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ABSTRACT 
Selvbiografier eller livshistorier representerer en metodisk tilnærming som bare i begrenset 

grad har vært anvendt som kilde til forståelse av hvilken en plass og betydning natur og turliv 

har i ”vanlige” folks liv. Med bakgrunn i to avsluttede prosjekter og ett som er underarbeid vil 

dette innlegget problematisere hva slags kunnskap om friluftsliv en slik tilnærming kan gi. 

Det ene prosjektet benyttet tradisjonell retrospektiv dybde intervjuing. Informantene tilhører 

tre generasjoner, født henholdsvis ca. 1930, 1940 og 1950. Det andre prosjektet er basert på at 

ungdom, som alle er født etter 1980, har skrevet essays om hva naturen betyr for dem. 

Oppgaven inspirerte de unge til å velge en selvbiografisk form. En vanlig fortellerstruktur er 

at de unge begynner med barndomsopplevelser og skriver prosessuelt om naturens betydning 

for hvordan de er blitt det individet de i skrivende stund opplever at de er. I 

intervjusituasjonen skapes historiene på mer varierte måter; noen begynner med dagen i dag 

og ”beveger seg bakover mot barn- og ungdomstid”, mens andre begynner andre med 

barndommen og ”forteller seg framover i tid”. Det tredje prosjektet anvender både intervjuer 

og stilskriving. 

 

Selvbiografier gir rom for personlige fortellinger og muligheter for å skape egen identitet. 

Selv om biografier gir innblikk i viktige utsnitt av den enkeltes livsløp, uttrykker de alltid spor 

av sosiale strukturer. Forskere som har analysert selvbiografier og stilskriving, mener dette er 

gode framgangsmåter for å få tilgang til informantenes personlige erfaringer. Metoden 

fremmer ærlige synspunkter. Den biografiske tilnærmingsmåten bringer dermed sammen flere 

dimensjoner og nivåer; det historiske, det sosiale, det kulturelle, det psykologiske, det romlige 

og det kroppslige på måter som det kan være vanskelig å skille. Et kulturanalytisk perspektiv 

er valgt som teoretisk fortolkningsramme: Ved hjelp av komparasjon mellom generasjonene, 

mellom kvinner og menn, gutter og jenter, samiske og norske, ”fastboende” og innflyttere har 

det vært mulig å studere både kontinuitet og endringer i turpraksiser og naturoppfatninger i 

løpet av den enkeltes livsløp, og over generasjonene. Alle som inngår i materialet bor i det 

sammen lokalsamfunnet i Finnmark, som har erfart omfattende moderniseringsprosesser over 

kort tid. Lokalsamfunnets sosiale og kulturelle kompleksitet gjør at de endringsprosesser som 

her presenteres og analyseres med stor sannsynlighet kan gjenkjennes mange steder i landet. 

 

INNLEDENDE EKSEMPEL 
”Etter den store konfirmasjonsdagen satt jeg igjen med sju kniver, et stormkjøkken, en solid 

matboks, en teflon stekepanne, en turkopp av tre (handlaget), et 4-mannstelt og en ajungilak 

minisovepose. Jeg var Mr. natur himself(!), noe som ikke var en tilfeldighet i det hele tatt.” 

Slik beskriver en 18-årig gutt som går siste året på videregående skole i Alta i 2001 seg selv i 

en stil om hva naturen betyr for ham. ”Mr. Natur himself” skriver om en barndom preget av 

flytting fra sør til nord; fra storby til bygde by. Begge steder har han bodd omkranset av hav, 

skog og fjell. Sammen med familien har han vært på ”mange forskjellige typer turer, alt fra 
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sopp- og bærplukking til milelange fjellvandringer. De beste turene var likevel turene med 

gutta, de gav oftest en helt annen følelse enn turene med familien (likte dem også).” ”Mr. 

Natur himself” går på idrettslinja, han spør: ”Har jeg mistet forholdet mitt til naturen?” Med 

selvinnsikt svarer han: ”Jeg er nok ikke den naturgutten jeg pleide å være, men jeg ferdes da 

ennå i naturen. Men jeg har så dårlig tid… Måtene jeg møter naturen på har endret seg. Nå er 

det gjennom trening og interrailturer at jeg blir en del av den store sirkelen (LochNess, 

Stonehenge, Highlands…). Snart begynner det å snø, det blir vinter og jeg blir naturgutten 

igjen. For utrolig nok, vintergutten er den samme nå som for tre år siden. Jeg har bare byttet ut 

ski med snowboard. Halvparten av uka går med til turer i fjell, bakker og slalåmbakken. Da er 

alltid tursekken med. Det er dette jeg drømmer om, flukt fra det normale og den kjedelige 

følelsen av å alltid måtte være noen. Bare flyte forbi blant trær og sletter. Hilse på dyra på en 

måte. Det er to måneder i himmelen det!” (Gutt 18 år – 2001, Pedersen 2003: 185-6). 

