
Hjulaften 
Noen ser på råning som meningsløs kjøring, men for andre gir det frihet, 
venner og jobbmuligheter. 
 
Av: Frida Norderhaug 10.12.15 

 

 
 

– Vi har en regel om at vi må bytte bil hver sjette måned. Det er kjedelig å ha samme 

bilen hele tiden, sier Stein Arthur Stenseth Nordgård (23). Han råner hver dag, og nå 

sitter han godt tilbakelent i førersetet med foten på gasspedalen. På veien foran 

ligger en Volvo 940 sideveis i kjørefeltet. 940`n klamrer seg fast i det glatte 

underlaget. 

Stein Arthur tar et par runder i Trysil før han stiller seg ved siden av fem biler 

som står parkert på en lang rekke utenfor Statoil. De ruller ned ruta og prater. 

Bilhistorier og spøk. Snart kommer det flere biler, flere rånere. 

– Her ser vi på hverandre som en stor familie, sier Stein Arthur.  

 

 

Kjøring uten mål 



Den tekniske beskrivelsen av råning er å kjøre uten et mål om å komme frem et sted, 

men målet er å tilbringe tid sammen med venner. Tor Egil Vaule Andersen skrev en 

masteroppgave i sosiologi om råning i 2009. 

– Utenifra ser man kanskje på rånere som harry tullete folk som det ikke blir noe av, 

men min erfaring er at rånere er oppegående og dyktige ungdommer som finner sin 

måte å skape det livet de selv ønsker å leve, sier Andersen. 

Ifølge Andersen handler råning om mye mer enn bare bil. Det handler om tilhørighet, 

om å være med folk som har de samme interessene, stå i garasjen å mekke 

sammen, kjøre frem og tilbake kveld etter kveld og rulle ned ruta å prate. 

– Råning er en slags motstand eller kulturell opposisjon mot det de de 

opplever som voksenverdens ønske om å presse dem inn i en rolle de ikke trives i. 

Helt fra ragger-tiden på 50-60 tallet i Sverige og frem til nå finner vi rånere. Råning er 

mest utbredt i Norge og i Sverige. 

– Jeg tror alle bygder har en historie om råning. “I Oslo har vi ikke rånere” er det flere 

som tenker, men jeg ser klare likheter mellom gatebilmiljøet og det tradisjonelle 

rånemiljøet. 

Likevel finner du en tydelig forskjell. I gatebilmiljøet er det litt mer ”High Class” hvor 

de kjøper biler til 8-900 000 tusen kroner og som har mye penger, mens i det 

tradisjonelle rånemiljøet så kjørere de ofte biler som Volvo 240, sier Andersen 

 

70 mil om dagen 

Det er en kald vinterdag i Trysil. Gradestokken viser -16 og veien er isbelagt. 

Rånerene i Trysil parkerer ikke bilen på grunn av is og kulde. Hver eneste dag kjører 

Stein Arthur bil, og han kan fort kjøre 70 mil bare på en dag. Han kjører rundt i Trysil, 

opp og ned til Oslo og bare hvor hen han vil dra. Noen ganger drar han helt ned til 

Brumunddalen med venner kun for å spise på McDonalds, forteller han. For 4 år 

siden totalvraket Stein Arthur bilen og nesten seg selv, men bare noen minutter 

etterpå var han tilbake på to ben og fire hjul for å overvinne frykten. 

Rånerene i Trysil hjelper hverandre med mye, forteller Stein Arthur. 

– Vi hjelper hverandre med blant annet å rydde i garasjer, dra opp biler som har kjørt 

i grøfta og er det noen som ikke har penger til bensin så hjelper vi hverandre med det 

også. 

Stein Arthur har alt mulig i bilen og på gulvet i baksetet flyter det av tomflasker. Et 

must å ha med på tur er servietter. 



– Om noen søler eller kaster opp så er servietter praktisk. 

I bilen er det alt fra drikke, godis, snus og solbriller til kniver, paracet, penger, 

vaskefille, kondomer og lypsyl. 

– Verktøy, startkabler og tau er en fordel. Og om bilen skulle stoppe så er det greit å 

ha med noen varme klær å pakke seg inn i. 

Stein Arthur skrur opp volumet på stereoanlegget og sier ”Den her pleier vi å ha 

allsang på”. ”Fuck her Gently” av Tenacious D strømmer ut av høyttalerne. 

 

- En morsom historie var da vi satt og køddet på E6 og de som satt på sendte 

brennevinsflasker gjennom bilvinduene. Det var mange som fikk seg en god latter. 

Folk sto og ristet på hue, og vi vinket til folk som om vi var gale. Folk tror vi er helt 

tilbakestående, ler han.  

 

I Trysil er ikke tilbudet for ungdommer stort, med mindre en bedriver en eller annen 

form for sport.  

– Vi kjører jo mest rundt fordi det er den letteste måten å møte folk på. Ja, vi er 

interessert i bil, men hadde vi hatt et digert samfunnslokale å sitte på så hadde vi nok 

heller vært der.  

 

 

 

 

 

 


