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FORSLAG - HARSTAD BYS FORTJENESTMEDALJE 
 
Vedlegg: 
Statuttene for Harstad bys fortjenestmedalje 
 
 
Ingress:  
Rådet for Harstad bys fortjenstmedalje har i møte 25. mai 2021 behandlet det innkomne 
forslag. Det foreligger ett forslag på kandidat for Harstad bys fortjenstmedalje: 
 
Kandidat: Knut Magne Myrland. Født 23. mars 1948, død 24. april 2021. 
 
Forslagsstillere er Jørn Heyerdahl Pedersen, Knut Erik Sundquist, Jon Erik Henriksen, Ketil 
N. Eilertsen, Per Georg Kristiansen og Kari-Anne Opsal. Forslaget er datert 19.05.2021 og  
ble mottatt samme dag. 
 
 
Innstilling fra Rådet for Harstad bys fortjenestmedalje:  
Formannskapet vedtar å tildele Harstad bys fortjenestmedalje til Knut Magne Myrland. 
 
Saksopplysninger 
Forslagsstillerne har gitt en god og grundig begrunnelse for hvorfor kandidaten har gjort 
seg fortjent til en slik utmerkelse. Det vises forøvrig til det innkomne forslag. I tillegg til 
selve begrunnelsen har forslagstillerne meget nøye beskrevet kandidatens omfattende 
karriere.  
 
Begrunnelsen for innstillingen fra forslagsstillerne: 
«Det er ikke bare næringsrettet-, organisatorisk- og politisk arbeid som er viktig for en bys 
vekst og utvikling. Også utøvende kunstnere kan ha stor betydning. Gjennom sitt 
kunstneriske uttrykk kan de fange en tidsånd, være med på å skape identitet, tilhørighet 
og stolthet. Kunstneriske uttrykk kan finne gjenklang i en bys befolkning, men også i en 
bestemt gruppe mennesker, eller en landsdel. Eksempelvis var den nordnorske visebølgen 
på 70-tallet med på å løfte en hel landsdel. Et naturlig eksempel er avdøde Terje Nilsen og 
hans viser som har en helt spesiell plass i Bodøværingenes hjerter, eller popgruppa ZOO 
som betydde (og betyr) mye de som var unge i landsdelen på 70- og 80-tallet.  

I Harstad står kulturlivet sterkt. Vi har mange som jobber innenfor kulturfeltet, herunder 
utøvende kunstnere. Vi er vertskommune for Hærens musikkorps og Kultur i Troms. Vi er 

  



 

også hjembyen for mange flotte festivaler. Festspillene er «moderskipet», men det er også 
gledelig å se nye festivaler komme til, eksempelvis Bakgården, Litteraturfestival og 
Contrasto.  At kulturlivet står sterkt, gjenspeiler seg hos våre innbyggere. Det er en del av 
vår identitet å være opptatt av kultur og delta på konserter og arrangementer. Av denne 
grunn mener vi at det er viktig at også kulturfeltet og utøvende kunstnere tas i 
betraktning i forhold til Harstad bys fortjenstmedalje. 

Så en nærmere begrunnelse for hvorfor vi foreslår Knut Magne Myrland: 
Knut Magne Myrland har satt spor etter seg over hele landet. Han ga gjennom mange av 
sangene sine stemme til vanlige folk; særlig fiskere, sjømenn og til de som har vært på 
livets skyggeside. Han forsvarte de svake og refset autoritetene. Han har turnert land og 
strand rundt i over 40 år, og har utgitt en rekke album. Tilhengerskaren er stor og trofast, 
særlig i nord, og tilhører flere generasjoner. Han har også vært en inspirasjonskilde, 
påvirker og samarbeidspartner til flere musikere og artister fra Harstad. For Knut Magne 
var alltid tydelig på at han var fra Harstad. Men han ble aldri noe profet i egen hjemby.  
Han hadde et mye større navn og anerkjennelse utenfor kommunegrensen enn innenfor. 
Det kan vi rette litt på nå med en slik utmerkelse»  

Rådet har i sin behandling funnet å slutte seg til at Knut Magne Myrland er en meget 
verdig kandidat for tildeling av Harstad bys fortjenstmedalje. 
 
Rådet vil sterkt anbefale at Knut Magne Myrland blir tildelt Harstad bys fortjenstmedalje 
posthumt. 
 
Tilleggsinformasjon fra forslagsstillerne vedrørende utgivelser, 
konsertvirksomhet mm. 
 
