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Igjen har V&B-redaksjonen dukket ned i stoff-
kisten og laget et julenummer med litt anner-
ledes preg enn de vanlige utgavene av bladet.

God, men litt 
molefonken jul 
Men selv om det er mye lesestoff i bladet, særlig
for historisk interesserte, kommer vi ikke utenom
at dette har vært et år i motbakke for mange. SiB-
blokken i Jekteviken har blitt en sak som i høyeste
grad angår det nærmeste nabolaget direkte, men
for mange andre har dette også blitt en symbol-
sak om mislykket byutviklingspolitikk. Vi har
ikke noe i mot at SiB bygger studentboliger der
det passer, som på Grønneviksøren, og om UiB
velger å selge noen av de eiendommene institu-
sjonen i sin tid fikk kjøpt svært billig (som følge
av innskrenkning av eiendomsretten) til SiB, skal
vi heller ikke stille oss i veien for dette. Men at SiB
følger kommunens praksis med å stjele grønt-
områder og parker er uakseptabelt. Slik oppfører
ikke en god nabo seg. 

2013 ble også preget av at rusdebatten endelig
trengte inn på rådhuset. Det nye året vil vise om
løftene om tiltak faktisk virker, både for rusmis-
brukerene selv og for nabolagene som blir sakte,
men sikkert ødelagt av det sosiale og menneske-
lige katastrofeområdet i Nygårdsparken.

Også noen andre, optimistiske signaler kan vi
lese i klippbunken fra 2013. Byråd Gunnar Bakke
skal ha ros fordi han faktisk vurderer å ta politisk
kontroll over havnevesenet, som i alt for mange
år har vært en «stat i staten». Oppkjøpet av hav-
neeiendommer kan være et første steg på veien
for å få containerterminalen ut av sentrum. Det
vil frigjøre store, verdifulle sentrumarealer og få
svært forurensende lastebil- og skipstrafikk bort
fra «sentrumlokket» som forpester byen i vinter-
månedene. Men da må det også settes en stopper
for den kraftige utvidelsen av den eksosgulpende
Bring-teminalen på kaien.  

La oss si det slik: Det er ingen mangel på opp-
gaver for velforeningen i det nye året, og vi opp-
fordrer alle som vil bidra i arbeidet om å ta
kontakt. Styret har planene klare, men oppgavene
er mange, og bistand setter vi alltid pris på. 

Redaksjonen vil til sist takke bidragsytere, 
annonsører og prosjektdeltagere som har stilt
opp på denne blad-dugnadsjobben! ●

GOD JUL TIL ALLE!

Redaksjon, «julespesial»: John-Erik Ågotnes og Jan Hanchen Michelsen.
Tekst/foto, usignerte artikler/bilder og redaksjon «nyhetssider»: Tormod
Carlsen, Jan Hanchen Michelsen og John-Erik Ågotnes. Ansvarlig redaktør:
Styreleder Tormod Carlsen. Produksjon: Jan Hanchen Michelsen. Trykk:
Bodoni Opplag: 1500. Redaksjonen avsluttet 24. november 2013.

Fylkesmannen mener at nybygget

ikke er et «vesentlig inngrep i

grøntområdet», og derfor ikke i

strid med kommunedelplanen.  

- Man kan spørre hva som da er

et «vesentlig inngrep», sier velfor-

eningsleder Tormod Carlsen.

Nasjonale retningslinjer krever

at utbygger skal komme med er-

statningsareal når lekeplasser byg-

ges ned. 

- Fylkesmannen løser dette ved

å peke på at reguleringsplanens

område også omfatter lekeplassen

på toppen ved Dragesmauet.

Denne plassen har tidligere ikke

vært regulert, men blir nå altså re-

gulert til friområde.  Dette kaller

fylkesmannen et erstatningsareal,

selv om det ikke er en ny lekeplass

eller nytt lekeareal. Dette er en

klar omgåelse av regelverket,

understreker Carlsen.

- Klageretten er illusorisk
Velforeningslederen mener fyl-

kesmannen opptrer feigt i denne

saken og gjør klageretten illuso-

risk. 

- Det handler ikke bare om denne

konkrete utbyggingen. Gang på

gang får kommunen bryte med

kommunedelplanens, mens fylkes-

mannen toer sine hender ved å vise

til lokalt selvstyre har stort rom for

skjønn. Fylkesmannen gir dermed

SiB rett i at det ville været urimelig

om selskapet ikke fikk bygge her,

når kommunen selv fikk bygge i

Nygårdsparken. Vi vil da minne om

at byrådspolitikerene i sin tid lovet

dyrt og hellig at barnehagen i par-

ken skulle være helt midlertidig. -

Men det eneste midlertidige var

holdbarheten til løftene.

Byggesøknad gjenstår
Samskipnaden må nå utarbeide

konkrete planer for bygget, blant

annet med en løsning for sikker

trafikkavvikling. Bystyret redu-

serte bygget med en etasje i for-

hold til det Studentsamskipnaden

ønsket, selv om Samskipnaden sa

det ikke ville være lønnsomt å

bygge dersom de ikke fikk alle

etasjene de hadde søkt om. 

- Sånn sett, hvis SiB snakket

sant, kan det jo være de ikke byg-

ger, sier Tormod Carlsen. ●

Skuffende av 
fylkesmannen
Når byens politiske flertall for tiden synes det er greit å bygge
brakkebygg i byens parker, var det ikke helt uventet at de sa
ja til å rasere den grønne lungen i Jekteviken. Mer skuffende
er det at fylkesmannen lar det skje. 