 

I tre prosjekter har jeg brukt livshistorier som metode for å beskrive, fortolke og forstå 

hvilken plass og betydning natur og turliv har i norsk kultur og hverdagsliv.
1
 I tillegg til om 

lag ett hundre og femti slike stiler som det innledende eksempelet er hentet fra, har jeg 

analysert om lag tjue livshistoriske dybde intervjuer der forholdet til natur og turliv er 

hovedtema. Sistnevnte var ledd i en større sosialantropologisk undersøkelse av friluftsliv 

basert på et omfattende etnografisk feltarbeid. Slik forskning som dette er eksempler på, 

interesserer seg for ”vanlige folks” turliv. Denne tilnærmingsmåten, som også kan kalles for 

et aktørperspektiv
2
, har så langt ikke hatt noen stor plass i norsk friluftslivsforskning. 

 

Flere forskere har imidlertid arbeidet med biografier om markerte eventyrere som Fridtjof 

Nansen, Roald Amundsen, Hjalmar Johansen, William Cecil Slingsby og Thor Heyerdahl, på 

måter som direkte eller indirekte berører friluftsliv
3
. Også i den allmenne ”folkelige” 

friluftslitteraturen finnes det en rik flora av beretninger med et livshistorisk innhold; for 

eksempel Per Hohle Glad i fjellet. Samtaler med fjellfolk (1984) og Claus Helberg De første 

vandrerne (1994), for bare å nevne to tilfeldig valgte. Denne typen beretninger handler ofte 

om erfarne og dyktige friluftsmenn. De har gjerne utøvd en eller annen bragd; vært den første 

til å innta en utilgjengelig tind eller pol. Det er først nylig at kvinner har begynt å ta pennen 

fatt. Beretningene om kvinners turerfaringer spenner også vidt; fra Liv Arnesen Snille piker 

går ikke til Sydpolen (1995), til Lene løken (red.) (2004) Damenes tur. 16 norske kvinner 

forteller om sine turopplevelser (2004) og Anka Ryall (2004) Odyssevs i skjørt. Kvinners 

erobring av reiselitteraturen. 

 

Gode biografier er gjerne gode historier, fortalt i en form som har litterære kvaliteter. Når 

forskere bruker livshistorisk materiale, er det først og fremst for å utvikle ny kunnskap og 

innsikt. Metoden er kvalitativ, utforskende og fortolkende. En studerer og prøver å forstå 

hvordan enkelt personers liv (og livsbetingelser) og måter å fortolke seg selv og omverden på, 

blir til og endrer seg over livsløpet. Teoriutviklingen skjer ofte gjennom sammenligning 

(komparasjon) og kritisk analyse av flere personers livshistorier (Roberts 2002). Det 

materialet som jeg har analysert er basert på friluftslivshistoriene til ”folk flest”; til folk som 

ikke har foretatt førstebestigninger eller omfattende reiser til ukjente fjellområder. De har 

                                                 
1
 Presentasjonen er basert på komparasjon og videreutvikling av resultater fra tre prosjekter finansiert av Norges 

forskningsråd: 1) Friluftsliv i kvinners og menns hverdag, 1990-1995, Program for idrettsforskning, 2) Ungdom, 

natur og identitet – mellom lokale tradisjoner og globale trender, 2000-2003, Program for kulturstudier, 3) 

Bærekraftig kystkultur, RAMBU – Rammebetingelser for bærekraftig utvikling, 2005-2007. Prosjekt 1 og 2 er 

avsluttet, mens prosjekt 3 er under arbeid.  
2
 Tove Nedrelid (1993) Ut på tur! – på nordmanns vis, representerer et unntak. 

3
 Forfatterlisten er lang, jfr. søk i bibliotekbaser, for eksempel BIBSYS.  
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heller ingen ”kjendisstatus”. Det er fortellinger om hvordan naturen blir brukt og opplevd i det 

daglige; for eksempel slik: 

 

”Jeg går ofte til det samme området til flere årstider, tidlig om morgenen, eller sent på 

kvelden. Det er fint å følge med på… hvordan naturen lever. Været varierer… Lyset er 

forskjellig... det er alltid noe nytt å oppdage. Det blir aldri kjedelig selv om jeg bare 

går rett i nærheten av her jeg bor… Noen ganger… er jeg bare lukket inne i mine 

tanker… Det er dette jeg liker. Jeg går for eksempel til min utsiktsplass, setter meg på 

en bestemt stein og lar blikket gli hvilende rundt meg. Det er kjent, men likevel noe 

nytt og forskjellig hver gang...” (Kvinne 40 år – 1994, Pedersen 1999: 97-8). 

