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Jakob Skaftnesmo Løge-Hagen 

E-post: jaskloha@gmail.com 

Tlf.:  

Høyringsfråsegn: Nynorsk og Vestlandsregionen ? hovudsete for norsk kulturarv 

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har no sendt på høyring intensjonsplanen som skal danna grunnlag for 

ein eventuell vestlandsregion. I samband med høyringa vil eg koma med nokre synspunkt på kvifor eg meiner at 

nynorsk skal være administrasjonsspråk i den nye Vestlandsregionen. 

 

Eg har over dei siste åra forstått at eg er født i feil del av landet. Alt med vestlandet opptek meg med brennande 

interesse. Som ein som ynskjer å flytte til vestlandet og etablere seg, og ein som ser fram til å kalle seg 

vestlending, blei eg djupt skuffa da eg fekk høyre at nynorsk ikkje skulle være ein like stor del av det framtidige 

vestlandet.  

 

Vestlandet er hovudsetet for nynorsk i Noreg i dag, og har lange nynorsktradisjonar. Eg treng ikkje referere til 

mengde av kommunar om har nynorsk som administrasjonsmål og i skriv frå staten, da vi veit at desse har 

fleirtalet i desse tre fylkeskommunane. Men eg vil slå et slag for det flotte mangfaldet som gjer vestlandet så 

spesielt. 

Natur, språk og kultur er tre, av mange, aspektar vestlandet representerer. Dette er tre emne dei fleste forbinder 

med vestlandet og nasjonalromantikken. Så ein kan ikkje fylle igjen fjorden, ein kan ikkje kasta ?Brudeferd i 

Hardanger? i , og ein kan ikkje ha bokmål som administrasjonsspråk og i skriv frå staten. Så enkelt er det. 

 

Med to forskjellege skriftspråk stikk vi oss ut her til lands. Stikk oss ut på ein god måte. Me har eit ansvar for 

språket vårt, og me har eit ansvar for å halde på det mangfaldet som kjenneteiknar det norske språket. Lat oss 

fortsette med tradisjonar, med å stikke oss ut, og med framhalde vestlandet som hovudsetet for nynorsk. 

Så eg ber dykk tenke over dette under høyringsrunden. Ver så snill, ta vare på nynorsk! 
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Venleg helsing, 

 

Jakob S. Løge-Hagen 
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