dette tilfellet regionale) kulturlivet måtte bli å få satt i gang 

aktiviteter som lever videre etter endt festival – aktiviteter som kommer til gode for 

lokalmiljøet resten av året. Her kommer Festspillene Turné inn, og er med på å gjøre FINN til 

et Festspill noe utenom det vanlige - og det er vel spesielt her FINN skiller seg ut fra andre 

festivaler. Jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke full oversikt over de flere hundre festivalene 

som eksisterer her i landet, dermed kan jeg ikke si for sikkert om lignende tiltak finnes under 

andre festivaler. Jeg vet at Varangerfestivalen har arrangert konserter utenom vertsbyen, og på 

andre tider enn selve festivaluka. For eksempel, i 2006 ble det holdt konserter både i 

vertsbyen Vadsø, men også i Ekkerøy, Vardø og Kirkenes i uke 32. I uke 40 ble 

kirkekonsertproduksjonen deres vist i Murmansk. Dette er definitivt distriktsarrangementer, 

på linje med hva Festspillene Turné produserer. Men man kan anta at Varangerfestivalen ikke 

har den samme tyngde på dette som Festspillene i Nord-Norge (noe som sikkert kan forklares 

økonomisk). Gjennom FINN Turné produserer nok Festspillene betydelig flere konserter 

fordelt i distriktet gjennom hele året. Ikke bare kommer dette publikum til gode, men dette er 

et spesielt godt tiltak som støtte opp om frilans-virksomheten, fortrinnsvis i landsdelen, men 
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også utenfor. Det er noe som kommer musikklivet til gode, ikke bare på musiker-siden, men 

også på arrangør- og publikumsiden. Dette er det som gjør FINN til et arrangement som ikke 

bare dreier rundt én uke i året.  

 

For 2007 har følgende fått turnéstipend fra Festspillene Turné: kabareten Hoff Ubarbert, 

nordnorsk folkemusikk i gruppa Hekla Stålstrenger, jazzcomboen Jan Gunnar Hoff Group 

(utlandet), og den nordnorske visesangeren Ola Bremnes. Følgende har fått ad hoc-tilskudd: 

sørsamisk prosjekt som inkluderer musikk og teater - Eatnemen Vuelieh, Alpaca Ensemble 

som kombinerer klassisk og jazz, den nordnorske artisten Vidar Vang, og den nordnorske 

folkemusikeren Susanne Lundeng (Eriksson, 2007). Vi ser altså at flere musikksjangere er 

representert (folkemusikk, vise, klassisk, jazz, pop/rock).  

 

Den økonomiske støtten fra Festspillene Turné går til ”frie profesjonelle musikkgrupper og 

frilansere innenfor alle sjangere” (op.cit), og slik jeg tolker dette er det bare musikere som kan 

motta denne. Slik jeg ser det blir neste utfordring for Festspillene Turné å inkludere 

skuespillere og dansere. Festspillene i Nord-Norge presenterer både musikk, teater, og dans, 

så hvorfor skal Festspillene Turné bare representerer musikksjangeren?  

 

Markeringsdistriktenes tid ser ut til å være forbi. Som en stedfortreder for dette har man 

NUK++ og ungkunstprosjekter,. NUK++ tar seg av amatørens deltakelse i FINN. 

Ungkunstnerne er ikke akkurat amatører. Enkelte av ungkunstnerne anses kanskje ikke som 

profesjonelle, mye fordi de ikke er kjent og etablert i kulturmiljøet. De har som regel likevel 

nok utdannelse til å kunne heve seg betraktelig over amatørenes nivå. Ungkunstnerne mottar 

en sum hos Festspillene som skal gi dem den økonomiske støtten de behøver for å 

gjennomføre et prosjekt. Urfremføringen holdes under Festspilluka. I 2007 er det to 

ungkunstprosjekter. Et av disse prosjektene er titulert FINN ”BYINN”, og de medvirkende er 

Maria Hatling fra Harstad og Anett Grønnern Olsen fra Ski, for tiden arkitektstudenter i 

Århus (Danmark). I skrivende stund (mars 2007) er de to jentene ute i feltarbeidets ærend i 

nordnorske byer for å finne særpreg og kvaliteter som de skal lage installasjoner av og 

plassere i Harstad under FINN (Web: FINN ”BYINN”). Et nyskapende prosjekt som 

muligens ikke ville vært økonomisk mulig å gjennomføre uten støtte fra FINN.  

 

Ungkunstprosjektene er helt geniale for landsdelens uetablerte kunstnere, skuespillere, artister 

osv. Det jeg reagerer på her er faktisk hvor få som melder sin interesse. På FINNs nettsider 



 81 

kan jeg lese at ”til sammen 11 søknader ble vurdert” til ungkunstprosjektet. Jeg går ut fra at 

det da kom inn 11 søknader totalt (ikke at de vurderte kun 11 aktuelle av flere innsendte 

søknader). Dette synes jeg er lite. I 2004 var det 28 søknader om ungkunstprosjektet (Arvola, 

2004b). Dette er bedre, men etter min mening burde et så stort arrangement som FINN fått 

minst 50 søknader til et ungkunstprosjekt. Hvis dette skal menes som kritikk må den i så fall 

rettes nettopp mot landsdelens uetablerte kunstnere, for ikke å melde sin interesse. Det er 

mulig informasjonen om slike prosjekter ikke når godt nok ut i lansdelen. I så fall må FINN 

selv og kanskje landsdelsorganisasjonene ta litt av kritikken, for ikke å informere om denne 

ordningen godt nok. Det burde være nok av frilansere som kunne se en stor sjanse i å søke på 

å bli FINNs nye ungkunstner.  

 

Generelt sett kan man konkludere med at Festspillene i Nord-Norge har endret seg. Ikke bare 

er arrangementet profesjonalisert, og har endret seg rent praktisk og nivåmessig. Men den har 

også endret seg med generelle samfunnsstrømninger i tiden – også i forbindelse med endring 

av landsdelsidentiteten. Her vil jeg gjerne få dra inn begrepet ”endringsagent” som Aronsen 

viser til i en rapport om Quart-festivalen (2006, s.18). Som en betydelig festival i Nord-Norge 

er FINN å regne som en endringsagent; en aktør i ”[…] moderne identifikasjonsprosesser i 

forhold til å markere og utvide identiteten og selvforståelsen.” Årsaken til dette ligger i kunst 

og kulturs iboende kraft av å skape og speile forandringer. Gjennom sin tyngde som 

landsdelsfestival og sitt kunstneriske program er FINN dermed med på å ”tematisere, 

tydeliggjøre og identifisere” (op.cit.) landsdelen slik den fremstår i nåtid. Derfor må FINN 

fortsatt være landsdelens festspill. Samtidig er FINN med på å ”utvide den tradisjonelle 

identiteten, og tjene som arena for en `nyskriving´ og `omdiktning´ av landsdelens identitet” 

(op.cit.). Dette krever av FINN å være bevisst samfunnet rundt seg og de endringer som skjer 

der. I dette ligger også å være med på omdefineringen av nordlendingen og Nord-Norge. 

Amatørene er borte, provinsialismen er borte, ”fiskeren” Oluf er borte – de som har overtatt er 

profesjonelle, globale, representert blant annet ved popartisten Lene Marlin og elektronika-

duoen Røyksopp.  

 

Lever FINN opp til mine forventninger om hva Festspillene i Nord-Norge bør være? Jeg sier 

ja. De har en tydelig og solid tilknytning til landsdelen, noe som blant annet kan leses i 

Festspillprofil 2007: Pikene på broen, Festspiller 2006: Håvard Lund, Festspillkustner 2005: 

Roger Ludvigsen, Festspillkunstner 2004: Ragnar Olsen osv. Festpillkunstnerne har også hatt 

eller vist tilknytning til landsdelen på et eller annet vis: 2006: Anna Eva Berman (presenterer 
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motiv fra Nord-Norge), 2005: Tom Sandberg, og  2004: Olav Christopher Jenssen (begge født 

i landsdelen). Ikke minst kan det leses i ordningen NUK++, Ungkunstprosjekter og 

Festspillene Turné.  

 

Samtidig søker Festspillene utover og bringer nye spennende uttrykk til det nordnorske 

publikum og kulturliv: 2007: Bulgarsk damekor/sibirske strupesangere/jazztrio 

(Angelite/Huun-Huur-Tu/Moscow Art Trio), med mer.  2006: Musikalske gjøglere fra 

Frankrike (Le Quator), amerikansk viserock (Rickie Lee Jones), med mer. 2005: 

verdensmusikk (Zap Mama), brasiliansk bossanova (Rosa Passos) med mer.  

 

Viktig her er møtet mellom musikere, og da tenker jeg spesielt på samarbeidsproduksjoner 

med musikere fra landsdelen, og musikere utenfra. 2006: Vokal Nord med John Denny og 

Andor Drage, Trine Thing Helseth med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge med mer. 2005: 

Haltli/Lund/Bernhoft, Big Band Nor med Tim Hagans, Jan Gunnar Hoff/Maria Joao duo med 

mer. 2004: Martin Fröst, Nils Mortensen og Arctimus, Kroumata og Divisjonsmusikken, 

Ragnar Olsens festspillkonsert med mer. I tillegg presenteres samarbeidsprosjekter 

utelukkende med artister utenfra (eks. 2006: Tord Gustavsen Trio og Trio Mediæval, The 

Brazz Brothers og duoen Andersen/Dissing med mer).  

 

Slik jeg ser det har FINN den nordnorske biten (hjemplassen) sterk representert, samtidig som 

arrangementet søker etter det autentiske uttrykket for ”de andre”. I et slags tredje rom møtes 

disse til samspill. Det holdes kvalitetsmessig et høyt nivå over hele programmet, uansett hvor 

musikerne, skuespillerne, kunstnerne, danserne osv kommer fra i verden. Jeg sitter med 

følelsen av at Festspillene i Nord-Norge er et festspill som er Nord-Norges festspill, samtidig 

som det er et nasjonalt og et globalt festspill. Slik synes jeg det skal være. En bør holde på 

den nordnorske linjen, og integrere den i Norge og verden. Dette betyr da at Nord-Norge og 

FINN må være til stede i Norge og i verden, på samme vis som Norge og verden må være til 

stede i Nord-Norge og FINN.  
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8. OPPSUMMERING 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise utviklingen som har pågått i Festspillene i Nord-

Norge siden starten i 1964. Jeg baserte meg i utgangspunktet på offentlig kritikk rettet mot 

FINN, for å spore endringer der. Dette førte til at jeg konsentrerte meg om endringer på 

områdene amatørenes deltakelse og nordnorsk identitet.  