 

I dette foredraget vil jeg reflektere over det å bruke livshistorier som datakilde og hva slags 

kunnskap om og forståelse av friluftsliv som denne tilnærmingsmåten kan lede til.  

 

LIVSHISTORIER SOM METODE OG KILDE TIL KUNNSKAP 

OM FRILUFTSLIV 
Biografiske metoder blir anvendt innen flere samfunns- og kulturvitenskaper; blant annet i 

sosiologi, historie, antropologi, litteratur og pedagogikk. Forskningen er gjerne tverrfaglig og 

flere beslektede begreper er i omløp; for eksempel livshistorie (life history) og livsfortelling 

(life story) uten at jeg her skal gå nøyere inn i begrepsdiskusjonene (se Roberts 2002). Det 

begrepet jeg bruker er inspirert av sosialantropologen Marianne Gullestad og den måten hun 

definerer begrepet selvbiografi på: ”En tilbakeskuende beretning i prosaform som en person 

lager om sin egen eksistens, og som understreker hans individuelle liv og spesielt 

personlighetens historie” (Gullestad 1996: 15). Begrepet omfatter både muntlige og skriftlige 

beretninger som kan være mer eller mindre sammenhengende fortellinger. Med begrepet 

friluftslivshistorier presiserer jeg at det her handler om en tett integrasjon mellom levd liv og 

friluftsliv; om livshistorier der bruk og opplevelser i/av naturen er fokus. 

 

I mitt doktorgradsarbeid benyttet jeg vanlig retrospektiv dybde intervjuing med kvinner og 

menn som har levd ”en stund”. Intervjuene var lagt opp som samtaler som varte mellom 

halvannen og tre timer. Hensikten var å få fram informantenes egne levde erfaringer, 

opplevelser og synspunkt uten sterk styring fra forskeren. Noen informanter hadde jeg flere 

samtaler med. Tema for samtalene var 1) hvordan den enkeltes bruk og opplevelser av naturen 

har vært over livsløpet,
4
 og 2) hva som i særlig grad har hatt innvirkning på den enkeltes 

forhold til natur og turliv (Pedersen 1999).
5
 I postdoktorarbeidet inviterte jeg ungdom som går 

i videregående skole og i det første studieåret på en høgskole til å skrive essays om hva 

naturen betyr for dem. Også her var intensjonen å få fram de unges egne synspunkter, 

erfaringer, opplevelser og måter å formulere seg på. Oppgaven inspirerte til en selvbiografisk 

form (Pedersen 2003a; Gurholt 2005).
6
 Samlet representerer informantene tre (kanskje fire) 

generasjoner, født omkring 1930, 1940/1950 og 1980. De er alle knyttet til det samme 

geografiske og sosiokulturelle miljø; Alta i Finnmark. Ungdomsmaterialet er supplert med 

essays skrevet av elever ved en videregående skole i det sørøstlige området av Oslo.  

 

                                                 
4
 Begrepet livsløp bruker jeg i kvalitativ betydning som uttrykk for helheten i den enkeltes liv; for de livsvilkår, 

livsmuligheter og livsvalg den enkelte har og foretar. Andre tilgrensende begreper er livsfaser, livssykluser eller 

livskurs. Østrem (2003) foreslår å bruke begrepet livskurs (”life course”) i kvalitative studier for å skille begrepet 

fra begrepet livsløp (”life span”) som har sin opprinnelse i kvantitative studier.  
5
 Finansiert av Program for idrettsforskning, Norges forskningsråd 2000-2004. 

