DET FINNES MYE SOM HELE NORD-NORGE LAR SEG
BEGEISTRE AV. KJELL VET AT DET OGSÅ FINNES
NOEN LIDENSKAPER SOM ER SVÆRT LOKALE
TRIVSEL SKAPES NÅR MENNESKER både har noe å leve av – og noe å leve for. I løpet av de 30 årene Kjell
Kolsvik har jobbet som journalist, har han sett mye lidenskap. Han har sett trender komme og gå, men aldri har
han sett maken til den begeistringen ishockey nå skaper i Narvik. På kampene i 1. divisjon stiller publikum i alle
aldre; ungdom og besteforeldre – og barn i barnevogn, utstyrt med øreklokker! I Narvik råder hockeyfeberen,
og for folk i Narvik er fenomenet så viktig at Kjell bruker store deler av arbeidsdagen på å følge det.
I dag velger de fleste av oss internett når vi skal holde oss oppdatert. Tilgangen til nasjonale og internasjonale
kanaler er stor, og mange velger de samme kanalene når de skal annonsere sine varer og tjenester. Det har
sikkert gode grunner, og er ikke noe man skal ha dårlig samvittighet for.
MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK bidrar du til at lokalavisene fortsatt skal ha en sterk posisjon i våre
lokalsamfunn. Lokalavisene er ikke blitt mindre viktig, selv om formidlingen skjer på internett. Tvert imot:
Fortsatt trenger du å få dokumentert din lokale virkelighet, og fortsatt trenger du å bli oppdatert om de sakene
som for akkurat ditt lokalsamfunn er viktigere enn alt annet. Sånt kan ikke de internasjonale aktørene gi, men
Kjell kan – fordi han bor her du bor.

HER BOR VI
Svarta Bjørn er en av Nord-Norges mest omtalte og
myteomspunne kvinner. Siden 1970-tallet har identiteten
hennes vært koblet til Anna Rebecka Hofstad fra Alstadhaug.
Hun skal ha tjenestegjort ved flere gårder før hun endte opp i
Rallarleiren i Rombaksbotn. Tilnavnet skal hun ha fått på
grunn av sitt svarte hår, mørke øyne og atletiske styrke.
Noen forteller om en vakker, erotisk og karismatisk kvinne,
andre sier hun var lunefull, vill og storkjefta. Men at hun var et
arbeidsjern er de fleste enige om. Anna døde av tuberkulose,
bare 22 år gammel. Etter sin død ble hun et symbol på
kvinnelig slit og rallarliv, og gjennom viser, film, teater og
festivaler lever minnet om henne videre.
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