K.M. Myrland  
Knut Magne Myrland, vokalist, gitarist, komponist og tekstforfatter, kjent for sin dype røst 
og sine kompromissløse, livsfilosofiske tekster, ofte med selvbiografisk innhold. I sine 
tekster forsvarer han de svake og refser samfunnets autoriteter. Han fremstår musikalsk 
som en kombinasjon av Cornelis Vreeswijk, Kris Kristofferson og Carl Hjalmby, men har 
likevel et personlig uttrykk som plasserer ham i en klasse for seg.  
Fra Rockipedia som er et brukerdrevet oppslagsverk over norsk populærmusikk. Tjenesten 
er utviklet av Rockheim - det nasjonale museet for populærmusikk, en avdeling i Museene 
i Sør-Trøndelag AS.  
Myrland, https://www.rockipedia.no/artister/km_myrland-18610/#  
Myrland fikk eksponert seg for hele landet gjennom en serie plateutgivelser sent på 70- og 
tidlig på 80-tallet. Han har holdt konserter i hele landet i løpet av sin karriere. Fra 2006 til 
2019 spilte han 379 konserter over hele landet sammen med bandet «Vante folk». Fra 
1995 til 1999 spilte Myrland 249 konserter over hele landet, men mest i Trøndelag og 
nordover til toppen av Finnmark med bandet «Mannskapet», det bandet var jeg med i som 
pianist, jeg sang soloer og duetter med Knut og bidro med koring.  
Utgivelser (album)  

K.M. Myrland Sjelespor 2010  
K.M. Myrland Legenden Live 2010  
K.M. Myrland Fartstid 2007  
K.M. Myrland Nattmårra 2007  
K.M. Myrland Vante folk Samlealbum 1997  
K.M. Myrland Fann æ 1983  
K.M. Myrland Vinternatt i Longyear 1982  
K.M. Myrland Ækte 1981  
K.M. Myrland Myrland 1980  
K.M. Myrland In From The Cold 1979  
K.M. Myrland Morild 1978  
K.M. Myrland 78 Grader Nord 1978  
K.M. Myrland Gjengrodd Sti 1977  
K.M. Myrland Isbål 1976  

Utgivelser (singel/EP)  

https://www.rockipedia.no/artister/km_myrland-18610/


 

K.M. Myrland Vakkervenn 2007  
K.M. Myrland Monika 2007  
K.M. Myrland Fann æ / Noe tragisk, noe magisk  1983  

Medvirker på  
Neograss Overtru fra Yttersia 2012  
Diverse artister Våre Beste Vinterlåter 2003  
Bjørn Jens 15 år med Mack-øl og måsegg oversetter 2002  
Bjørn Jens Nattens dronning oversetter  1998  
Bjørn Jens Sangen min til deg oversetter 1998  
Diverse artister Allers 1981  
Diverse artister Philips Video 1981  
Diverse artister 15 Originale Norske Topper 1980  
Randi Hansen Ho Randi 1979  
Diverse artister 24 Norske Topper 1978  
Diverse artister 16 Norske Visefavoritter 1977  
Diverse artister 16 Norske Stjerneartister 1976  

  
  
Wikipedia om Myrland:  
https://no.m.wikipedia.org/wiki/K.M._Myrland  
  
Det ligger mye materiale på Youtube om Knut, han har videoer med over 
250 000 avspillinger.  
https://www.youtube.com/results?search_query=km+myrland  
  
I 2021 hadde Knut vært artist i 60 år, han startet sist første band som 14-åring. NRK-
artiklene er fra 2016 og 2008.  
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/feirer-40-ar-som-artist-med-ny-plate-1.12934598  
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/aerlig-fra-den-nordnorske-folkesjela-1.6137331  
  
NRK Radio  
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-
nordland/sesong/202104/DKNO01007821#t=40m52s  
VG  
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/knut-magne-myrland-er-
doed.3jS19ZuMm?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row5_pos1  
  
  
Nettavisen  
https://www.nettavisen.no/nyheter/knut-magne-myrland-er-dod-en-fantastisk-
mann/s/12-95-3424118943  
  
  
Knut Magne Myrland oppført i 2 sangbøker: 
«Nordnorsk sangbok» 
- Bremnes, Ola (red.) 
«Æ brenn mett lys i begge einnan» s.238 
ISBN: 978-82-489-1698-7 
 
«Sanga i søkk og kav» 
- Berntsen, Jack (red.) 
«Monica» s.131 
«Elisabeth» s.61 
«Æ breinn mett lys i begge einnan» s.225 
ISBN: 82-521-4469-1 

Vi fant nettsiden hans på «The wayback machine» på archive.org 
da nettsiden hans ikke er oppført lengre på internett 
https://web.archive.org/web/20071012024755mp_/http://www.kmmyrland.no/index.html 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/K.M._Myrland
https://www.youtube.com/results?search_query=km+myrland
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/feirer-40-ar-som-artist-med-ny-plate-1.12934598
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/aerlig-fra-den-nordnorske-folkesjela-1.6137331
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/sesong/202104/DKNO01007821#t=40m52s
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-nordland/sesong/202104/DKNO01007821#t=40m52s
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/knut-magne-myrland-er-doed.3jS19ZuMm?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row5_pos1
https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/knut-magne-myrland-er-doed.3jS19ZuMm?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row5_pos1
https://www.nettavisen.no/nyheter/knut-magne-myrland-er-dod-en-fantastisk-mann/s/12-95-3424118943
https://www.nettavisen.no/nyheter/knut-magne-myrland-er-dod-en-fantastisk-mann/s/12-95-3424118943
https://web.archive.org/web/20071012024755mp_/http:/www.kmmyrland.no/index.html


 

 
 
Rådet for Harstad bys fortjenestmedalje 
 
Sven Kristian Løtveit 
leder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 