6
 Finansiert av Program for kulturforskning, Norges forskningsråd 2001-2003. 
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I intervjusituasjonen skapes den enkeltes livshistorie på varierte måter. Noen begynner å 

fortelle om eget liv og turliv slik dette arter seg på intervjutidspunktet (som var 1992) og 

”forteller seg deretter bakover” mot barne- og ungdomsår. Andre begynner med barndommen 

og ”beveger” seg framover langs tidsaksen. Samtalene preges av hvordan hukommelsen blir 

stimulert. En ”guidet” temabasert samtale – uten strenge krav til kronologi – fører til at stadig 

flere minner dukker opp i hukommelsen. Samtalene kan sammenlignes med en ferd i ulendt 

terreng; ivrig starter en ut i en retning, før en nærmest ubemerket sporer over i en annen, for 

så å kanskje gjøre et sprang - over i et nytt område/tema. Forskerens oppgave blir å 

systematisere stoffet, skape sammenheng og mening, og til sist gi det en lesbar form. I den 

skriftlige framstillingen, kan forskeren – som andre forfattere - velge mellom ulike 

fortellergrep. I de skriftlige beretningene (fra 2001) har de unge stort sett valgt en kronologisk 

fortellerstruktur; de begynner med barndomsopplevelser og skriver prosessuelt om naturen og 

turlivets betydning for hvordan de er blitt det individet de i skrivende stund opplever at de er. 

Beretningene er gjennomarbeidet og ofte gode. De unge forteller om noe de har kroppslig 

nærhet til. 

 

UTFORDRINGER OG STRATEGIER FOR ANALYSENE 
Livshistorier er selvrepresentasjoner. Det er alltid mulig å fortelle og gjenfortelle den enkeltes 

livshistorie på forskjellige måter, avhengig av det perspektivet en velger, hvilke hendelser en 

velger å trekke fram og hvordan disse blir fortolket. Det er rett og slett ikke mulig å fange 

helheten inn i èn skriftlig fortelling, og samtidig gjengi og fortolke denne på en måte som 

inkluderer kroppslige erfaringer, følelser, hendelser og rammer. 

 

Når livshistoriene gjenfortelles, skapes det ofte et inntrykk av at den enkeltes liv og friluftsliv 

er mer sammenhengende enn hva som faktisk er tilfelle. Derfor er livshistorier konstruksjoner 

og fortolkninger der hensikten er å skape mening og sammenheng. De er ikke gjenfortellinger 

av konkrete og kronlogiske livsløp. En kvinne på omkring femti år, som flyttet til Finnmark 

som ganske ung, skaper en fortettet fortelling for eksempel slik: 

 

”Da jeg kom til Finnmark, til noen av disse småplassene der vi har bodd, så var det jo 

friluftsliv hele tida kan du si. Bare du tok deg en tur til naboen med spark, eller gikk 

opp i vedskogen så var det luft over alt, store arealer, fri himmel - stjernehimmel, 

nordlys eller midnattssol. Etter å ha arbeidet mye ute, er det godt å slappe av inne, 

eller bare tusle rundt i huset. Men det å skulle gå på tur hver søndag - mellom klokka 

ti og klokka tre - det sitter godt i kroppen, det.” (Feltnotater høsten 1992, Pedersen 1999: 

173). 

 

Fortellingene er komprimerte både i tid, form og innhold. De hendelser og tolkninger som blir 

trukket fram, er slike som den enkelte opplever som særlig betydningsfulle. En annen kvinne 

som hadde giftet seg med ungdomskjæresten, forteller at ektefellenes felles turliv lenge var 

”limet” i tilværelsen. Etter tre barn opplever hun situasjonen annerledes: 

 

”Mens jeg må være fornøyd med en og en halv times skitur, trenger mannen min minst 

fem timer for at det skal ha vært en vellykket dag. Det enkleste for oss alle hadde vært 

at jeg ikke hadde likt å gå på lange ski- eller fotturer. Da hadde mange av familiens 

problemer blitt løst, og det hadde vært mindre spenninger mellom oss voksne. Men jeg 

kan ikke – jeg elsker å gå på ski.” (Feltnotater, april 1992. Pedersen 1999: 179). 

 

Selvbiografier gir altså rom for personlige fortellinger og muligheter for å skape egen 

identitet. Hvordan kan en da avgjøre om livshistoriene eller fragmenter av dem er sanne og 
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ikke oppdiktede eller dramatiserte fortellinger? Forskere som har analysert muntlige og 

skriftlige selvbiografier, mener at metodene som brukes er gode for å få tilgang til folks levde 

erfaringer og subjektive opplevelser. De hevder også at metodene fremmer ærlige synspunkter 

(Dausien 1996; Gullestad 1996; Frønes m. fl. 1997; Midrè og Paulgaard 1999; Roberts 2002). 

