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Indre strid har det alltid vore i Sogn og Fjordane, så verre kan det truleg 

ikkje bli om fylket blir administrert frå Bergen. Kanskje kan ein 

administrasjon der få eit meir samlande perspektiv, og halde 

kranglevorne småsjefar i det sundslitne fjordfylket meir i nakkekragane. 

Det kan vere sunt å flytte synsvinkelen litt vekk frå frukthagane i Sogn 

og det statlege vekstsenteret Førde. Kanskje det då blir lettare for dei 

som tenkjer nytt og ikkje berre trakkar vegar i gamle spor. Vi treng ikkje 

fleire krokvegar for næringsliv og "folk flest". Lokalpolitisk egoisme har 

levd lenge og godt i Sogn og Fjordane. Vi treng å løfte blikket over 

fjordane og fjella, og støtte dei som skapar berekraftige arbeidsplassar 

både på kysten og inne i fjordbygdene. Vi treng samlande vegar der "folk 

flest" lett kan ferdast til arbeidsplass og marknad - og der ambulansane 

kan nå fram i tide.  

 

Vi treng felles mål og felles strategiar i ein landsdel som har vore, og 

framleis er og vil vere, ein svært viktig verdiskapar for velstand i heile 

landet. - Men vi må verne om vårt talemål, skriftspråk, kultur og historie. 

Det er vårt varemerke og vår identitet - Vestlandet er ikkje berre ei 

kystline, med fjordar og fjell. Her bur bergensaren, strilen, siddisen, 

jærbuen, hardingen, sogningen, sunnfjordingen og nordfjordingen, berre 

for å nemne nokre. Til saman er det nær 1,1 mill. menneske - meir enn 

ein 5. del av folket i Norge, ein utruleg sterk region som må reknast med, 

også i nasjonale vegval, både innan språk. kultur, næringsliv og 

økonomi.  

 

Men når dette er sagt, så har ikkje samlingsprosessen vore den beste så 

langt. Historisk er dette ei svært stor sak sett i eit 1000-års perspektiv. 

Sjølv om ekspertutgreiingar ikkje alltid finn sanninga, så hadde det vore 

på sin plass med ei meir analytisk tilnærming, og fleire fakta omkring 

styringsmodellar og politisk organisering. Om der har vore ein prosess, 

så har den levd eit liv over hovuda til "folk flest", og bore preg av 

hastverk. Det er ikkje den beste måten å skape forståing og aksept - og til 

sist eigarskap til ei reform. Kjensla av å bli overkøyrd sit djupt i "folk 

flest" særleg ute i distrikta. Ei rådgjevande folkerøysting ville sjølvsagt 



bli ei svært dristig øving, men kanskje likevel det rette fundamentet for 

ein samlande region.  
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