 

Som denne oppgaven om Festspillene i Nord-Norge viser, så har både samfunnet, kulturliv og 

arrangementet selv endret seg siden 1960-tallet. Nord-Norge som region og en del av det 

norske samfunnet har gått fra å være en ”underutviklet” del av Norge, til nå å ha blitt 

akseptert på alle måter. Man har fått ressurser og økonomi til landsdelen, og i dag kan man 

trygt prate dialekt i hovedstaden. Kommunikasjonene har også økt kraftig, noe som blant 

annet har ført til globalisering, både av Nord-Norge og av Norge. Globaliseringen har blant 

annet ført til at stedets betydning har blitt evaluert og revurdert. I denne anledning presenterte 

jeg to teorier for hvilken betydning stedet har i dagens samfunn: Den ene gikk ut på at stedet 

har fått mindre betydning da vi orienterer og identifiserer oss på grunnlag av andre kriterier 

enn hvor vi er født og oppvokst (kjønn, alder, musikksmak, yrke osv). Den andre er at stedet 

har fått økt betydning - i den store verden er vi nå mer opptatt av hvor vi kommer fra. Jeg har 

også pekt på at de/dem man kontrasterer seg med i dag ikke er det samme som på 1960-tallet: 

Da var det nord vs. sør, mens det i dag snakkes mer om by vs. bygd, sentrum vs. periferi og 

kontrasteringer disse seg imellom (for eksempel by vs. by).  

 

Hva gjelder kulturlivet har dette vokst enormt i landsdelen. På 1960-tallet var det omtrent 

bare amatører å finne i Nord-Norge, mens nå finnes det i tillegg en mengde profesjonelle 

utøvere. Dette skyldes blant annet etableringen av musikkskoler, kulturskoler, musikkfag på 

videregående nivå og universitetsnivå, opprettelsen av konservatorier og en musikkhøgskole i 

Oslo, og opprettelse av flere faste stillinger til pedagoger og utøvende profesjonelle. 

Kulturlivet gikk relativt tidlig over til å organisere seg. I Nord-Norge fikk man flere forum: 

Nordnorsk Forfatterlag, Nordnorske Bildende Kunstnere, Nordnorsk Jazzforum osv. Med 

andre ord har det vært en merkbar nivåheving på kulturlivet i landsdelen de siste 40 årene. I 

Festspillene i Nord-Norge har dette blant annet ført til at den profesjonelle har erstattet 

amatøren i de fleste stillinger: i hovedprogrammet/på scenen, i arbeid med det tekniske 

(lyd/lys) og i organisasjonen (direktør, daglig leder, sekretær, styre, osv). Vi snakker dermed 
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om at arrangementet har blitt profesjonalisert i alle ledd. Nå forholder FINN seg til en 

publikumskultur i motsetning til på 1960-tallet hvor man forholdt seg til en deltakerkultur.  

 

Kritikken, som jeg har presentert i del to av denne oppgaven hadde som en fellesnevner en 

mening om Festspillenes nordnorske profil. De fleste hadde en mening om at det var for mye 

eller for lite nordnorske utøvere – eller for mye/lite utøvere utenfra landsdelen representert 

(alt ettersom hvilket ”ståsted” en har). Jeg fant at dette ofte var relatert til hvor man kom fra, 

eller hvilken ”side” man stod på. Noen kommentarer har også talt amatørenes sak, men de 

senere år har man etterspurt mer kvalitet (den profesjonelle utøveren foretrekkes foran 

amatøren). 

 

I siste del av oppgaven presenteres samtlige festspilldirektører og deres synspunkt. Der ser 

man ut til å være enige om at FINN bør være en møteplass for kulturelle krefter tilhørende 

landsdelen og tilreisende. Meningene er imidlertid delte om hvorvidt FINN fungerer som en 

møteplass per i dag. Man er også enige om at amatøren har en plass i FINN. Her ligger det litt 

uenighet om hvor amatøren skal presenteres (NUK++ eller i hovedprogrammet). Direktørene 

kommenterer også endrede forhold for landsdelsidentiteten. Samtlige peker på et mer 

”nasjonalt” og et globalt Nord-Norge i dag, enn hva eksisterte tidligere. Samtidig påpekes at 

FINN fremdeles har/må ha tilknytning til landsdelen. Kvalitet er likevel noe de fleste påpeker 

som en slags overordnet ”ledestjerne” for Festspillenes program. 

 

For å forsøke å svare mer direkte på problemstillingen, så kan man trygt konkludere med at 

Festspillene i Nord-Norge har endret seg. Profesjonaliseringen og kvalitetshøyningen av 

arrangementet har ført til at amatørens plass er blitt mindre; nå er den omtrent utelukkende 

knyttet til ungdom, og holdes også utenom hovedprogrammet. En omdefinering av begrepet 

nordnorsk identitet og hvem man kontrasterer seg med har også gitt seg utslag i FINN: Fra å 

være patriotisk nordnorsk har landsdelens befolkning og FINN nå blitt mer rettet mot 

verdenssamfunnet.  

 



 85 

Kilder 

Litteratur: 

Berkaak, O.A. (2002): ”Mot en global offentlighet: modeller og strategier” i Bjørkås (red): 

Kulturelle kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling, bind 1. Kristiansand: 

Høyskoleforlaget. Program for kulturstudier. Norges forskningsråd. S. 23-56. 

Berkaak, O.A. & Ruud, E.: (1992): Den påbegynte virkelighet. Studier i samtidskultur. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

Bjerkli, B. (1995): ”Identitet og stedstilknytning – Om kulturarrangementersom 

identitetsmessige uttrykk” i Arnestad, Georg, (red.): Kultur og regionalutvikling. Oslo: 

Tano. S. 65-82. 

Bjørkås, S. (2002): ”Kulturpolitikk og forskningsformidling” i Bjørkås (red): Kulturelle 

kontekster. Kulturpolitikk og forskningsformidling, bind I. Kristiansand: 

Høyskoleforlaget. Program for kulturstudier. Norges forskningsråd. S. 11-22. 

Drivenes et al, red (1994): Nordnorsk kulturhistorie. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 

Eidheim, F. (1993): Sett nordfra. Kulturelle aspekter ved forholdet mellom sentrum og 

periferi”. Oslo: Universitetsforlaget 

Fulsås, N. (1997): ”Nordnorsk eigenart og nordnorsk identitet” i Thomassen, Ø. & Lorås, J. 

(red.): Spenningens land. Nord-Norge etter 1945. Oslo: Ad Notam Gyldendal s. 207-

222. 

Hindahl, O. og Talén, B. (1992): Kunst. Kultur. Kunder. Kulturkonsum i dagens Norge. Oslo: 

Ad Notam Gyldendal. 

Høgmo, A. (1995): ”Hvor nasjonal er nasjonen? –Om forholdet mellom nasjon og distrikt i 

kulturpolitikken”. I Arnestad, G. red. (1995): Kultur og regionalutvikling. Oslo: Tano. 

S. 33-50. 

Johansen, H.S. (1991): Festspillene i Nord-Norge. Perspektiver på festivalens innhold, form 

og historie. Hovedoppgave, musikkvitenskapelig institutt, NTNU, Trondheim.  

Kulturdepartementet (1991/1992): Stortingsmelding nr. 61. Kultur i Tiden. Oslo. 

Kultur- og kirkedepartementet (2002/2003): St.meld. nr. 48. Kulturpolitikk fram mot 2014. 

Oslo. 

Mangset, P. (2002): ”Glokalisering? Om sentrum og periferi i kulturliv og kulturpolitikk” i 

Bjørkås, S. (red): Kulturelle kontekster. Bergen Kristiansand: Program for 

Kulturstudier, Norges forskningsråd, Høyskoleforlaget. S. 77-100. 



 86 

Mangset, P. (1992): Kulturliv og forvaltning. Innføring i kulturpolitikk. Oslo: 

Universitetsforlaget.  

Morlandstø, L. (1992): Fra Olavsmesse til Festspill – en studie av kulturarrangementet 

Nordland Musikkfestuke fra 1980-1992. Bodø: Nordlandsforskning, rapport nr. 40/92-50 

Nesheim, E. (1994): Med publikum som mål. Grunnbok i Musikkformidling. Oslo: Norsk 

Musikforlag A/S 

Olsen, L.J. (1985): ”Harstad Amatørteater”. Et hefte. Utgiver ikke oppgitt, men muligens Aas 

& Søn Boktrykkeri AS. 

Paulgaard, G. (2003): ”Ungdom, sted og tilhørighet” i Thuen, T. (red.):  Sted og tilhørighet. 

Bergen Kristiansand: Program for kulturstudier, Norges forskningsråd, 

Høyskoleforlaget. S. 153-178. 

Stenersen, S. (1989): Kultur – samhøringhet. Festspillene i Nord-Norge 25 år. Harstad: Aas 

og Søns Boktrykkeri A.s.  

Thuen, T. (2003): ”Steder, grenser, tilhørigheter. Noen innledende betraktninger” i Thuen, T. 

red.: Sted og tilhørighet. Bergen Kristiansand: Program for kulturstudier, Norges 

forskningsråd, Høyskoleforlaget. S. 11-38. 

Thuen, T. (2003): ”Stedets identitet” i Thuen, T., red.: Sted og tilhørighet. Bergen 

Kristiansand: Program for kulturstudier, Norges forskningsråd, Høyskoleforlaget. S. 59-

76. 

Vestheim, G. (1995): Kulturpolitikk i det moderne Noreg. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Vestheim, G. (1994): ”Kulturpolitikk som regionalpolitikk”. Fra Skriftserien. Rena: 

Høgskolen i Telemark.  

Wiborg, A. (2003): ”Den flertydige lokale tilhørighet” i Trond (red): Sted og tilhørighet. 

Bergen Kristiansand: Program for kulturstudier, Norges forskningsråd, 

Høyskoleforlaget. S. 127-152. 

Wiborg, A. og Magnussen, T. (1995): ”Skippertak eller lidenskap? – Amatører i lokalt 

kulturliv”. Fra Arnestad, Georg (red): Kultur og regionalutvikling. Tano. S. 104-117. 

Østerberg, D. (1997): Fortolkende sosiologi II. Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Artikler og dokumenter: 

Dankertsen, B.-L. (2000, 01. juli): Slakter Festspillene. Tromsø, s. 31. 

Det Kongelige Kulturdepartement (23.12.98): Tilsagn om statstilskudd for 1999. 

Eilertsen, J.H. (1995): Når festspillene oppsummeres. Hammarn, nr. 5, s. 16-17. 



 87 

Emberland, T. (2004, 12. juni): Til dekket bord. Nordlys, s. 44-45. 

Finne, F. (1984a, 9. juli): Festival-vanvidd. Gigantomani satt i system i Harstad. 

Adresseavisen. 

Finne, F. (1984b, 6. august): Festspillene nordpå, annen runde. Aftenposten, Morgenutgaven. 

Fjellheim, S. (1996, 21. juni): Liv laga for Nord-Norske festspill? Tønsbergs Blad. 