Dette er jeg enig i. Ikke fordi levde kroppslige erfaringer bare er sanne i seg selv, men fordi 

de livshistoriene jeg har fått innblikk i vanskelig kan få den form og innhold de har, uten 

selvopplevde erfaringer og inngående kjennskap til lokale natur- og turforhold. Både unge og 

gamle bruker et språk som er handlingsnært og konkret, og som tydelig er forankret i 

personlige levde erfaringer. (Dette står i kontrast til den erfaringen Ola Vaagbø trekker fram i 

rapporten Den norske turkulturen, publisert i forbindelse med Friluftslivets år 1993. Der 

hevder han at nordmenn generelt ikke har et velutviklet språk til å snakke om sine 

turerfaringer.) Livshistoriene har jeg dessuten validert gjennom gjentatte samtaler og gjennom 

feltarbeidet (Pedersen 1998). De norsklærerne som også har lest essayene, ga uforbeholdent 

uttrykk for at elevene i denne oppgaven hadde gitt mer av seg selv enn vanlig. To stiler ble 

forkastet. Den ene gjorde det klart at historien var oppdiktet. Den andre var en åpenbar fleip. 

 

Det livshistoriske materialet kan analyseres og presenteres på forskjellig vis. I den første 

undersøkelsen valgte jeg å gjenfortelle friluftslivshistoriene til tre kvinner og to menn, på en 

slik måte at disse framstår som ”hele personer”. Fortellingene har dramaturgisk spenning. 

Samtidig gir de fortettede og betydningsmettede ”bilder” av erfaringer og opplevelser jeg som 

forsker mener peker utover individnivået. De belyser kollektive forhold. I tillegg til kriteriet 

”gode fortellere” har jeg lagt vekt på sosiokulturelle utvalgskriterier som alder (generasjon), 

kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn. I drøftingene har jeg trukket inn de andre informantenes 

erfaringer og observasjoner fra feltarbeidet (Pedersen 1999).  

 

Slik ungdommenes essays var utformet, falt det mer ”naturlig” å velge en form for temabasert 

analyse. Hvilke tema som til slutt ble belyst, var slike som ”vokste” ut av empirien, kort og 

godt fordi det var mange som skrev om det samme tema. Det var for eksempel mange som 

kom inn på hvilken livgivende betydning naturen har. Et utsagn som ofte gikk igjen er dette: 

”vi må selvfølgelig må ta vare på naturen”. Dette stanspunktet begrunner de unge med at 

”naturen er jo tross alt en av de største grunnene til at vi mennesker kan leve på denne 

planeten.” ”Dreper vi naturen, dreper vi dyrene og uten naturen og dyr, dør også vi tilslutt.” 

”Jeg synes det er viktig å ta vare på naturen, men det er ikke spesielt viktig for meg å ha 

naturen rundt meg hele tiden.” (Pedersen 2003a: 190). Hvordan de unge vil ta vare på naturen 

i praksis, skriver de lite eller ingen ting om.  

 

KOMPARASJON OG KONTEKSTUELL ANALYSE 
Som forsker har jeg hatt en intensjon om å bruke livshistoriene som en innfallsport til å 

utvikle kunnskap om friluftsliv som et kjønnet sosialt og kulturelt fenomen som stadig er i 

forandring. Jeg mener den biografiske tilnærmingen er godt egnet til nettopp dette. Metoden 

er retrospektiv eller tilbakeskuende. For å kunne forstå og fortolke de enkelte beretningene, 

har jeg trukket inn så mye kunnskap som mulig om de historiske og samfunnsmessige 

betingelsene som er grunnlaget for hvordan den enkelte lever og opplever sitt friluftsliv. I 

mine tolkninger jeg har særlig lagt vekt på hvordan moderniseringen i Altasamfunnet de siste 

tiårene har ført til en radikal omveltning i folks måter å leve og bruke naturen på. I løpet av 

noen få tiår er lokale bygdenæringer så godt som nedlagt og erstattet med et globalt integrert 

næringsliv der de fleste jobber i tjenesteyting i det som nå markedsføres som Nordlysbyen. 

Den tradisjonelle nyttebrukstilnærmingen til naturen, som dominerte tidligere, er erstattet av 

et mer romantisk syn, til dels også av et kommersielt syn, der naturopplevelser, rekreasjon og 

pur nytelse er hovedfokus. Denne omvandlingen er i store trekk representert i min analyse 
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med henholdsvis besteforeldre- og barnebarngenerasjonen som ytterpunkter. Men 

forandringene kan også gjenkjennes innenfor rammene av enkeltpersoners liv, ofte som 

dramatiske og smertefulle kroppslige erfaringer. Endringene er forbundet med følelse av tap; 

tap av identitet, tilhørighet og fellesskap - av ”noe” som den enkelte og større grupper 

opplever som verdifullt. Å måtte tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter for å tilpasse seg 

nye samfunnsbetingelser, er krevende.  

