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Oppdag  
Sognefjorden

Tantene 
fra Vest
HAR DU HØRT om dem 
før? De tre tanter fra 
vest, fylkesordførerne i 
Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane som 
nå er ute å rir på hver sin 
fjordahest. De er på en 
og samme turen, men 
de rir i hver sin retning, 
og møtes tilfeldig ved 
drikkekarret og biter 
hverandre litt i pelsen. 
Den turen de er på heter 
Vestlandsregionen og 
er det nye, vakre navnet 
som skal samle Vest-
landet til ett fylke, og 
tiltrekke flere turister og 
mere penger fra stats-
kassen.

DET ER ALTSÅ slik at 
disse tre djerve kvin-
ner har sett seg fore å 
gjennomføre det Harald 
Hårfagre aldri fikk til, å 
samle Vestlandet til ett 
rike. Rike er ordet. Det 
handler mest om å karre 
til seg noen gullpenger 
fra Sheriffen i Oslo som 
belønning for å adlyde 
statsapparatets ordre 
om å slå seg sammen 
til færre regioner, og 
derved bli mere robust. 
Jeg skal gi deg robust, 
ikke før er intensjonsav-
talen underskrevet før 
fordelingsnøkkelen over 
hvem som skal ha 
hva på ny skal opp til 
«debatt».

JEG TOK 
SOGNEBUS-
SEN fra 
Bergen til 
Sogndal 
fredag, og 
på setet bak 
meg satt det 
to karer fra In-
dia som skulle 
på kajakktur på 
Nærøyfjorden og 
rafting i Joste-
døla. Og den sog-
niske bussjåføren 
har dårlig tid, han 
ligger nemlig 
flere minutter 
bak rutetiden. Så 
det går i hundre 
i alle svingene 
og nye passa-

sjerer blir kjeftet på med 
beskjed om å ha for-
håndskjøpt billett neste 
gang. – Do you think the 
driver is drunk?, sier den 
ene Inderen. – No, I only 
think he is in a hurry, 
svarer den andre.

GUDVANGEN BLIR 
PASSERT i 110 km/t og 
mine tanker går igjen til 
denne fagre Vestlands-
regionen. Etter nitid 
arbeide og en ridetur 
over prærien har fylkes-
ordførerne våre endelig 
funnet ut hvem vi er og 
hva vi skal være.

BERGEN ER BYEN og 
det har den alltid vært, 
Stavanger skal være 
stedet for næring, mens 
vi i Sogn skal ordne opp 
i veibygging og utdeling 
av midler til hardingfele-
spilling. Dessuten skal 
vi beholde pengene fra 
Fjord1-salget. Har de helt 
glemt kongstanken om 
at Haukåsen internatio-
nal airport Sogndal skal 
ha direkte fly til og fra 
New York? Ujovialt asså.

JEG LURER PÅ om 
#våre3tanter kan ha slått 

opp tipien der oppe 
på fjellet og tatt 
seg en slurk av ild-
vannet før de ble 
enige om hvem 
vi er og hvor vi 

skal. Men den 
ene lurer den 
andre og hel-
ler vann i sitt 
eget glass, 
og tror best 
om seg selv 
og sine egne 
løsninger. Nei 

vettu hva, jeg 
tror jeg sier som 
de to indere på 
setet bak meg, 
– they are not 
drunk, only in a 
hurry.
Skål for Vest-
landsregionen 
alle sammen!

  Mads

Kaptein Mads Bækkelund fra tv-serien Oppdrag Sognefjorden seiler 
langsetter Sognefjorden og gjør sine betraktninger om livet i fjorden 
slik han ser det.   

Full fest i komposthaugen
– Dermed fekk me jord 

me kan dyrka vidare i. 
Alt blir brote ned og kan 
brukast til vår fordel. Me 
treng ikkje kjøpa noko 
sjølve om me nyttar dette 
fullt ut.

Fest
Livet tok borna med til 
ein komposthaug som var 
lagt for berre fire dagar 
sidan. Men det hadde vore 
fire dagar med full fest, 

sa Livet til interesserte 
elevar.

– Her har mikroorganis-
mar halde på både dag og 
natt. Difor blir det også 
varmt her, sa Livet og opp-
moda elevane til å kjenna 
etter.

– Her blir det så varmt 
at me kan langsteika kjøt 
eller koka egg, for den del.

Fleire er med
Økoskulen har ikkje berre 

eit samarbeid med Aurland 
barne- og ungdomsskule. 
Nyleg var Steinerskulen i 
Bergen, ein ungdomsskule 
på Skjold, med på det 
same. Dei vil også koma til-
bake for å sjå på resultatet.

Aurland barne- og ung-
domsskule takka for besø-
ket med å invitera tilbake 
til haustfest på skulen.
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