Gustavsen, J. (1999): Ny profil for Festspillene i Nord-Norge? Kulturnytt, nr. 3, s. 46-47. 

Hall-Hofsø, B. (1972, 16. juni): Festspill – for og mot: Dagbladet. 

Kvalshaug, V. (2005, 25.juni): ”Festivalen og lokalsamfunnet” i Nationen s. 38-39. 

SAM (1981, 26. juni): Nord-norsk magister i teatervitenskap etterlyser fornyelsen: - Har 

festspillene stivnet i sin egen tradisjon? Harstad Tidende. 

Sandtorv, T.C. (1994, 12. mars): Finn møter kritikk. Harstad Tidende. 

Stangvik, G. (1972a, 14. oktober): Festspillene i Nord-Norge. Harstad Tidende. 

Stangvik, G. (1972b, 21. november): Festspillene i Nord-Norge. Svar til adm. leder og 

turistsjef Rolf Vestvik fra Grethe Stangvik. Harstad Tidende.  

Steffensen, M. (2005, 22. juni): -Vi er barn av Festspillene. Dagbladet,  s. 30-31. 

Sønvis (1989, 22. november): Festspillene. Nordlys. 

Sørheim, S. (2001, 20. juni): Vil lokke de unge nordover. Dagbladet, s.40-41. 

Vestvik, R. (1972, 14. november): Festspillene i Nord-Norge. Svar til Grethe Stangvik fra 

adm. leder Rolf Vestvik. Harstad Tidende. 

 

Web-sider: 

Aronsen, M. (2006): Quart 06 – mer enn musikk. Verdiskapning og ringvirkninger. 

Agderforskning: Prosjektrapport nr. 8/2006. Rapport nr. 1. Lastet ned 21.03.2007 fra 

http://66.102.9.104/search?q=cache:Tk3eKZaGeI4J:www.agderforskning.no/download//

Quartrapport06.pdf+svein+bj%C3%B8rk%C3%A5s%2Bendringsagent&hl=no&ct=cln

k&cd=1&gl=no&client=firefox-a.  

Arvola, Ø.(2004a): Festspill for fulle hus. Lastet ned 20.03.07 fra 

http://www.festspillnn.no/default.asp?cmd=301&ID=164.  

Arvola, Ø. (2002): Fortsetter suksessen. Lastet ned 20.03.07 fra 

http://www.festspillnn.no/default.asp?cmd=301&ID=35.  

Arvola, Ø. (2004b): Mange søker på Ungkunststipend. Lastet ned 20.03.07 fra 

http://www.festspillnn.no/default.asp?cmd=301&ID=166.  



 88 

Dankertsen, B.-L. (2003): - Ønsker all kritikk velkommen. Lastet ned 04.01.07 fra 

http://www.nnkulturrad.no/handlingsplan/debattarkiv03/Festspilldebatt.html 

Enoksen, R. (2006): – Nord-Norge en splittet landsdel uten identitet. Lastet ned 15.03.07 fra 

http://www.nordlys.no/nyheter/article2430757.ece.  

Eriksson, A. (2007): 450.000 kroner til frie musikkgrupper i nord.  Lastet ned 20.03.07 fra 

http://www.festspillnn.no/default.asp?cmd=301&ID=279.  

Festpillene i Bergen: ”Middelalder møter jazz”. Lastet ned 16.03.07 fra 

http://www.fib.no/ticketno/display.aspx?menuid=312&prodid=22.  

Festspillene i Nord-Norge: Lastet ned 04.01.07 fra www.festspillnn.no.  

Finess Tretvoll, H. (2003): God dag mann, økseskaft?  Lastet ned 03.05.06 fra 

http://www.nytid.no/index.php?sk=9&id=1301. 

FINN ”BYINN”: Lasted ned 16.03.07 fra http://finnbyinn.blogspot.com/index.html.  

Helgeland Museum (aktiviteter): Lastet ned 19.01.07 fra 

http://www.helgelandmuseum.no/index.php?option=com_content&task=view&id=144

&Itemid=193. 

Helgheim, R. (2007): Nordisk jazzopning. Lastet ned 19.01.07 fra 

http://www.dagsavisen.no/kultur/jazz/article2502786.ece. 

Jensen, M.I.(2003): - For mange søringer på programmet. Lastet ned 03.01.07 fra 

http://www.nnkulturrad.no/handlingsplan/debattarkiv03/Festspilldebatt.html. 

Klausen, A.M. (2001): Er ost kultur? En impresjonistisk kavalkade over bruken av begreper 

og perspektiver i norsk offentlig kulturpolitikk. Lastet ned 27.04.06 fra 

http://www.viten.com/tema/norge/klausen.htm 

Marit Larsen: ”News”. Lastet ned 16.03.07 fra 

http://www.maritlarsen.com/news.aspx?docid=12.  

Michalsen, B. (2006a): Hva skiller Harstad fra Narvik? Lastet ned 15.03.07 fra 

http://ekstra.ht.no/blog/wrapper.php?/archives/24-Hva-skiller-Harstad-fra-Narvik.html.  

Michalsen, B. (2006b): Hvorfor har vi Festspillene i Nord-Norge? Lastet ned 04.01.07 fra 

http://ekstra.ht.no/blog/wrapper.php?/archives/15-Hvorfor-har-vi-Festspillene-i-Nord-

Norge.html#comments. 

National bank: Lastet ned 16.03.07 fra http://www.thenationalbank.no/sql/tnbnews.php.  

NOU: Norges Offentlige Utredninger. En strategi for sysselsetting og verdiskaping. Oslo: 

2000. Lastet ned 28.03.07 fra 

http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20002000/021/PDFA/NOU200020000021000D

DDPDFA.pdf.  



 89 

Skancke-Knutsen, A. (2002): Midlertidig festspill-direktør i Nord-Norge. Lastet ned 20.02.07 

fra http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002112209243099663538. 

Spør OSS (oppdatert 15.02.2007): Lastet ned 15.03.07 fra http://www.spor-

oss.no/kap1/spm123.html.  

The Words: ”Rickie Lee Jones”. Lastet ned 16.03.07 fra 

http://www.thewords.com/rickiearctic.htm.  

Thorkildsen, J. (2007): Bylarm-sjefen slakter Quart. Lastet ned 12.03.07 fra 

http://www.dagbladet.no/kultur/2007/01/30/490409.html. 

Tord Gustavsen Trio: ”Live”. Lastet ned 16.03.07 fra http://www.tordg.no/trio.  

 

Personer: 

Bruun, Ola 

Carlsen, Birger. 

Eilertsen, Jens Harald 

Hulleberg, Bjørn 

Knutsen, Tove Karoline 

Matheussen, Arvid 

Ramm, Paul A. 

Stenersen, Sigurd 

Vestvik, Rolf 

 

Program, magasin og årsmeldinger for FINN 

1968 (program) 

1969 (program) 

1974 (program) 

1978 (program) 

1986 (program) 

1988 (årsmelding) 

1989 (program) 

1993 (årsmelding) 

1992 (program) 

1993 (program) 



 90 

1995 (program) 

1997 (program, magasin) 

1998 (program) 

1999 (årsmelding) 

2002 (årsmelding) 

2004 (program, magasin) 

2005 (program, magasin) 

2006 (program, magasin)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

Vedlegg         

Vedlegg 1: Analyse 1968 

 
Nordnorsk Sørfra Utenlands Amatør Proff Merknader 

 
X   X ? Offisiell åpning 
 X   X Konsert 

X X  X X Konsert, dans 
X   ?  Teater, for barn 
X    ? Omvisning, trondenes 
X    X Seminar 
X X  ? x Konsert 
X   ?  Teater, for barn 
X    ? Omvisning, trondenes 
X    X Seminar 
X   X X Teater 
X   ?  Teater, for barn 
X X   X Konsert 
 X   X konsert 

X   X  Konsert, forsvarets og militærmusikkens dag 
X X  X X Konsert 
X   ?  Litteratur+ musikk? 
X X  X X Teater, sagaspill 
  X  ? Konsert 

X X  ? ? Sagaspill 
  X  X Konsert 
  X  X Utstilling 

X   ?  Utstilling 
  X  ? Utstilling 
      

18 8 4 6 (+7?) 12 (+6?) 24 
75% 33,3% 16,7% 25% (54,2%) 50% (75%)  

      
 

 
• Forsvarets og militærmusikkens dag 

 

Vedlegg 2: Analyse 1974 

 
Nordnorsk sørfra utenlands amatør profesjonell merknader 

x   x  Konsert 
X    x Offisiell åpning 
x   x  Åpning av musikkstevne 
X   X  Konsert 
x X  X X Teater 
? x   x Konsert 

 x   x Film 
X   X  Konsert 
X    ? Gudstjeneste 
X   X  Konsert 
x X  x X Teater 
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x   x  St.Hans fest, off-festival 
 X   X Film 

X   X  Konsert 
X    ? Åpning BF 
X   X  Forestilling, BF 
X   X  Konsert 
 X   X Ballet 

X   X  Åpning av jazzkro 
  X  X Konsert 

X   X  Konsert 
 X   X Barntime 
 ?   X Film 
 X X  X Konsert 

X   X  Konsert 
X   ?  Forestilling, BF 
X   X  Konsert 
X X  ? X Konser 
X   X  Konsert 
X   X  Konsert 
 ?  X  Barnetime 
 X  X  Konsert 

X    X Teater 
X X   X Konsert 
X   X  Konsert 
 X   X Barnetime 
  X  X Film, 
 X X  X Konsert 

X   X  Konsert 
X   X  Konsert 
?   ?  Teater 
X   X  Åpning sangerstevne 
X   X  Konsert 
X   X  Konsert 
X   X  Konsert 
X    ? Gudstjeneste 
X   X  Konserter 
X X  ? x Konsert (tromsø 

byorkester) 
X   X  Utstilling, BF 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
  X  X Utstilling 

X   X  Utstilling 
X   X  Utstilling 
      

39 (+2?) 14 (+2?) 5 30 (+4?) 21 (+3?) 54 
72,2% 

(75,9%) 
25,9% 

(29,6%) 
9,2% 55,5% 

(62,97%) 
38,9% 

(44,4%) 
 

 
 

• Seminarer: Teater (for amatørteatergrupper), viser (for ungdom), smalfilm, jazz, kulturseminar – 
kulturarbeidet i landsdelen og de høyere undervisningsinstitusjoner. 