 

Tradisjonelt har spesielle steder som bærmyrer, jaktmarker og fiskevann med tilhørende 

gjøremål, vært en integrert del av folks selvforståelse. Det kommer for eksempel til uttrykk 

gjennom et kropps- og handlingsnært språk. De eldre sier at de kjenner ”en hug” eller ”et sug” 

og at ”det krible i fingran”; de ”bare må” ut når myrene blir gyldne, seien koker og ørreten 

modes. Jeg skal trekke fram ett eksempel som illustrerer hva dette kan handle om. En mann i 

femtiårene forteller at han har prøvd å kjenne laksesuget, og å bli laksefisker. Men som han sier: 

”Æ får det ikke tel”. Med en blanding av ironi og sårhet forteller han hvordan han opplever 

laksefisket (i Altaelva): 

 

 ”Tenk dæ at du står dær ved ælva i myggsvermen time etter time og kaste med flua. 

Samtidig veit du at laksen står bak èn bestemt stein. Og du prøver gang på gang å 

treffe med flua på den bestemte plassen - bak steinen akkurat dær... Slik øve du på 

presisjonskast, samtidig som du sammens med kompisan diskutere smådetalja i 

fluestørrelsa, fargenyansa og kasteteknikka.” (M 8, høsten 1993, Pedersen 1999: 193-4). 

 

Han rister på hodet og gjentar at ”det dær går ikke”. Han sier at han bare blir utålmodig og ikke 

kan finne mening i det. Han finner heller ikke den kroppslige roen som må til for å trives. 

Hvorfor han har det slik, knytter han til barndomsminner som sitter sterkt ’prentet inn i kroppen’. 

Den gangen handlet det bare om å ro ut for å skaffe middagsmat: ”Da visste æ akkurat kor æ 

skulle dra – ka for et me æ skulle tel. Det va som å hente ferske varer i et spiskammers… sleppe 

lina ne’r...” og der satt han, ’fesken’ (Pedersen 1999: 193). Å sitte ved et bål langs elva, koke 

kaffe og kanskje ta seg en dram, mens andre fisker laks kan han derimot trives med. Men dette er 

et valg som kan ha dyptgripende sosiale omkostninger, særlig for menn. Dersom de ikke deltar i 

de friluftsaktiviteter som har status lokalt (kulturell dominans), vil de fort føle seg utenfor og 

fremmedgjort. Eller de kan bli satt utenfor. 

 

Ved hjelp av livshistorier kan en altså studere kontinuitet og endringer i turpraksiser og 

naturoppfatninger i løpet av enkelt personers livsløp, over generasjonene og på 

(lokal)samfunnsnivå. Livshistoriene gir kunnskap om levd og opplevd friluftsliv i tidligere 

tider og i vår samtid. Samtidig byr de på perspektiver som peker framover i tid. I mine studier 

har jeg lagt vekt på det kulturforskere kaller komparasjon. Jeg har sammenliknet turlivet til tre 

(fire) generasjoner altaværinger; til grupper av kvinner og menn, gutter og jenter, samiske og 

norske, ”fastboende” og ulike kategorier innflyttere lever og opplever natur og friluftsliv i 

dag. Jeg har også kunne sammenligne beretningene til ungdom i et sub-arktisk og sub-urbant 

miljø (Gurholt 2005). Sammenlignende kulturforskning gjør det mulig å studere likheter og 

forskjeller i måter å bruke og oppleve naturen på, og hvordan dette igjen har sammenheng 

med sosiale og kulturelle forhold; med utdanningsnivå, næringsgrunnlag, yrkesvalg og 

arbeidsdeling i familien. Biografier er også godt egnet til å studere hvordan kjønnsforståelser 

og kjønnsidentitet blir bygget opp og endret over tid. 

 

Jeg mener det er noe ved samfunnsutviklingen i nord som gjør studiet av endringsprosesser i 

friluftsliv i Alta til et interessant empirisk case. Alta er som et laboratorium for å studere 

sosiale og kulturelle endringer i naturbruk og natursyn som har nasjonal og globale relevans – 
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både sett i et samtidshistorisk og i et lengre kulturhistorisk perspektiv. Jeg har identifisert tre 

idealtyper av turfolk. Disse har jeg kalt høstere, vandrere og spesialister. Forholdet mellom 

gruppene er motsetningsfylt og sammensatt. Dels representerer de ulike samfunnsformasjoner 

og en historisk utvikling. Dels er det snakk om tre grupper som kjemper om makt og 

innflytelse i lokalsamfunnet. I en diskusjon om endringer i turlivet, må en være tydelig på 

hvilke grupper en snakker om, og hvem sitt ståsted og perspektiv en tar. Den gruppen som de 

siste to tiårene har vunnet større ’terreng’, er spesialistene. Disse representerer en uensartet 

kategori; den består både av sportsjegere, laksefiskere, sledehundkjørere, villmarkinger, 

havpadlere, offpist-skikjørere og folk på snøscooter (Pedersen 1999).  

