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den forestående sammen-
slåingen av de to fylkene Hed-
mark og Oppland trigger natur-
lig nok en navnedebatt. Begge 
parter skal ha sitt, ingen skal 
forfordeles. I slike saker er det 
ikke dumt å ha med seg histori-
en, all erfaring tilsier at felles-
skap og identitet starter der.

Legges historie og kulturtra-
disjon til grunn blir navne-
spørsmålet enkelt, for svaret 
ble gitt for nærmere ni hundre 
år siden. Da skrev en anonym 
nordmann den første norges-
historien, Historia Norwegie, 
formulert på latin med tanke på 
en leserkrets ut over landets 
grenser. Denne for oss ukjente 
forfatteren hadde forbløffende 
kunnskaper om landsdeler og 
stedsnavn, han tumler med be-
greper som lovkretser og pro-
vinser og løfter fram tre over-
ordnede landsdelssoner.

her er ikke plass til den mor-
somme opphavsmyten om Nor 
og skapelsen av nordmennene 
på Dovrefjell. Vi må gå rakt på 
de nøkterne og presise geogra-
fiske betraktningene som histo-
rieverket presenterer.

Forfatteren deler landet inn i 
tre belter på langs: Kystlandet 
ytterst mot havet, skoglandet 
innerst mot svenskegrensen 
med de udyrkede ødemarkene i 
nord der samene lever. Den 
midtre sonen er karakterisert 
av fjell, den er svær i utstrek-
ning og omfatter alt landet opp 
og nord for Viken: Ringerike, 
Hadeland, Toten, Romerike, 
Hedmark med Alvdalene, Mjø-
sa og landskapet rundt, Gud-
brandsdalen med Lom og ende-
lig det digre Dovrefjellsområdet 
som grenser til Trøndelag. Det-
te er kjerneområdet i landet og 
kalles for Opplandene. Her gikk 
de viktigste transportrutene fra 
sør til nord, noe som signalise-
rer impulser, kulturutveksling, 
møteplasser.

i daG kan vi se at med Opplan-
dene går det en rød tråd i lan-
dets historie fra vikingtid og 
middelalder, med riksdannelse 
og statsbygging, Dovrefjell-
symbolikk på Eidsvoll i 1814, 
nasjonsbygging og oppdagelse 

av fjellet. Tråden rekker helt 
fram til Birken og gjenåpnede 
pilegrimsveier. Denne røde trå-
den gir oss anledning til å snak-
ke om Opplandene som nasjo-
nens symbolske sentrum.

Symbolikken strekker seg ut 
over landets grenser. Island, 
Færøyene og Orknøyene, kon-
gemakt og kirke flettet på ulik 
vis sin historie til Opplandene. 

harald hårfaGre vokste 
opp på Hadeland og ble fostret i 
Dovrefjell. I voksen alder ble 
han giftet med en representant 
for samefolket som slik ble 
symbolsk innlemmet i det nor-
ske riket. Krigerkongen Harald 
Hardråde presenteres som en 
etterkommer av samekvinnen 
Snøfrid. Den Olav som skulle bli 
landets helgenkonge, knyttes 
til Opplandene gjennom fødsel 
og dåp. For ikke å snakke om 
Håkon Håkonsson som styrte 
norgesriket på sitt største, 
skapte Europas første samlede 
landslov og regjerte gjennom 
internasjonale forbindelser i 
alle himmelretninger. Tradisjo-
nen forteller at han som gutt-
unge overlevde en dramatisk 
flukt gjennom Hedmarken og 
Folldal, en variant av den gamle 
myten om lederen som må prø-
ves i fjellet. Kraften i de felles, 
overskridende fortellingene er 
slående, tenk bare på hva Bir-
ken er i dag.