• Distriktskonserter: Bodø, Lødingen, Sortland, Andøya, Bø i Vesterålen, Gryllefjord, Vangsvik, 
Bjarkøy, Gratangsbotn, Narvik – i samarbeid med Rikskonsertene, kordireksjon.  
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Vedlegg 3: Analyse 1979 

 
Nordnorsk Sørfra Utenlands Amatør Proff Merknader 

 
X   X  Konsert 
X   X  Åpning barnas festspillhus 
X X   X Offisiell åpning 
X   X  Visning av båttyper, off-festival 
X   X  Korpsstevne 
X   X  Åpning kunstnerhuset 
X   X  Åpning handicap-leir 
X X  X X Sagaspill 
X   X ? Konsert 
 X   ? Konsert 
 X   X Film 

X   X  Konsert 
X   X  Sykkeltrim, off-festival 
X   X  Seiling.. off-festival 
  X  X Konsert 

X   X  Korpskonsert 
X X  X X Sagaspill 
X   X  Musikal 
X   X ? Viser og lyrikk 
 X   X Konsert 

X   X  Konsert 
 X   X Film 

X   X  Konsert 
X   X  Forestilling, bf 
X   X  Bedriftsidrett 
X    ? Litteratur og musikk 
 X   X Teater 
  X ?  Dans 

X    X Konsert 
X   X  Konsert 
X   X  Teater 
  X  X Dans og musikk 

X X  X X Teater, joik og jazz 
X  X  X Konsert 
X   ? X Konsert 
X   X  Konsert 
  X  X Dans 

X   X  Teater 
X    X Teater 
X   X  Konsert 
X    X Foredrag 
 X   ? Konsert 

X   X X Konsert 
X   ? ? Konsert 
  X  X Konsert 

X   X  Konsert 
X   X  Sang og lek 
X   X  Teater 
X   X  Historier og vers 
X    X Teater 
X X   X Forestilling 
X   X  Jazz og teater 
  X  X Konsert 
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 X   X Film 
X   X  Markeringsdistriktets dag 
X   X  Konsert 
X   X  Teater 
X   X  Konsert 
X   X  Teater 
X   X  Konsert 
X   X  Konsertserie, gjallarlåt, av og for 

ungdom 
X   X  Konsert 
X   X  Konsert 
X   X  St.hans fest 
X   X  Konsert 
X   X  Teater 
 X   X Konsert 

X  X X ? Konsert 
 X   X Film 

X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
 X   X Utstilling 

X    X Utstilling 
X X   X Utstilling 
? ?   ? Utstilling 
  X  X Utstilling 
  X  ? Utstilling 

67 (+1?) 16 (+1?) 10 44 (+3?) 39 (+9?) 86 
77,9% 

(79,1%) 
18,6% 

(19,8%) 
11,6% 51,2% 

(54,7%) 
45,4% 

(55,8%) 
 

 
• Seminarer: Barnekordirigent, malerverksted, dukketeaterverksted, viser, festpill-leir (for handikappede 

fra Island), jazz, korsamling, orkestersamling for ungdomssymfoni orkestret, om barn i samfunnet – 
barn og idrett, kurs for teaterinstruktører, lokalhistorisk seminar. 

• Distriktsarrangement: Hammerfest, Alta, Honningsvås, Snøfjord, Skjold, Bardufoss, Sørreisa, 
Rødbergodden, Longyearbyen, Svalbard, Sortland, Andenes, Lødingen, Tjeldøy, Lundenes, Mo i Rana, 
Mehamn, Lakselv, Tromsø, Bogen i Ofoten, Evenes, Minifestspillene på Ibestad. 

 

 

Vedlegg 4: Analyse 1989 

Nordnorsk Sørfra Utenlands Amatør Proff Merknader 
X    X Åpning utstilling 
X X   X åpningsforestilling 
X   X  Konsert 
X    X Film 
X   X X Forestilling 
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X    X Konsert, utdeling av priser 
X    X Konsert 
  X  X Film 

X    X Åpning av festspilleir for 
funksjonshemmede 

X    X Teater 
X    X Utstilling 
  X  X Konsert 

X    X Konsert 
X X   X Forestilling 
X    X Konsert, debut 
X  X  X Konsert 
X    X Teater 
X    X Konsert 
X   X X Teater 
  X  X Film 
 X   X Litteratur 

X    X Konsert 
X    X Debatt 
 X X  X Konsert 

X    X Film 
X    X Film og debatt 
X    X Konsert 
?    X Teater 
X   X X Dans 
  X  X Film 

X    X Konsert 
X    X Debatt 
 X    Teater 

X X  X X Konsert 
X    X Film 
X    X Film  og debatt 
X    X Teater 
  X  X Teater 

X    ? Konsert 
  X  X Film 

X    X Konsert 
  X  X Litteratur 
  X  X Konsert 

X    X Film 
X    X Film og debatt 
 X   X Forestilling 

X X   X Forestilling 
  X  X Film 
  X  X Lyrikk 
  X  X Konsert 

X    X Film 
X    X Konsert 
  X  X Konsert 
  X  X Teater 

X    X Teater 
X    X Teater 
  X  X Konsert 

X X  X X Konserter, Gjallarlå, ungdomsarrangement, 
rock 

X ?   X litteratur 
X    X Teater 
  X  X Film 
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X    X Film 
X    ? Konsert 
X   X  Film 
X    X Film 
X   X X St.hans fest 
X    X Teater 
X    X Litteratur 
 X X  X Konsert 

X    X Teater 
X   X  Finale nordnorsk musikkonkurranse for barn 

og ungdom 
X X X  X Konsert 
X    X Utstilling 
X    X Utstillilng 
X    X Utstilling 
 X   X Utstilling 
  X  X Utstilling 
      

51 (+1?) 12 (+1?) 20 9 71 (+2) 77 
70,1% 

(71,4%) 
15,6% 
(16,8) 

25,9% 11,7% 92,2% 
(94,8%) 

 

 
 

• Festspillkunstner: Solveig Leinan Hermo, nordnorsk tilknytning. 
• Festspillkomponist: Bjørn Alterhaug, nordnorsk tilknytning. 
• Festspillutstiller: Johanne Marie Hansen-Krone, nordnorsk tilknytning. 
• Seminarer: kordireksjon, FINN-forum – regionalt kultursamarbeid i nord, tegnefilmverksted for barn, 

kurs i klovneri, storbandsamling for profesjonelle utøvere, filmseminar, tegne-animasjonsfilm fra 
Sovjetunionen, Nord-Norge i norsk film, tegneverksted, drageverksted, nordnorsk litteratur – ”i den 
evige skyggen av Hamsun?”, folkemusikkseminar. 

• Festspilleir for funksjonshemmede. 
• Idrett: Harstad-cup i håndball, midtsommerstevne i bueskyting, jakt/feltstevne, festspillmaraton, 

friidrett, kretslagsturnering i fotball for gutter, militært nm i orientering, Harstadmarsjen, festspillcupen 
i fotball, orientering – Hinnøydilten, festspillregatta, Harstadregatta.  

• ”litt på siden av FINN”: arrangementer på torget og kanebogen senter, huflidsutstilling, arrangementer 
på restauranter, festspilljazz – nattjazz og jazzkafe, korpskonserter, kretsstevne for skolekorps, 
festspillcup i bridge, ola-bil løp, Harstad biblioteks dokketeater. 

 
 

Vedlegg 5: Analyse 1993 

Nordnorsk Sørfra Utenlands Amatør Proff Merknader 
  X  X Kino, USA 

X X X X X Åpningsforestilling, Finland 
X    X Kunstutstilling 
X    X kunstutstilling 
  X  X Film, England 

X   X  Markeringsdistrikt, utstilling 
X   X  Kunstutstilling 
  X  X Kunstutstilling, Færøyene 

X ?   X Kunstutstilling 
  X  X Film, Canada 
 X   X Åpningskonsert 

X   X  Konsert/kafe, markeringsdistrikt 
X    X Film 
X    X Konsert, off-festival (rock) 
X    X Konsert,  
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X    X Utstilling 
X    X Film 
X   X  Markeringsdistrikt, forestilling 
 X   X Forestiling, BF 
  X  X Film, sverige 

X    X Film 
X    X Musikkspill 
  X  X Film, England 
x   X  Markeringsdistrikt, konsert 
  X  X Film, Cuba, Venezuela, Spania 
  X  X Konsert, Finland, Island 

X   X  Konsert, markeringsdistrikt 
X    X Film, festspillkunstner 
X   ?  Konsert, markeringsdistrikt 
X ?   X Jazzkonsert, off-festival 
X   X  Gudstjeneste+musikk, 

markeringsdistrikt 
X X   X konsert 
  X  X Film, Danmark 
  X  X Forestilling, BF, Sverige 

X   X  Markeringsdistrikt, barneaktivitet 
X    X Film, festspillkunstner 
 X X  X Film, Island, Norge 
  X  X Konsert, Finland 

X   X  Konsert, markeringsdistrikt 
X    X Film 
X    X Konsert, distriktsmusikere 
 X   X Forestilling 

X   X  Jazzkonsert, off-festival 
  X  X Film, sverige 

X    X Konsert 
X    X Konsert 
 ? ?  X Teater BF 
  X  X Film, Italia 
 X   X Film 

X    X Forestilling 
 

X    X Film 
 ?   X Konsert 

X    X Film 
X   ?  Konsert, off-festival 
  X  X Film, USA 

X    X Konsert 
  X  X Forestilling, Sverige, Grønland 
 X   X Film 
  X  X Lyrikk, Island, Finland 

X    X Dukketeater 
 X   X Film 
 X   X Film 
  X  X Konsert, Sverige 
  X  X Film, Tyskland 
  X  X Dans, Danmark 

X    X Film 
X  X  X Litteratur, Sverige, Island, Finland 
X    X Konsert 
X    X Konsert 
X    X Konsert, off-festival 
  X  X Film, danmark 
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X  ? ?  Konsert 
X    X Møt festspillkunstner 
X X x X ? sangverksted 
  X  X Litteratur 
  X  X Film, England 
  X  X Film, Canada 

X    X Konsert 
X ? X  X Konsert, Grønland, Sverige 
X    X Film 
X   X  Dans 
X   ?  Konsert+mat 
 ?   X Konsert, off-festival 
  X  X Film, danmark 
 X   X Film 

X    X Konsert 
X    ? Musikal 
  X  X Film, England 
 X   X Film 

X    X Teater 
 X   X Forestilling 
 X X  X Film, Island, Norge 
 X   X Konsert 

X    X Film 
X    ? Utstilling 
  X  X Konsert, Russland 

X   ?  Konsert, off-festival 
  X  X Film, USA 

X   X  Konsert 
  X  X Film, Tyskland 

X   ?  Aktivitetsdag, BF 
X    X Evetyrstund, litteratur 
X    X Teater 
X   X  Konsert 
X    ? Utstiling 
X    X Teater 
X   X ? Dans 
X    X Film 
X    X Debutkonsert 
X   X  Konsert 
x X   X Konsert, off-festival 
X   X  Aktivitetsdag, BF 
X   ?  Utstilling 
X    X Konsert 
X   X  Dans 
X   X  Avslutning, ungdoms kulturfestival 
X    X Teater 
 X   X Konsert 

73 18 (+6?) 34 (+2?) 20 (+7?) 89 (+5?) 118 
61,9% 15,3% 

(20,3%) 
28,9% 

(30,5%) 
16,9% 

(22,9%) 
75,4% 

(79,7%) 
 

 
 
 

• Idrett: Festspillregatta, bueskyting, festspilløp, festspillekene i friidrett, festspillcup. 
• Markeringsdistrikt: Svalbard. 
• Foredrag: Svalbard. 
• Festspillkunstner: Knut Erik Jensen. 
• Kultur- og natursti. 
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• Debattmøte: Demokrati når norske filmer sensureres bort? 
• Festspillkomponist: Terje Bjørklund, nordnorsk tilknytning. 
• Festspilltrykk: Lars-Erik karlsen, nordnorsk tilknytning. 
• Festspillplakat: Knut Erik Jensen, nordnorsk tilknytning. 
• Seminarer/kurs. Dramaturgi og komposisjon, skriveverksted, desentralisert dirigentutdanning (lukket), 

nordisk kultur i møte med Europa, filmproduksjon – plan og realisering, nordnorsk 
ungdomskulturfestival, ballettverksted, barn som kulturskapere og tradisjonsbærere, hansa-seminar, 
litteraturseminar, internasjonal folkedans. 