 

For de ulike grupper av spesialister er friluftsliv i dag et statusgivende identitetsprosjekt. Det 

handler om å ville bli (til)”noen” og om å bli oppfattet som ”noen”; for eksempel som en 

spesialist med spisskompetanse i det å være på tur på en helt bestemt måte. Slike 

identitetsprosesser er knyttet til forskjellige statushierarkier og avgrensningsprosesser der det 

er om å gjøre å skape et ”vi” i kontrast til ”de andre”. Dette fører igjen til at den enkeltes 

identitet i sterk gard blir knyttet til det å mestre enkelte, avgrensede aktiviteter. Endringene 

kan metaforisk uttrykkes slik: tidligere tiders fiske som matauke, er blitt til et fiske for å 

rekreere og tenke. I vår tid synes fisket etter for eksempel laks å handle mer - eller mest – om 

å prestere og å oppnå intense opplevelser som gir synlighet og distinkt identitet. Identitet kan 

også bygges opp på andre måter, for eksempel ved å beherske ”et helt knippe av tilgrensede 

aktiviteter” med tilhørende språk, utstyr, ferdigheter og relasjoner. En slik ”identitetspakke” 

som jeg vil kalle det, kan for eksempel bestå av klatring, havpadling og fjellskikjøring. Både 

kommersielle krefter, økende mediefokusering og estetisering av friluftslivet er viktige 

drivkrefter i disse prosessene – som vi alle berøres av.  

 

Endringene i natursyn og naturbruk skaper nye interessemotsetninger og polariseringer 

mellom folk som tidligere sto hverandre nær. Utmarka er politisert på måter som splitter 

familier og lokalsamfunn. Slik jeg har studert dette handler interessemotsetninger om: 

 

 ulike syn på natur og turliv 

 hvem skal kunne bruke de forskjellige områdene og på hvilken måte  

 hvem har rett til å høste av verdifulle ressurser som molter, ryper, røye, ørret og laks - 

fastboende eller tilreisende 

 hvordan skal utmarksressursene forvaltes 

 hvem har best kompetanse til å forvalte utmarksressursene; hvilken betydning skal 

erfaringsbasert kjennskap til lokal natur ha i møte med vitenskapsbasert 

høgskoleutdanning i naturforvaltning  

 

Etter mitt syn er kompetanse innen kulturanalyse mer påkrevende enn før, dersom en skal 

kunne forstå hva som foregår innen friluftsliv i dag. Situasjonen krever omfattende 

forhandlingsprosesser der folk må reorientere seg i tilværelsen og etablere nye måter å forstå 

seg selv, sin omverden og naturen på. Utfordringene er ikke bare lokale. De kan gjenkjennes 

mange steder: Hvordan balansere interessene til folk som bor i distriktene opp mot 

interessene til de økende skarer av turister som kommer på korte visitter og som vil ha 

maksimalt med opplevelser ut av det beste den lokale natur kan by på? Og hva med de som 

er unge? Vender de ryggen til naturen og søker mot urbane ungdomskulturer? Eller vender de 

unge bare ryggen til tradisjonell (lokal) turkultur i søken etter opplevelser, spenning og en 

identitet som kan ”omsettes” i en globalisert naturbasert fritids- og turismekultur?  
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”ENHVER ER BARN AV SIN TID…” 
Enhver er ”barn av sin tid”; dvs. en er barn av den ”store historien – vårt lands 

friluftslivshistorie” så vel som av den ”nære historien – vår families og lokalsamfunns 

turkultur”. Vi blir ikke den friluftslivsmannen eller –kvinnen vi er eller ønsker å være, bare 

gjennom personlige valg og personlig tilegnede kunnskaper, ferdigheter og vaner. Både 

oppvekststed, lokal kultur og sosial bakgrunn blir beskrevet som sterke og formende ’krefter’. 

Et gjennomgående trekk blant de unge stilskriverne både i nord og sør, er at de framhever 

familiens betydning. De har vært heldige, skriver de, som har fått vokse opp i en friluftsaktiv 

familie og i et nærmiljø med nærkontakt med naturen.  

