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Vert ForeViga: – Kjell Opseth hadde ei utruleg gjennomslagskraft som samferdselsminister, han var reine Jernmannen, seier forfattar Dag Nestegard. Han fekk oppdraget 
med å skrive biografien om den tidlegare statsråden.  Foto: eirik grane

SkriV biograFi: Dag 
Nestegard.  PreSSeFoto

kultur: Dag Neste-
gard vil lage ei heil-
skapleg framstilling 
av Kjell Opseths poli-
tiske liv.
tove elise thue dale
tove.elise.dale@firda.no
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Skribenten frå Svelgen har av 
Samlaget fått oppdraget med å 
skrive biografi om tidlegare 
samferdselsminister for Arbei-
darpartiet, Kjell Opseth.

– Eg er godt i gang med skri-
vinga, og eg håpar å vere ferdig 
til Opseth fyller 80 neste år, sei-
er Nestegard.

Sette store spor
– Kjell Opseth er kanskje den 

største politikaren i Sogn og 
Fjordane sidan Audun Hug-
leiksson, «kongen av Jølster» 
på 1200-talet. Han er i alle fall 
den politikaren frå fylket som 
har sett dei største spora etter 
seg, med Lærdalstunnelen og 
Gardermoen. Han hadde ei 
utruleg evne til å skjere igjen-
nom, og seie «No veit vi nok. 
No må vi bestemme oss». 

– Eg skriv om det politiske 
handverket han stod for og 
gjennomføringskrafta han had-
de. Fylket i dag kunne hatt bruk 
for ein politikar av hans kaliber, 
seier forfattaren, som også er 
redaktør for Bok & samfunn.

– Eg forsøker å lage ei heil-
skapleg framstilling av den po-
litiske løpebana hans, frå kom-
munestyre fram til åra som 

samferdselsminister. Han var 
også med på å bygge industri-
Førde på 70-talet, og eg plasse-
rer han i kulturen til Sogn og 
Fjordane Arbeidarparti, fortel 
Nestegard.

Politisk familie
– Kjell Opseth kom frå ein vel-
dig politisk lojal familie. Dei var 
tre brør i kommunepolitikken, 
og både far og bestefar var akti-
ve i Arbeidarpartiet. Bestefaren 
allereie så tidleg som 1913. I 
boka vil eg gjerne syne fram 
denne fascinerande linja, som 
handlar om at familien er djupt 
sosialdemokratisk.

let seg ikkje rikke
– Det er ein autorisert biografi, 
og eg har godt samarbeid med 

familien. Men dei har ikkje lagt 
noko band på meg. Så langt eg 
kan sjå er han veldig reinhårig, 
og der han møtte motstand, 
trur eg nok at nokre irriterte seg 
over at han var så himla sta. 
Han heldt ut og let seg ikkje rik-
ke om han hadde bestemt seg. 
Det er ei god forklaring på kvi-
for han gjorde det så bra, seier 
Nestegard.

alt til si tid
– Alt til si tid, seier Kjell Opseth 
når Firda spør han kvifor det 
ikkje er blitt laga biografi om 
han før no. 

– At nokon synest dette er 
stoff som kan vere nyttig for an-
dre, har eg ingen innvendingar 
til. Eg må jo sette pris på det. Så 
får vi sjå, seier Opseth.

Lokal forfattar skal skildre «fylkets største politikar sidan Hugleiksson» 

Skriv bok om opseth

Vêret: Mars har vore uvanleg varm og rik 
på nedbør i heile landet. Trenden med 
kortare vintrar held fram, seier klimaforskar. 
Temperaturen har den siste månaden vore 
over normalen i så å seie heile landet, viser 
førebelse tal frå Meteorologisk institutt.

Dei største avvika finn ein lengst nord i 
landet. På Svalbard lufthamn har gjennom-
snittstemperaturen så langt vore 8,9 grader 
over normalen, skriv Yr.no. På fastlandet har 

Kautokeino hatt det største avviket med 
6,8 grader over normalen. I Sør-Norge 
toppar Aurskog lista med 5,6 grader 
varmare enn mars-normalen. – Vêret den 
siste månaden er i tråd med den trenden 
som har vore gjennomgåande ein del år no. 
Vintrane blir kortare. Dei byrjar seinare og 
sluttar tidlegare, seier klimaforskar Stein 
Kristiansen ved Meteorologisk institutt. 
(©NPK)

MarS-Vêret: 

Vitnar om kortare vintrar
SaMFunn: Frå 1. april må alle hundeeiga-
rar passe på å ha hunden i band eller 
innanfor forsvarlege gjerde. Mattilsynet 
minner om den generelle bandtvangen, 
som er meint å skåne det ekstra sårbare 
dyrelivet utover våren og sommaren. 
Bandtvangen skal sikre at hundane ikkje 
skremmer opp eller jagar fugl, vilt og 
beitedyr. Bandtvangen gjeld frå 1. april til 
20. august. (©NPK)
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