• Scenograf: Pia Pedersen, nordnorsk tilknytning. 
 
 

Vedlegg 6: Analyse 1998 

 
Nordnorsk Sørfra Utenlands Amatør Proff Merknader 

 
X    X Forestilling 
X    X Forestilling 
X    X Konsert 
  X  X Utstilling 
  X  X Utstilling 
 X   X Foredrag 

X   ? X Ungkunstprosjekt 
X   ? X Ungkunstprosjekt 
 ?  ?  Ungkunstprosjekt 
 ?  ?  Ungkunstprosjekt 
 X   X Ballett 
  X  X Dans 
?  X  X Dans 
 X   X Dans 

X X X X x Dans 
  X  X Dans 
  ?  X Film 
  X  X Film 
  X  X Film 
  X  X Film 
  X  X Film 
  X  X Film 

X X   X Konsert 
X    X Konsert 
X   X X Konsert 
X   X  Konsert 
X    X Konsert 
  X  X Konsert 
? X   X konsert 
  X  X Konsert 
 X   X Konsert 
 X   X Teater 
 X   X Teater 

X   X X Teater 
X X   X Teater 
X    X Foredrag 
X    X Foredrag 
X ?   ? Teater 
X   X  Dans 
 ?   ? Dukketeater 

X   X  St.hans feiring 
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 ?   ? Konsert 
X   X  Sjørøvertokt 
  X  X Dans 
  ?  X Teater 

X    X Forestilling 
X X   X Konsert 
X    X Konsert 
 X   X Konsert 

X    X Litteratur+musikk 
X   X X Jam 
 ?   X Konsert 

X   ? ? Teater 
X   ?  Konsert 
X   X X Konsert 
X ?   X Lyrikk+musikk 
 ?   X Dans 
 ?   X Dans 
 X   ? Konsert 
 X   ? Konsert 
  X  X Forestilling 
  X  X Forestilling 
 ?   ? Forestilling 

X    X Utstilling 
X    X Utstilling 
 ?   X Utstilling 
 ?   X Utstilling 

X    ? Utstilling+musikk 
 X   X Utstilling 

X   X X Utstilling 
X   X  Utstilling 
X   X  Utstilling 
      
 X   X Byfest 
 X X  X Byfest 

X   X  Byfest 
X   X X Byfest 
X   X  Byfest, regatta 
X   X  Fotballcup 
      

38 (+2?) 17 (+12?) 17 (+2?) 16 (+6?) 58(+8?) 78 
48,8% (51,3%) 21,8% (37,2%) 21,8% (24,4%) 20,5% (28,2%) 74,4% (84,6%)  

 
 

• Markeringsdistrikt: Narvik. 
• Festspillkunstner: Kari Bremnes. 
• Ungkunstprosjekter. 
• Barnas Festspill: Male- og dataverksted, slagverksted, kurs i indisk dans, skriveverksted, 

husflidverksted, toving. 
• Seminarer/kurs: Nordnorsk ungdomskulturfestival, 20 pluss pluss (for psykisk utviklingshemmede), 

koreografi, dokumentarfilm, jazz, fra ide til forestilling, internasjonal folkedans, logistikk, telemedisin. 
• Byfest. 

 
 

Vedlegg 7: Analyse 2006 
Nordnorsk Sørfra Utenlands Amatør Proff Merknader 

  X  X Konsert 
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X    X Åpningsseremoni 
X  X  X Utstiling 
  X  X Forestilling 

X    X Konsert 
X    X Konsert 
X   ? X konsert 
X X   X Teater 
X X   X Utstilling 
  X  X Teater 
  X  X Utstilling 

X    X Ungdkunstprosjekt 
X X   X Konsert, ungt talent 
?  X  X Poetisk raptus 
X    X Konsert 
  X  X Konsert 

X   ?  Konsert, showcase 
  X  X Konsert 

X X   X Utsilling 
  X  X Utstilling 

X    X Ungkunstprosjekt 
X X   X Forestilling 
X    X Konsert 
X ?   X Konsert 
X    X Konsert 
X X   X Dobbelkonsert 
X   ?  Konsert, showcase 
  X  X Dans 

X  X  X Konsert 
 X   X Konsert, ungt talent 

X X X  X Konsert 
X   ?  Konsert, showcase 
 X   X Konsert 
 X   X Konsert 

X    X Ungdkonstprosjekt 
X    ? Ungkunstprosjekt 
 X X  X konsert 

X    X DJ 
  X  X SIRKUS 

X    X KONSERT 
 X   X Konsert 

X    X Teater 
X  X  X Konsert 
 ?   X Konsert 

X   X X Dj og jam 
 X X  X Konsert 
 X   X Konsert 
 X   X Konsert 
 X   X Konsert 

X   X X Konsert, showcase, dj 
 X X  X Konsert 

X    X Konsert 
  X  X Forestilling 
 X   X Konsert 

X   X  Dj 
X    X Film 
X    X Film 
X    X Film 
X    X Film 



 102 

X ?   X Forestilling 
X   X X Konsert 
  X  X Teater 
  X  X Teater 
 ?   X Sirkus 
 ?   X Dans 
 ?   X Performance 

X    X Konsert 
  X  X Sirkus 

39 18 (+6?) 21 4 (+4?) 62 (+1?) 68 
57,4% 26,5% (33,9%) 30,9% 5,9% (11,8%) 91,2% (92,7%)  

 
 

• Årets festspiller: Håvard Lund, nordnorsk tilknytning. 
• Byfest: teaterjukeboksen, parkkonserter, sirkus. 
• UNG:Festspill verksteder: hip-hop, film, kunst, teatersport, sirkus (for ungdom fra 5. -9. klasse) 
• NUK++: breakdance, samspill/band, trash, tv-produksjon, medie, nysirkus, vokal, lys/lyd/scene, 

inkluderende teater, rock og blues, kunst. 
• BF har kunstverksteder. 

 
 

Vedlegg 8: Sitater fra festspilldirektørene og kritikerne 

Linjene: 

FINN var i første rekke, og surfet på en enorm nordnorsk identitetsbølge som særlig på 1970-tallet 
gjorde deg sterkt gjeldende. Det var FINN som dro i gang det aller meste på den tid og som var direkte 
fødselshjelp for mange av landsdelens mange interesseorganisasjoner: Nordnorsk Jazzforum, Nordnorsk 
Viseforum, Nordnorske Bildende Kunstnere, Nordnorske Kunsthåndverkere, Nordnorsk Forfatterlag, 
etc. etc. Lista er lang. Man tenkte likt og hadde ikke så lite patriotisme og distriktspolitikk i bagasjen. 
Folks hverdag, levesett, fraflyttingsspørsmål, økonomiske forhold, etc. etc. sto i fokus. Det var på denne 
tiden at begrepet ”nordnorsk identitet” oppsto og eksisterte, godt hjulpet av et Nordnorsk Kulturråd, og 
et Hålogaland Teater (HT), for å nevne et par av de aller viktigste på den tid. HTs ”Det e hær æ høre 
tel” for eksempel ble en fulltreffer som satte essensielle problemstillinger også på kulturkartet (Ola 
Bruun, 2006). 

 
 

FINN hadde meget stor betydning på seksti- og sytti-tallet. Dette var en periode da landsdelens kulturliv 
var inne i en stor forvandling. Kampen for å hevde landsdelens egenart var inne i en avgjørende periode. 
En rekke nye kulturinstitusjoner vokste fram – eget universitet i Tromsø- eget teater – Hålogaland 
Teater – Nordnorsk Kulturråd – Nordnorsk Visegruppe – Nordnorsk Filmsenter – galleri i Svolvær – 
oppbygging av sterke kulturetater i fylkene – kulturavdelinger i kommunene – 
Landsdelsmusikerordningen for Nord-Norge – nye organisasjoner for bildende kunstnere – forfattere – 
kunst håndverkere og mye mer. 

FINN spilte en viktig rolle som arena for nordnorsk kulturliv. Her fikk landsdelens kunstnere 
vist hva de sto for – her fikk de oppmerksomhet i aviser – radio og ikke minst fjernsynet (Rolf Vestvik, 
2006). 

 
 

Jeg jobbet intenst med å gi FINN det nordnorske særpreget ved å reise mye i hele landsdelen, og ved å 
spre arrangementene mest mulig. Det var slitsomt men det ga resultater. På den tiden vil jeg si at 
betydningen for hele landsdelen var til stede. Etter Hulleberg har det gått gradvis tilbake. og jeg tror 
ikke det har den samme betydning i dag fordi det er kommet så mange festivaler etter hvert (Arvid 
Matheussen, 2007). 
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Jeg tror FINN har hatt stor betydning for kunst- og kulturutviklingen i Nord- Norge, både for utøvere, 
skapende kunstnere og for kulturforståelsen hos befolkningen. Betydningen var nok mye større på 60-
70 tallet enn den er nå. Dette p.g.a at både festivaler og kulturinstitusjoner har hatt en sterk utvikling og 
vekst i Nord-Norge siden den tid.  Jeg tror allikevel at FINN var med til å skape rom og mulighet for 
denne utviklingen (Bjørn Hulleberg, 2007). 
 
 
I dag er denne kampen over – landsdelens kulturliv er vel etablert – og FINN har ikke samme 
pionerrolle i å formidle den særegne kultur. Mange andre arenaer er vokst fram (Rolf Vestvik, 2006). 
 

 
Samtidig har det jo kommet mange andre festivaler også her nord de siste åra. Det betyr nok at FINN i 
dag må dele oppmerksomhet med andre kulturbegivenheter og andre festivaler – sammenlignet med 
hvordan det var for 40 år siden (Tove Karoline Knutsen, 2006). 
 