 

Men forholdet til naturen endrer seg over livsløpet, også for de unge. Mens barndommens 

natur er kjær og full av minner fra lek, utforsking og samvær med andre, og fra turer uten 

tvang, er ungdomstida for de fleste preget av mer avstand til naturen. En av stilskriverne sier 

det slik: ”Naturen spiller en viktig rolle for meg, men jeg bruker den ikke aktivt. Jeg tar meg 

selv ofte i å betrakte naturen.” Selv om de unge liker naturen godt, oppholder de seg der 

sjeldnere enn før, bortsett fra i spesielle situasjoner eller perioder; i påsken, og for guttenes del 

også i sesongene for jakt og fiske. ”Naturen betydde veldig mye for meg da jeg var liten. Nå 

når jeg er blitt eldre så bryr jeg meg ikke så mye om naturen.” Likevel er det påfallende 

mange, både gutter og jenter i Finnmark som i Oslo Øst, som legger vekt på at dersom de selv 

får barn, ønsker de at barna skal få oppleve den samme frihet til å leke ute i naturområder, 

som de selv har hatt. De unge i nord, men også i sør vil i framtiden helst bo nær 

barndomsnaturen (for Osloungdommene betyr dette nær markagrensen). For ”… naturen 

hjemme, den er på en måte noe helt annet enn naturen andre steder.” ”Jeg… kunne ikke tenke 

meg å bo et sted uten natur…” (Pedersen 2003a: 184; Gurholt 2005). 

 

”Mr. Natur Himself (!)” er ikke den eneste som reflekterer over sitt forhold til tradisjoner og 

trender i friluftsliv. Overraskende mange av de unge er opptatt av naturen nær hjemstedet. I 

nord inkluderer dette også lokale høstingstradisjoner, selv om det ikke er nytteaspektet som 

står i fokus. Lokale turtradisjoner er viktig symboler som gir opplevelse av tilhørighet og 

lokal identitet. I sør er det svært mange som trekker fram ”hyttas” betydning for hvorfor de 

liker å være i naturen. De unge skriver nyansert og sammensatt om hva som gir opplevelser av 

”flow”, ”adrenalin-kick” eller ”peak experiences”. Og dersom en tror på de unge stilskriverne, 

trenger ikke aktivitetene å være kroppslig grensesprengende eller romme fysisk risiko for å gi 

spenning og nytelse. Spørsmålet om trend og tradisjon, formulerer ikke de unge som en 

motsetning eller som et spørsmål om å måtte velge mellom enten det ”nye” eller det ”gamle”, 

noe lokalt eller nasjonalt, tradisjonelt eller moderne og globalt, samisk eller norsk. En elev 

ved Alta videregående skole - en gutt som har bodd halve livet i en storby i Tyskland, 

beskriver dette slik: 

 

”Jeg vil verken betegne meg som en av disse ”trendy” friluftslivsfolkene… heller 

ikke… som en av disse… som går i friluftsklær året rundt, uansett om de er på vidda 

eller på jobb i en bank. Og som leser ”Jakt og fiske” til frokost, har til lunsj en 

diskusjonsrunde om rypeåret 1982 eller 1983 var best… Jeg tror at jeg er midt mellom 

der. For jeg liker å dra søndag formiddag ut i det grønne for å jakte, fiske eller… for å 

nyte stillheten… slappe av uten å bli forstyrret… bare sette seg ned… filosofere… 

drømme… og forestille meg at jeg lever under de samme premisser som menneskene 

har gjort i tusenvis av år før meg.” (Pedersen 2003: 187). 
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AVSLUTTENDE KOMMENTAR  
Å hevde at livshistorier, og dermed også friluftslivshistoriene, er konstruksjoner, er ikke det 

samme som å si at fortellingene som blir fortalt er tilfeldige eller oppdiktede. De er 

konstruksjoner i den betydningen at de er basert på utvalgte hendelser, opplevelser og 

inntrykk fra den enkeltes liv, og som er av en slik art at de blir opplevd som viktige, sentrale 

eller spesielle. Selv om biografier gir innblikk i viktige utsnitt av den enkeltes livsløp, 

uttrykker de også alltid spor av sosiale strukturer og kollektive erfaringer. Livshistoriene – og 

dermed også friluftslivshistoriene - har den viktige fordel at de kobler sammen flere 

dimensjoner og nivåer i forholdet mellom individ, natur og samfunn; det historiske, det 

sosiale, det kulturelle, det romlige, det kroppslige og det opplevelsesmessige 

(fenomenologiske) på måter som andre datakilder vanligvis skiller fra hverandre.  

 

Søren Kierkegaards ord har fortsatt gyldighet: Livet må leves forlengs, men det kan bare 

forståes baklengs. Dette gjelder heldigvis også for friluftslivet! 
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