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Kristiansunderne har alltid hatt 
romslig plass i mitt hjerte. For grunn-
tonen i folkelynnet har noe livsbejaende 
raust over seg. At de tidvis småsnubler i 
egne føtter, og like gjerne flirer som 
gråter etterpå, gjør også de menneskelige 
svakhetene litt mer forsonende. Stamme-
språkets velkomsthilsen er inkluderende, 
sjøl for oss bonan fra lainnet. «Går'e. 
Kjækt å schee (se) dæ.» Og gikk vi i 
ordduell så var de lærerikt frekkere i 
kjeften og kvikkere i replikken enn oss 
halvt treigostene fra fjordstrøka innenfor. 
Tonen er et kystfenomen som fortsatt 
henger i. Mens storbøndene inne i dalene 
tradisjonelt tenkte årstider, og gjerne 
brukte hele uka før de svarte at dette 
måtte de tenke grundig på, levde fiskerne 
i øyeblikket. Den som har et båtbord 
mellom liv og død kaster ikke bort tida 
på å jakte etter akademiske ord og 
vendinger, når de vil bli forstått. 

Innskutte bisetninger var direkte 
livstruende på kysten. Man ropte på Gud 
eller Faen, men aldri på amtmannen. Det 
var rett på sak og ferdig med det. En vane 
de tok med seg også på land. Mens 
bøndene har en hel vinter til å henge med 
hodet over snøskura som ødela høstav-
linga sist juni, vet fiskeren at det bare kan 
være en garnlenke mellom svart hav og 
storfiske. Slikt blir det gjerne heftig 
begeistring og spontanfester av, eller ei 
bannregle mot stormnatta. Og gikk de på 
snørra eller fikk seg en kraftig på tøgga, 
så var det ikke verre enn å reise seg. 
Ferdig med det. «Æ' ha no  sett det vær'.  
Æ' mesta bærre kjærring, mens naboen 
mått' behaill si»,  sa smølaværingen. 
Dvelende tungsinn overlot de til fast-
landet å ta seg av. Som regel. 

Don't mention the War – nevn ikke 
krigen, sa en panisk John Cleese da hans 
«Hotell i særklasse» fikk besøk av en 
busslast tyskere av moden årgang. I 
Kristiansund hjelper sjøl ikke det rådet i 
sjukehusstriden. For byens ledende 
politikere, med propagandistisk følge av 
den lokale Pravda, har ikke bare klart 
kunststykket å rote vekk et helt 
sjukehus. De gjør vondt til noe langt 
verre, nemlig påføre fylkets mest 
optimistiske bybefolkning en kollektiv 
depresjon. 

En velsett sunnmøring skildret 
stemningsskiftet slik for meg tidligere i 
vår. «Har de tenkt å ødelegge byen sin? 
Før gledet jeg meg alltid til å komme til 
Kristiansund. Folk var så lette og 
hyggelige å prate med. Nå holder jeg meg 
unna. De står og skuler, alltid på vakt, 
klare til å møte ethvert angrep de tror 
kan komme». Da jeg besøkte Kristian-
sund i mai forsto jeg hva han snakket om. 
Jeg ble ryddig mottatt, men mer gledesløs 
by har jeg aldri besøkt. En teolog gjen-
kjente samme stemningen fra etterlatte 
som blånekter å gå videre i livet, men 
dyrker sorgen og egen ulykke til den 
biter seg fast. Derfor er en ung svenske 
min favoritt-kristiansunder for tida. 
Nylig bad hun folk snakke fint om byen 
sin igjen. 

Både bystyret og Tidens Krav mener 
likevel at den arme lokalbefolkningen 
har sluppet altfor billig unna. Ikke bare 
prøver de å gjøre byen venneløs på 
fastlandet. I tillegg har de bestilt ny 
nedtur ved tidenes mest håpløse søksmål. 
At noen er misfornøyde med konklu-
sjonen eller prosessen, er ikke nok. Da 
ville alle skolenedleggelser blitt omgjort. 
Kommunens stevning bygger dessuten 
på to juridiske luftslott. Enten må 
helseministeren si det stikke motsatte til 

Inntrøndelag tingrett, som til Stortinget 
og alle andre. Ellers så må retten finne 
bevist at Stortinget og Trond Michael 
Andresen sjøl var på ville veger om at det 
var en rein personalsak og ikke sjukehus-
strid, som fikk ham sparket som direktør 
i Helse-Midt. Skulle miraklenes mirakel 
likevel skje, så kan helseministeren Bent 
Høie bare holde møte på enerom og si 
Hjelset en gang til. Og simsalabim så blir 
rettens ord like holdbare som skrift i 
sand under en stormflo. – Jeg gikk for 
langt da jeg kom til kort, sa Fanden, han 
malte skjellsord på Perleporten.

Alderen har ikke gjort meg mer lettlært 
med åra, men ett har jeg fått med meg 
denne våren. Den som er uforsiktig nok 
til å gi Kristiansund velmente råd slipper 
å bestille bakoversveis hos frisøren. Den 
saka ordner Riper'n, eksordføreren som 
inngikk fredsavtale med Molde om 
sjukehus på Eikrem, både gebyrfritt og 
ubedt. Bak ham stiller hylekoret 
uavkortet. Uansett hvor gode rådene er. 
Som oppgitt kristiansundsvenn nøyer jeg 
meg derfor med en inderlig forhåpning i 
det stille. Nemlig at befolkningen nekter 
de politiske gammelhundene adgang til 

det nye bystyret. For skal Kristiansund 
gjenfinne seg sjøl nytter det ikke med 
bakspillere som bjeffer, glefser og biter 
mot alt og alle. Uansett hvor gode 
forhåpninger om saklig samarbeid 
ordførerskiftet i Kristiansund har skapt i 
Molde rådhus. Kristiansund har mest å 
tjene på levelige forhold. For den som 
bruker kreftene på å ergre seg over andre, 
får sjelden gjort særlig sjøl. 

Å tro på vennskap mellom Molde og 
Kristiansund de nærmeste femti åra, er 
like usannsynlig som fred i Gaustad 
kapellstyre. Der skjedde miraklet da 
Kolbjørn Gaustad omgjorde en gave på 
45.000 kr til et kirkebygg til hundre 
ganger beløpet. 

Men verken mirakler eller lynet tar 
reprise på stedsvalg. Nå er praktbygget 
omskapt til en gudsforlatt sted hvor 
altfor mange ikke fordrar hverandre, den 
sikreste garantien mot enhver fornuft. 
Da jeg forlot Kristiansund sommeren 
1968 var det ingen som snakket om 
Molde. Da jeg besøkte byen fra 1969, ville 
ingen prate om annet. – Går'e på lainnet 
da? sa baillsundere i kø, igjen og igjen, da 
Molde fosset forbi i folketall i 1970. Enda 

verre for Norges nest mestvoksende by 
hundre år tidligere, var at «de frække 
fyran i Molde» bygde flyplass. Siden har 
Molde toppet skjellordsstatikken i byen 
med de fire land, som samlesymbol for alt 
som går galt for dem sjøl. For det som 
heter sentralisering, stordrift og egen 
passivitet i andre landsdeler, pluss 
ufattelig mye annet, har siden båret et 
navn i Kristiansund: Molde....

Til Kristiansund foruten grunn
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