 

FINN hadde en betydningsfull rolle i å etablere den nordnorske selvfølelse og identitet. […] Alt dette 
har endret seg. FINN var et middel født i en tid med spesielle forutsetninger, som er oppfylt for lenge 
siden. […] Nordnorsk er nå 100% akseptert (Paul A. Ramm, 2007). 
 
 
Siden den gang har mye skjedd. Kulturadministrasjonene som kom, er i stigende grad nedlagt, 
musikkskolene har blitt til lovfestede kulturskoler og det såkalte amatørmusikklivet (amatørkulturlivet) 
har gjennomgått en radikal profesjonalisering. Den lokale amatørutøveren møter i dag den profesjonelle 
dirigent/instruktør/solist ukentlig på de fleste steder, og i by- og samfunnsutvikling er kulturtilbudet 
både for utøver, tilbyder og publikum et konkurranseelement. Videre viser et grovt overslag at nærmere 
60 festivaler i landsdelen nå er i kontinuerlig drift. Det hevdes at et hvert lokalsamfunn med respekt for 
seg selv har en festival. (Birger Carlsen, 2007). 

 

Om FINN slik arrangementet oppleves i dag: 

FINN er unik nå i den forstand at den i ganske mange år har vært fått status som 
”knutepunktinstitusjon”. Det er det få kulturtiltak i Norge som er. Av den grunn har størrelsen på 
offentlige kulturpenger bevirket at FINN står i en slags særstilling og har tyngde. I hvilken grad FINN 
rent kunstnerisk kan kalles unik, er jeg ærlig talt i tvil om. Arrangementet er blitt mer og mer 
strømlinjeformet, men skiller seg  -  rent ytre sett  -  ikke så veldig mye fra mange andre av landets 
største festivaler. FINNs programprofil må i stor grad karakteriseres som spesiell, og da tenker jeg på de 
programposter som linkes opp mot ungkunstprosjekter av ulike slag. NUK (Nordnorsk 
Ungdomskulturfestival) er et enestående tiltak for en festival som denne, likeså Barnas Festspill (Ola 
Bruun, 2006). 

 

Et annet moment er at dagens FINN i ganske stor grad er blitt en arena der nasjonale og internasjonale 
kunstnere komme innom som ledd i turnevirksomhet. Eks. er Bertine Zetlitz, Morten Abel, og  Kaizers 
Orchestra som publikum ellers i landsdelen kan få oppleve på sine egne hjemsteder. Og under like gode 
forhold. Norske festivaler har egentlig et ganske likt (altfor likt?) innhold, og det rene 
underholdningsaspekt er blitt tydeligere og tydeligere (Ola Bruun, 2006). 
 

 
Personlig tror jeg at med så mange festspill, så tråkker man hverandre på tærne. I starten var vi nr. 2 ved 
siden av Kongsberg. Vi hadde masse presse, og fjernsyn - selv om det var beskjedent. I dag leter man 
etter stoff om FINN i de nasjonale mediene (Paul A. Ramm, 2007) 
 
 

 
Det er ikke mye som er spesielt med FINN lengre. Når forholdet mellom amatører er avsluttet, (det 
beste beviset på dette er bortfallet av de såkalte markeringsdistrikter og andre store begivenheter som 
samlet landsdelens amatører), så er det kun plass til den profesjonelle kunsten. Det er en utvikling som 
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har preget arenamarkedet de siste årene. Amatør og proff går sjelden i hop. Når kravene fra de 
profesjonelle (med arbeidstidsbestemmelser, profesjonelle lys- og lydfirmaer, effektivitet i alle ledd etc) 
har økt, så sier det seg selv at Festspillene som arena for workshops, kreativt mangfold har forsvunnet. 
Kunstnerne kommer, leverer og drar. FINN er stort sett et ledd i en pågående turné, eller et besøk.  

De prosjektene som har kommet til (ungkunstnere og egenprosjekter) veier til en viss grad i 
mot dette synspunkt. Slike prosjekt har imidlertid de fleste spesialfestivaler i dag, for ikke å snakke om 
allmennfestivaler hvor dette er normalt. Så konklusjonen er at FINN ikke lenger er noe unikt konsept, 
men det unike ligger i historien og at det faktisk er plassert i Harstad (Jens Harald Eilertsen, 2006) 
 
 
Enhver festival har sitt særpreg, og jeg synes ikke FINN har noe spesielt særpreg i forhold til de mange 
andre festivaler som finnes, men det hadde sitt særpreg inntil de bestemte seg for å kutte ut 
Markeringsdistriktet. Begrunnelsen var at det ikke var flere kommuner igjen, men å kutte ut noe som 
virkelig satte sitt preg på FINN mener jeg var en tabbe. De kunne ha startet på nytt igjen og sett om 
tidligere Markeringsdistrikt hadde hatt noen lokal virkning (Arvid Matheussen, 2007). 

 

FINN er en unik kulturbegivenhet fordi den er tuftet på en god historie og forankring i en samstemt 
landsdels krav om å formidle landsdelens kultur og kunst på. I dag er festspillene en 
knutepunktinstitusjon med meget god økonomi, den rikeste av alle i landsdelen, og er dermed også unik 
på dette feltet. Derimot har den mistet sin betydning som en smeltedigel og møteplass for kreativt 
mangfold i landsdelen. Den er en alminnelig allmennfestival, med for små ressurser til å være 
banebrytende. FINN ligger også i en småby som sliter med sine tradisjoner, og som dermed har noen 
vanskeligheter med å endre seg fra tradisjonene (Jens Harald Eilertsen, 2006). 
 
 
Etter at Tove Knutsen forsøkte å revitalisere en tapt sak (amatørene og det identitetsskapende 
landsdelssamarbeidet), har Festspillene i dag blitt en profesjonell allmennfestival som like godt kunne 
ha hatt tilholdssted i Larvik som i Narvik, eller i Malmø for den saks skyld  (Jens Harald Eilertsen, 
2006). 
 

 
Det har vært en prosess fra amatører på alle nivå, både organisasjon, avvikling og utøvere til større grad 
av profesjonalisering, også på alle nivå.  kanskje man har mistet noe av Nord-Norges og Harstads 
eierskap til FINN på veien.  Det er mulig. Denne utviklingen samsvarer jo også utviklingen i norsk 
kulturliv (Bjørn Hulleberg, 2007). 

 
 

FINN er også i dag et unikt fenomen fordi det skjer utenfor landets ”tyngdepunkter”, og med et omfang 
og kvalitet som ikke trenger velviljens generøsitet. Landsdelspreget er dempet, men innslag holder 
kvalitetsmessig mål uansett målestokk. I den grad nordnorsk væremåte måtte finnes, gir den særpreg til 
miljøet rundt de ”fremmede” gjestene. FINN åpner dessuten for kontakter og samspill på tvers av raser 
og nasjonsgrenser (Sigurd Stenersen, 2006). 

 

FINN er en svært unik kulturbegivenhet i Norge. Ikke noe annet festivalarrangement har en slik ledende 
rolle når det gjelder å ta vare på og formidle en hel landsdels kulturytringer (Rolf Vestvik, 2006). 

 
 

Behovene har åpenbart endret seg. Tørsten etter opplevelsen er koplet inn mot en publikums -messig 
passivitet som støtter opp om kulturkonsum, men ikke kreativ medvirkning. FINN fungerer som 
”titteskap” og ikke workshop. FINN bidrar i dag til å synliggjøre landsdelens ”normalitet” Fra å være 
temperaturmåler er FINN blitt en referansemekanisme. Programkravene har vokst og gitt profesjonelle 
noe å strekke seg etter, og ytelsene veies mot det beste som kan skaffes utenfor Nord Norge. De 
nordnorske innslagene har avtatt i omfang. (Et eks er at presentasjon av nordnorske billedkunstnere har 
opphørt og er blitt erstattet med et fåtall topputøvere nasjonalt.) (Sigurd Stenersen, 2006). 

 
 

Galleriet har de siste årene vært redusert til en festspillkunstner som ikke arbeider i landsdelen, eller har 
tilknytning til denne. Det blomstrende mangfold (og den varierende kvalitet) er dermed borte. Elitistisk 
er kanskje ordet som best kan beskrive FINN i dag (Jens Harald Eilertsen, 2006). 
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Strukturelt lykkes vi i å beholde fire virksomheter under én paraply organisatorisk, mens virksomhetene 
programmessig og kommunikasjonsmessig holdes adskilt. Med hensyn til programprofil har vi jobbet 
mye med å ”spisse og toppe”, noe jeg opplever har fungert veldig bra. Publikum er i fokus, og vi er 
velsignet med et kjernepublikum som har toleranse for at Festspillprogrammet skal inneholde mye rart 
og ukjent (Birger Carlsen, 2007). 

 
 
Jeg mener FINN er en unik kulturbegivenhet i Norge. Det er spesielt to forhold jeg vil trekke frem: 
Festivalen favner uvanlig bredt genremessig, og de ulike virksomhetene som utgjør festivalen treffer til 
sammen nær sagt alle aldersgrupper. 

Kunstnerisk omfatter FINN musikk, dans, teater, litteratur, film og billedkunst. Dette er en 
spennende miks som også er vanskelig. Spennende fordi neste generasjon voksne trolig er mindre 
opphengt i genre og båstenkning, enn oss som i oppveksten måtte velge mellom å like The Beatles eller 
Rolling Stones. Vanskelig fordi vi med en slik bredde ikke er tilstrekkelig spiss til å oppnå bred 
nasjonal (for den del nordnorsk) oppmerksomhet og mediedekning. Det er også en utfordring å gå 
tilstrekkelig i dybden innen det enkelte kunstuttrykk, hvis alle uttrykk skal være representert hele tiden. 
Jeg opplever likevel at FINN klarer å presentere en rekke både uttrykk og utøvere som gjør at festivalen 
hevder seg positivt i festivalfloraen, og ikke likner på noen annen festival. (Bare innen Nord-Norge 
finnes det egne nisjefestivaler innenfor alle de seks uttrykkene som er nevnt øverst i dette avsnittet.) 

Dette forsterkes ytterligere av de øvrige virksomhetene vi driver: Barnas Festspill (BF), 
NUK++ (Nordnorsk ungdomskulturfestival) og Festspillene turné. 
Trolig var FINN pionerer på eget Barnas Festspill. BF har 40 års jubileum i 2007, noe det er all grunn 
til å feire. Nye kvalitetsforestillinger hver dag i perioden gjør at BF er en viktig plass å besøke ikke bare 
for et interessert publikum, men også for folk som jobber innenfor kulturformidling til barn. I 
økonomisk dårlige tider har BF i noen grad måttet lide, men det er min oppfatning at BF i alle år har 
hatt en spesiell plass i FINN-systemet. 