hva har ikke denne felles 
storregionen å øse av når det 
gjelder tradisjoner? Impulser 

kan regnes opp i fleng: folke-
høyskolebevegelsen som star-
tet på Hamar og bredte seg til 
Gudbrandsdalen og Gausdal 
med helt nye tanker om kunn-
skapstilegnelse. Bispesetet på 
Hamar som nyskaper for kirke-
livet. Kraften fra tankesmien på 
Kolbotn ved Savalen der 
Garborg'ene skapte kulturhis-
torie, Aukrust i Lom og Aukrust 
i Alvdal, Vinjes Jotunheimen og 
Rondane. Spennet mellom 
storgårdene og husmannsplas-
sene, Ringsaker-katedralen og 
Prøysen-stua, seterbruk, rein-
drift og tømmerdrift. Hele 
mangfoldet av landsdelstil-
knyttet kunnskap som gjen-
nom årtusener er opparbeidet 
for å kunne «male muld til mat» 
i fjell og dal.

den rike fellesskapshistorien 
knyttet til Opplandene er et 
skattkammer for det nye stor-
fylket. For å kunne utnytte det-
te vidstrakte områdets sære-
genheter hva gjelder naturres-
surser, næringsveier og kultur-
utvikling trengs navnet Opp-
landene som er ladet med fel-
lesskapshistorier. Opplandene 
har aldri vært inneklemt eller 
innestengt, tvert imot rommer 
navnet minner om Opplandene 
som det symbolske kraftsente-
ret i Norges historie.

Opplandene er navnet

navn: Den rike fellesskapshistorien knyttet til Opplandene er et 
skattkammer for det nye storfylket.  foto: knut storvik

MobiliserinG: Ordførerne i dalen har tatt et viktig steg i 
retning dalen som egen region.  foto: ketil sandviken

12 ordførere og en fylkesordfører signerte 
fredag på en «viljeserklæring». I Lom møttes 
ledelsen for alle kommunene i Gudbrandsdalen 
og Oppland fylkeskommune. 

Hensikten var å stake ut en kurs for hvordan 
regionen kan styrke samarbeidet innad, i møtet 
med en stadig mer krevende framtid. 
bare få av kommunene i Gudbrandsdalen, 
Valdres og Østerdalen ønsket å slå seg sammen i 
Regjeringens arbeid med ny kommunestruktur. 
Distriktskommunene oppfattet dette som en 
sentralisering de ikke ville være med på.

Samtidig er det behov for å forene krefter på 
mange områder. I vårt distrikt forsterkes dette 
når Oppland og Hedmark 
slås sammen til en fylkes-
kommune fra 1. januar 
2020. 
det er derfor en milepæl 
når samtlige kommuner i 
Gudbrandsdalen erkjenner 
og tar til orde for et mer 
forpliktende samarbeid. 
Flere saksområder er 
utpekt. Nye vil følge etter. 
Arbeidet med å konkretisere dette må nå få høy 
prioritet. 

Til dette hører også fylkeskommunen som 
regional utviklingsaktør med. Fylkesordfører 
Even A. Hagen bør bruke sitt apparat til å støtte 
de vedtatte signalene sterkere enn hva han og 
fylkeskommunen til nå har vist.
alle ordførere må informere og inkludere sine 
kommunestyrer. Skal kravet om et mer forplik-
tende samarbeid resultere i et mer forpliktende 
samarbeid, må det være fordi Gudbrandsdalen 
samlet sett oppfatter dette som viktig.

I næringslivet og i kulturlivet applauderes 
personer og miljøer som stikker seg fram i vårt 
distrikt. Vår region vises fram med et spennen-
de mangfold. Tilsvarende bør vi være oss 
bevisst betydningen av at også politiske ledere 
våger å vise seg fram. Tida er inne til å vise 
politisk lederskap. Også det vil Lillehammer og 
Gudbrandsdalen være tjent med.

Mobilisering 
for dalen

Politiske ledere 
må våge å vise 
seg fram. Det  
vil regionen  
tjene på.
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