
Onsdag samlet 400 bunadskledde mennesker seg på Bjønnahaugen i protest mot 
nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund. Torsdag kom nyheten om Remme vil 
utsette sammenslåingen av fødeavdelingene.

– Vi sprang sporenstreks opp på føden, strakte hendene i været og jublet, sier 
bunadsgeriljaleder Anja Cecilie Solvik, kunstner bosatt i Heggdal, men oppvokst i 
Kristiansund – og født på Kristiansund sjukehus i 1974.



– Geriljaen, som er en upolitisk bevegelse, har utviklet seg i rekordfart. Fra jeg la ut et 
bilde i bunaden min, der jeg oppfordret til å kjempe for at føden skal bestå, under 
hasjtaggen  #ikkjeleggnedbyenvårres – fritt sitert etter Ole Gunnar Solskjær – til at gruppa 
nå har 8.000 medlemmer på Facebook, med 130.000 innlegg og rørelser, sier Solvik.

Både menn og kvinner

Geriljalederen – som understerker at hun kriger i kjærlighet – forteller at hun kom på å 
bruke bunaden etter en barnedåp 31. mars.

– Bunaden er et symbol på lokal tilhørighet, som sier noe om hvem du er, hvor du kommer 
fra og kjærligheten til hjemplassen din, sier hun.

– Har du fått reaksjoner på at nasjonaldrakten brukes på denne måten?

– Nei. Av 130.000 kommentarer har jeg sett to negative. Fra menn, sier Solvik og legger til:

– Bunadsetiketten er på plass. Skjorte og forkle er strøket. Og vi er rake i ryggen! Du 
trenger heller ikke ha bunad for å støtte oss. Og menn er selvsagt like velkommen som 
kvinner. Rundt 18 prosent av gruppa er menn, sier Solvik.

Støtte fra Romsdal

Solvik forteller at hun har sett flere med den blå Bolsøy-bunaden.

– Vi opplever massiv støtte også fra Romsdal. Vi vil jo alle sammen ha et trygt helsevesen. 
Romsdalingene forstår at vi bekymrer oss for lang reisevei, og over for stor belastning på 
fødeavdelingen i Molde som allerede er presset, sier hun.

– Hvem retter dere sinnet mot?

– Vi er ikke i kamp mot Romsdal, men mot helseforetaket. Fødeavdelingen har blitt vedtatt 
nedlagt på bakgrunn av dårlig kompetanse. Vi mener vedtaket er gjort på feil grunnlag, 
blant annet på grunn av feil bruk av statistikk, sier hun.

– I VG blir du sitert på at «våre unger skal ikke fødes som romdalinger»?

– Det var sagt med en dose humor. Det handler om å ha et trygt og godt fødetilbud både 
her og der. Vi hadde støttet romsdalinger hvis situasjonen var omvendt.

– Hva kjemper dere for?

– Det er fem år før fellessjukehuset skal være på plass. Fram til da må fødeavdelingen i 
Kristiansund beholdes. Det er denne kampen vi konsentrerer oss om nå. Så blir den neste 
å beholde føde- og akuttavdelingen i Kristiansund også etter 2024.

– Er du i mot fellessjukehuset?

– Som sagt tar vi én ting av gangen. Og det er å beholde fødeavdelingen de neste fem 
årene. Så er det klart at fellessjukehuset ikke er optimalt. Vegen blir like lang for mange, 
og vi er redde for at liv kan gå tapt, sier Solvik.



Opplever å bli hørt

Geriljalederen forteller om bunadsbilder som blir delt fra situasjoner og steder der 
nasjonaldrakten ikke er vanlig – flere plasser i landet.

– Jeg blir kontaktet hver dag av folk fra andre steder i landet, som er redde for sitt 
helsetilbud, sier hun, og legger til at hun både blir berørt og overveldet av engasjemenet.

– Tror du at det nytter – at vedtaket kan bli gjort om?

– Ja! Jeg tror det helt oppriktig. Nå opplever vi å bli hørt, og at det nytter. Det er en 
vidunderlig følelse av demokrati, sier Solvik som tror bunadsgeriljaen kom i en stund der 
folk hadde gitt opp. Og har snudd tvil til tro.

– Hva blir neste steg nå?

– En utsettelse får en direkte konsekvens for de ansatte. Nå vil vi ha den tidsbestemt. Vi 
gleder oss i dag, men det er fortsatt en lang veg å gå.