Fra og med 2004 ble Nordnorsk Ungdomskulturfestival, og festivalen 20++ (spesielt tilrettelagt 
for psykisk utviklingshemmede) fullt og helt slått sammen og integrert i FINN, med egen prosjektleder i 
full stilling (også med ansvar for BF). Dette har gitt bedrede økonomiske betingelser, og en ytterligere 
styrking av tilbudet. Mer enn 150 av Nord-Norges mest kreative ungdommer (aldergruppe 14 – 20),  
funksjonsfriske som funksjonssvake, møtes på 10 eller flere verksteder av seks døgns varighet på 
Heggen vgs. Verkstedenes innhold varierer fra år til annet, og søker å gi tilbud innefor emner som 
normalt ikke tilbys gjennom året i kulturskole/fritidssektor. Tilbudet er unikt i Norden, og omtales av 
deltakerne som ”årets beste uke”. Slik jeg ser det er dette en god måte å ta ungdommen (evt 
amatørutøveren) på alvor. Nye nettverk oppstår, toleranse utvikles og de enkelte deltakerne kommer 
tilbake til sine respektive miljøer med ny kunnskap og begeistring. 

For å bygge igjen ”hullet” mellom BF og NUK++ ble UNG:Festspill etablert i 2006. 
Målgruppe 10 - 14 år. Fortrinnsvis verkstedsbasert også dette, men av én til to dagers varighet. Tiltaket 
ble godt mottatt og vil bli videreført. 

Det ovenstående mener jeg gir grunn til å si at FINN er en ”livsløpsfestival”, og således unik i 
norsk sammenheng (Birger Carlsen, 2007). 
  
 
Fra 2007 er Festspillene Turné integrert i FINN. FT produserer musikkproduksjoner for 
turnévirksomhet i landsdelen. Et viktig fokus er gjenbruk av festivalproduksjoner gjennom året, både fra 
FINN og andre festivaler, og denne virksomheten er vårt viktigste verktøy for 
samarbeidskonstellasjoner i det nordnorske musikklivet. FINN er den eneste festivalen i Norden med 
egen turneavdeling. Det tildeles også turnestipend og såkalt ad-hoc støtte til frilansere og frie grupper i 
Nord-Norge. Dette kommer i tillegg til FINNs to årlige stipend til unge, uetablerte kunstnere med 
tilknytning til landsdelen. Jeg kjenner ikke til andre festivaler med tilsvarende ordninger (Birger 
Carlsen, 2007). 

 
 

I dag er situasjonen ganske annerledes, men det er min oppfatning at FINN står sterkt i det nordnorske 
kunst- og kulturlivet. […]  FINN skal være landsdelens viktigste kulturarrangement, og vi må 
nødvendigvis følge med i tiden og analysere hva som skjer rundt oss (Birger Carlsen, 2007).  
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Om amatøren og den profesjonelle: 

Den nordnorske amatøren er ikke lenger en del av festspillene. Den kan ikke lenger være en viktig aktør 
i dette landskapet hvor utdanningsnivået blant kunstnere er blitt svært høyt de siste årene. Amatørene 
(de som gjør kunst fra hjertet) har ikke så mye å stille opp mot de som gjør det for penger 
(profesjonelle). Å betale 350 – 500 kroner for å se amatører i storsalen ville ikke trekke folk. Amatøren 
må bli proff (f.eks. Arthur Arntzen som jo er en amatørskuespiller, men som lærte seg å leve av det) før 
han/hun kan samle fullt hus. […] Derfor har amatørene i dag en svært liten (nærmere ingen plass i 
FINN. Det drøftes nå om det skal etableres en off-scene under Festspillene hvor de lokale (amatørene) 
kan ha sin plass. Dette skal skje utenfor FINNs medvirkning (Jens Harald Eilertsen, 2006). 
 

 
Amatører og profesjonelle har begge en selvskreven plass. I min tid hadde vi ikke mange profesjonelle 
utøvere i landsdelen – og amatørene var hovedaktørene. Den gang var kvaliteten på amatørenes ytringer 
svært variable – men likevel var FINN en naturlig arena. I dag er amatørenes kvalitet økt i meget stor 
grad – og skillet mellom amatører er mye mindre. Samspill mellom profesjonelle og amatører var – er 
svært viktig. Profesjonelle solister og musikere i samspill med amatører innen orkestre, kor og korps er 
vesentlig. 

Skal FINN fylle rolles som formidler av landsdelens kulturliv må amatørene også i fremtiden 
være en viktig del av programmet (Rolf Vestvik, 2006). 
 
 
Det er min mening at FINN ikke må bli en mønstring. Verken av nordnorske amatører eller nordnorske 
profesjonelle. Da vil arrangementet fase ut og dø. Med dette ikke sagt at det å arrangere en 
kulturmønstring er irrelevant. Men dette er ikke en primæroppgave for Kultur og kirkedepartementet, 
som tross alt FINNs største eier. Amatørmøtet hadde relevans for 40 år siden, men mangler gyldighet i 
dag i dette formatet, synes jeg (Birger Carlsen, 2007). 
 
 
Amatørene i FINN finner vi primært blant ungdommene på NUK++. De kommer fra hele Nord-Norge, 
er i alderen 14 – 20, og dyktiggjøres/utfolder seg innenfor de uttrykkene vi finner innen såkalt ikke-
organisert kulturliv. Dette er en bevisst strategi som jeg har stor tro på. Dernest er det rom for amatøren 
i alle aldre/uttrykk innenfor folkelivsprogrammet under vignetten ”Byfesten” (dog noe begrenset). I 
noen grad finner vi også amatørutøvere i hovedprogrammet, men dette er ikke fremtredene, og skal 
heller ikke være det. Det forekommer oftest innenfor de uttrykkene hvor vi ikke finner nasjonale 
profesjonelle miljøer, som f.eks innen korsang og storband. Begge uttrykk markerte seg positiv som del 
av hovedprogrammet så sent som i 2006 (Birger Carlsen, 2007). 
 

 
Toppartister fra inn- og utland er nødvendige og viktige nettopp fordi nordnorske miljøer må få møte 
det fremragende, som målestokk og inspirasjon. Antallet må avhenge av FINNprogrammets profil og 
målsetting, men økonomien setter åpenbare begrensninger. 

Den nordnorske amatøren har hittil vært byggematerialet i nordnorsk kulturliv, og faktisk 
bærebjelken, vekst-sjiktet om du vil.  Å utestenge amatørene fra programsida i FINN står for meg som 
noe ødeleggende over tid. Det store spørsmål er hvordan amatørfenomenet skal trekkes med, og hvor 
initiativ skal komme fra. Tidligere var det greit, amatørene var stort sett de eneste som var der (Sigurd 
Stenersen, 2006). 

 
 

Jeg synes gjerne FINN fortsatt skal være et forum for amatører,  men de bør presenteres som det og i 
rette sammenheng.  Som f.eks i De ungdomssatsingene FINN har. Innslag av amatører i FINN bør være 
gjenstand for kvalitativ vurdering akkurat som hos profesjonelle. Det er en fin tradisjon å ha rom for 
amatører under FINN (Bjørn Hulleberg, 2007). 

  
 

Det er krevende å slippe amatører til i programmet, fordi kvaliteten variere så veldig. Men en god 
amatørforestilling kan være en like stor opplevelse for publikum som en profesjonell. […] 
ungdomssatsingen synes jeg er fenomenal (Arvid Matheussen, 2007). 
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Jeg mener idéene som lå til grunn i 1964 fortsatt har gyldighet – men at de må ”oversettes” til dagens 
forhold. Møtet mellom amatørmusiker og proff solist den gang da, kan sammenlignes med dagens 
profesjonelle kunstner virksom i nord, i møte med profesjonell kunstner virksom annet sted (Birger 
Carlsen, 2007). 

 
 

Om det nordnorske: 

[…]  det vil være mange subjektive oppfatninger av hva som er nordnorsk. Min holdning tar 
utgangspunkt i den landsdelen jeg opplever å ha kommet til: En landsdel som er multikulturell og 
høyteknologisk, der neste generasjons utøvere aldri vil ha satt sine bein i en fiskebåt, og nettverkene og 
samarbeidskonstellasjonene blant unge kunstnere er globale. I et slikt perspektiv mener jeg at FINN er, 
og skal være, uttrykk for ”det nordnorske”. 

Mange vil sikkert oppleve dette annerledes. Jeg mener å ha oppdaget et aldersuavhengig 
generasjonsskille i befolkning, der delingen går mellom dem som behersker ny teknologi og dem som 
ikke gjør det. Jeg mener ikke nødvendigvis at dette er bra, eller taler mer for ett syn enn for et annet. 
 Generelt: I en stadig økende konkurranse om publikum og oppmerksomhet har vi holdt 
knallhardt på kvalitative krav, og ikke tatt hensyn til postnummer. Dette har vært mulig fordi det finnes 
mange kunstnere med nordnorsk tilknytning på høyt nivå. Det hadde ikke vært mulig, tror jeg, å 
gjennomføre en slik utvelgelse, hvis den lokale/regionale andelen kunstnere hadde blitt utradert. Men 
spørsmålet er naturligvis hva som er ”nordnorsk tilknytning”, og hva som er ”tilstrekkelig”.  

Hvis programmet bare representerer ”nordnorske” utøvere eller ”nordnorsk” tematikk så vil 
FINN bli provinsielt. Hvis programmet bare representerte ”import” så ville FINN bli elitært og 
fremmed. Spørsmålet blir følgelig å finne en god miks, og en slik utvelgelse blir nødvendigvis 
subjektiv. 

Min mening er at vi har en bra miks av utøvere med nordnorsk tilknytning og utøvere med 
ikke-nordnorsk sådan. Min mening er at alle kunstnerne som inviteres til FINN er dyktige, har noe på 
hjertet og på en eller annen måte har en relevans for vårt nedslagsfelt. Mer enn halvparten av 
programmet har i ”mine” tre år hatt et nordnorsk omdreiningspunkt. Men igjen vil det være et spørsmål 
om hvem som ser (Birger Carlsen, 2007). 

 

FINN var et uttrykk for det nordnorske. Nå er det nordnorske blitt problematisk og det er spesielt 
fylkenes fremvekst som har resultert i at den nordnorske identitet er under stort press. Et annet trekk i 
utviklingen er globaliseringen som har resultert i andre vaner, andre identitetsfaktorer og en annen 
befolkningssammensetning. Vi reiser mer, vi omgås nye mennesker, vår solidaritet er annerledes i dag 
enn tidligere. Vi lever i en tid med nyorienteringer i forhold til andre mennesker. Nasjonalstaten (eller 
regionen) har andre identitetsfaktorer. Begrepet langdistansenasjon er på full fart inn i vår dagligtale. 
Altså mennesker med en annen opprinnelse har sin identitet et annet geografisk sted, enn der de bor.  

På denne bakgrunn har FINN vanskelig for å være en bærer av det nordnorske, et begrep som 
da er under sterkt press. At kunstnere som bor i landsdelen lenge har slåss for begrepet og sine 
organisasjonsformer (Nordnorsk Forfatterlag, Nordnorske Bildende Kunstnere, Nordnorsk Jazzforum 
etc) er ikke lenger viktig for FINN, og kan heller ikke være det. Vil du bli noe (for deg selv) har du i 
dag anledning til å flytte på deg til større arenaer (Oslo, Bergen, London, Berlin eller New York). 
Geografi spiller mindre rolle, identitetsbegrepet er under endring. (Jens Harald Eilertsen, 2006) 

[…] Det stiller seg dermed slik (etter min mening og analysenivå) at det ikke betyr noe om en 
Røyksopp kommer fra Tromsø eller London, om Mari Boine er svensk, eller om Salvador Dali kom fra 
Toten eller Andalucien. Det viktigste er at en festival som FINN klarer å speile sin samtid i det området 
den skal fungere i, og for det publikum de henvender seg til. Å presentere god kvalitetskunst er et uttalt 
mål. Det er direktørens ansvar og hans/hennes teft som avgjør om FINN lykkes (Jens Harald Eilertsen, 
2006). 

 

Det er f.eks også viktig at FINN er internasjonal – ikke minst i forhold til den nye 
nordområdetenkingen. ”Det nordnorske” er også dette: å ha ei åpen dør mot det internasjonale samfunn. 
Det ligger bl.a. i kystsamfunnenes kultur og historie, og i det faktum at vi er en landsdel hvor møte 
mellom ”de tre stammer” har funnet sted gjennom generasjoner (Tove Karoline Knutsen, 2006).  
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Om utviklingen framover: 

Jeg mener FINN må følge med i tida. Festivalen har ikke noe annet valg, dersom den skal fylle sine 
krav som knutepunktinstitusjon for landsdelens kultur. På den andre siden er det vanskelig å ekskludere 
det nordnorske identitetsbegrepet over tid. Det betyr at FINN må ta ansvar for utøvende kunstnere i 
nord så lenge disse føler og har backing om en slik identitet. Spørsmålet er imidlertid hvor lenge dette 
vil være en realitet når nordområdepolitikken får stadig større innflytelse, og mobiliteten fortsetter å øke 
i samfunnet.  

FINN bør bli en festival som speiler kunstens samtid med et arktisk perspektiv. Det er der 
mulighetene ligger for å bli unik i framtida. Å fortsette konkurransen med store aktører i Vest-Europa 
kan aldri ende godt (Jens Harald Eilertsen, 2006). 

 
 

I FINNs måldokument heter det seg i dag at vi skal ”skape en festival med nasjonal oppmerksomhet og 
appell i skjæringspunktet mellom det mytologiske og det moderne” (Birger Carlsen, 2007). 
 

 
Nasjonale og internasjonale kunstnere skal ikke innta hovedplassen i festspillene – de skal  etter min 
mening supplere landsdelens eget kulturliv – Festspillene i Bergen har oppgaven med å være vår 
internasjonale arena! FINN har dog en oppgave med å ta vare på kulturlivet i hele Nord-Kalotten – og 
svenske og finske aktører – samiske har en selvsagt plass (Rolf Vestvik, 2006). 

 
 

FINN må ikke endre retning – FINN må være landsdelens forum – FINN vår virke som inspirator for 
nordnorsk kulturliv. Jeg forutsetter at dette fortsatt er målet (Rolf Vestvik, 2006). 
 
 
Jeg mener FINN i større grad nå bør bli en av Norges viktigste og mest betydningsfulle NASJONALE 
festivaler med utgangspunkt i og sete i Nord-Norge.  I 2006 er det svært få kunstnere og også 
publikummere som bryr seg om at de er fra Nord-Norge.  Madrugada og Lene Marlin er ikke først og 
fremst fra Nord-Norge, de er kanskje ikke engang først og fremst norske.  Verken de eller publikum er 
opptatt av det.  Det betyr at Nord-Norge nå er akseptert som Norge og at utøvere og publikum er 
Norske.  Dette bør FINN ta konsekvensen av.  Karl Erik Harr og Nordnorsk Magasin og for den saks 
skyld Oluf er noe som tilhører fortiden (Bjørn Hulleberg, 2007). 
 
 
Hva er det da FINN egentlig skal være? Et underholdningsforum for den lokale befolkning? Noe som 
samler regionen til å ha noen a-ha opplevelser? En drivkraft i den kulturelle utviklingen? En drivkraft i 
den kulturelle utviklingen av regionene? Da hjelper det ikke med den ene artisten som du ser på tv. 
Hva skal vi gjøre? Samspill? Da må man fokusere mer det, eller skal det være showcase? Med nyanser. 
[…] Jeg tillater meg å si, hva er målet med FINN i dag, i lys av de siste omgivelser. Ting har utviklet 
seg. Jeg vet ikke om målet er det samme som den gangen. Alle mål er et resultat av sin tid 
 (Paul A. Ramm, 2007). 

 

[…] det kommer til å bli viktig for enhver festival i Norge – også for FINN - å bygge noe unikt, noe 
som skiller Festspillene fra andre festivaler. Fremtiden for FINN vil imidlertid måtte formes av den 
sittende kunstneriske ledelse - i samspill med den samtid og de kulturtrekk som finnes i det samfunn 
man befinner seg i (Tove Karoline Knutsen, 2006). 
 
 
Men i dag er fokuset på den profesjonelle kunstneren, de nye talentene og på publikum. Ut i fra de 
målene vi jobber etter i dag, så er dette en både riktig og nødvendig utvikling. Som nevnt tidligere 
mener jeg at dette er i tråd med det opprinnelige tankegodset. Tiden vil vise om dagens satsing og 
dagens fokus fungerte i sin tid, og om våre idéer ga et godt oppspill til dem som kommer etter oss 
(Birger Carlsen, 2007). 
 
 
FINN må til enhver tid søke å ha relevans for sin(e) målgruppe(r) og sin samtid. Slik jeg leser 
situasjonen er FINN på riktig kurs (det skulle bare mangle). Nordnorske kunstnere får utfolde seg for et 
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stort publikum i et program som er relevant i et større perspektiv (ikke bare Nord-Norge). Ikke-
nordnorske kunstnere bringer inspirasjon til både kunstnere og publikum i nord. Vi har en seriøs satsing 
på barn, ungdom og neste generasjon kunstnere. Gjennom Turnévirksomheten finnes vi stadig i hele 
Nord-Norge, selv om festivaluka har en annen tiltrekningskraft enn tidligere. I fremtiden håper jeg at 
nettopp turnévirksomheten kan bli sterkere, og at vi kan få til mer produksjonssamarbeid festivalene i 
mellom, til beste for lokalt publikum, lokale spillesteder og lokale arrangører. Samtidig må FINN, med 
sine mange kunstarter i porteføljen, hele tiden søke de uttrykkene som ikke er representert andre steder 
og hele tiden skape nye møteplasser, og nye bølger, kunstnere i mellom (Birger Carlsen, 2007). 
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Vedlegg 9: Oversikt over antall arrangementer: 

 

 

Årstall                  1965      1966      1967      1968       1969      1970      1971      1972      1973      1974       1975      1976      1977      1978      1979       1980      1981 

Ordinære konserter  8  8  3  6 11 15 12 13 11 18 16 13 18 22 19 26 33 

Friluftskonserter/arr.   3      13 11 10 18 15 11 16 11 15 10 

Andre forestillinger  1  4  5   6   5   7 11   8   3   7   5   7   3   8   8   5   6 

Teater/dans   3  2  3  3   1   2 11   8   3   7   5   7   3   8   8   5   5 

Barneprogr.      6   6  11  7   7 15 10 11 19 17 16 18 20 17 

Filmforestillinger         4  7   7   7   4   4   3 12   7   4   5   3 

Utstillinger   3  3  5  5   5   6  6   7   6 13   8 15 13 19 16 18 27 

Seminarer/kurser      1   1   4  5   4   5   6   6   8   8   6 11   7   9 

Distriktsarr.      1   2   4   7 15 16   8 22 33 34 44 41 58 

Idrettsarr.                 5   4   9    6 

Minikonserter/foredrag                11 14 

SUM   15 20 16         28 31 49 56 70 76 83 79 98         121        132        147        160        179 

Miljøtiltak                               35 
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Årstall             1982      1983       1984     1985      1986       1987     1988      1989       1990      1991      1992      1993      1994      1995      1996       1997     

Ordinære konserter 28 19  20 31 29 27 17 25 27 33 24 30 21 33 32 24  

Friluftskonserter/arr. 11   9  13 12   8 15 11   9 11   7   8   2 21    2   5             

Andre forestillinger 19 13  14 10   8 14 12 12   5   7   9 20 30   7 12 20            

Teater/dans  11   9    7   9   9 11   3 16 11   8   4   6   8   6   3 12               

Barneprogr.  13   8    9   7 14 14 15 17 18 16 10 21 15 15 14 15  

Filmforestillinger  33   7  43 47   8   8 16 18 22 21 27 32 41 42 35 31            

Utstillinger  16 22  15 11 14 14  10 13 11 13 13   8 11   9 10 

Seminarer/kurser  10   5    9   9   3   6   5 11   8   6   9 11 11 12 11   9  

Distriktsarr.  65 37  26 22 20 16 20 11 13 10   6    5    2    

Idrettsarr.    5   5    7   6   8   9 12 12 10   8   8 11   7   8  

Minikonserter/foredrag 12   8    9   8   4   1   3   8   7   6   4   5 21 21   4   2 

 

SUM              234        136          179       176         122       135        128        149         145       133         122        151        188        155        124         128  

Miljøtiltak             100 75 25 21 25 21 17 17 20 17 14 * 

 

 

 

*Fra og med 1993 er ikke miljøtiltak lenger å finne i statistikkene som finnes i årsmeldingene hos FINN.  
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Årstall             1998      1999      2000       2001      2002      2003     

Ordinære konserter  28 20 30 33 44 ** 

Friluftskonserter/arr.  25 24 35 39 29* 

Andre forestillinger     8 34   8 11 14 

Teater/dans   26   5 10 22 10 

Barneprogr.   29 29 23 24 32  

Filmforestillinger               7   6   6 13 17 

Utstillinger   12 13 12 11 12  

Seminarer/kurser   10 10   9   9   7 

Distriktsarr.                    2   4 

Idrettsarr.     2 

Minikonserter/foredrag  

SUM                           149        145        133        162         136 

Miljøtiltak              

 

 

 

 

*Antall utearrangementer fordelt på alle kategoriene.  

**Etter 2003 har det ikke kommet ut flere årsmeldinger for FINN 