Fylkesmann Lars Sponheim.
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100 år etter at Amerikalinjen
startet direkteseilingene fra 
Nøstet til USA, har Fjord Line
startet sine seilinger fra 
Nøstet til Danmark med 
samme skipsnavn!

I 1913 hadde ikke byen kai stor nok, så

Amerikabåtene la til ute i Nøstebukten,

omtrent der Fjord Line sine båter ligger

nå, ettersom de ligger ved en kai der det

tidligere var sjø. 

Men det var ikke det eneste de hadde

felles. 

Selv om den første Amerikabåten het

«Christianiafjord», het de neste to båtene

«Bergensfjord» og «Stavangerfjord».

Siden er disse to konstruerte vestlands-

navnene, for det er jo bare båter og ingen

fjorder som bærer disse navnene, blitt

kjente og kjære skipsnavn, først for Ame-

rikalinjen, og nå de siste årene for Dan-

markslinjen.

Bra med gass
De nye båtene går på gass! Selv om

mange beboere var og er skeptisk til både

gangbro som tok utsikt og økning i tra-

fikken, er det nok et unisont ønske, tross

alt, at FjordLine lykkes med denne stor-

satsningen. Og at det er grunnlag for

daglige avganger også fra Bergen, som ut

fra ruteplanen på nett skal starte fra 3.

april neste år.

Den nye «Stavangerfjord» startet sei-

lingene i sommer og er innom Bergen

mandager, onsdager og fredager. Nye

«Bergensfjord» settes inn 3. april, og da

blir det daglige seilinger til Danmark fra

Nøstet. 

Havnen vil ha Bring-terminal
Havnestyret sa ja til at Bring samlokaliserer sine lastebil-
terminaler på Bring-terminalen i Jekteviken. Det vil bety
en vesentlig økning i lastebiltrafikken til Dokken.

I innstillingen til havnestyret heter det:

1. (...) En ny avtale med Bring gir Bergen og Omland hav-

nevesen en betydelig årlig inntektsøkning i hele 30 år. Økt

festeavgift utgjør 1 million årlig. I tillegg kommer vognve-

derlag på 1,1 mill. årlig.

2. De arealmessige konsekvensene av en ny avtale er min-

dre vesentlige, kun 1900 kvm i tillegg til dagens 12.016 kvm

festet areal. 

3. Samlokaliseringen vil gi betydelige miljømessige gevin-

ster for Bergen og Danmarksplassområdet, fordi den sen-

trale plasseringen vil redusere Posten og Bring sitt

transportarbeid med 430.000 km/år, og tunnelsystemet

til/fra Nygårdstangen vil utnyttes langt bedre.

4. Selv om trafikken inn/ut hovedporten på Dokken vil øke,

vurderes kapasiteten i den nye porten med totalt 5 løp å

være tilstrekkelig stor i overskuelig fremtid. 

Byrådsleder Ragnhild Stolt Nilsen stemte, som varamedlem

i Havnestyret, mot avtalen. Det er uklart om hun kommer til

å gjøre noe med saken som byrådsleder. ●

To millioner til landstrøm
Bystyret-flertallet legger opp til å bruke to millioner
kroner på å etablere en ordning for landstrøm i havnen
i 2014.  

Det er høyst uklart hva man får for dette beløpet. I tidligere

utredninger fra BKK har det vært snakk om behov for bety-

delig høyere beløp. Likevel er to millioner kroner en start.

Men, landstrøm er toveis, bokstavelig talt, det holder ikke

med uttak på kaien. Også båtene må være forberedt for å

kunne benytte landstrøm. Da er det et stort problem at for

eksempel Hurtigruten, som er den største enkeltstående

forurensningskilden, sier at rederiet ikke har råd til å til-

passe sine skip til landstrøm. 

Sydnes og Nøstet Velforening beklager dette sterkt. Det er

de største Hurtigrute-skipene som forurenser mest, eksosen

merkes godt langt inn over Sydneshaugen og sentrum når

det er nordavind. I tillegg bidrar skipene tungt til røyklokket

som legger seg over byen på kalde, stille dager. 

- Hurtigruten, som selger opplevelser og konkurrerer med

cruiseselskapene om å tilby norske naturopplevelser, burde

gå foran og vise vei i miljøarbeidet. Hurtigruten ligger an til

å gå med over 100 millioner kroner i overskudd, mens det vil

koste  87 millioner kroner å forberede alle Hurtigruteskipene

til landstrøm, sier velforeningsleder Tormod Carlsen. ●

FjordLine i NALs kjølvann
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Seniortreff kl 12-14
Alle som føler de kan kalle seg en senior
er hjertelig velkommen til seniortreffet!
Mange som har bodd eller til og med 
vokst opp i strøkene våre kommer, og vi 
håper selvsagt at alle som bor her nå har
anledning til å komme. Enkel servering,
underholdning og kåseri ved Jon Eigil
Eknes Thorsen om Sydnæs Bataljon, 150-
årsjubileet og jubileumsboken (se side
31). Allsang og sosialt samvær. Boksalg.
Fri entré. Påmelding ikke nødvending.

Juletrefesten kl 17-19
Noen mener juletrefesten vår er best i
byen, og siden bergensere er kjent for be-
skjedenhet, antar vi at de egentlig mener
best i landet eller, kanksje, i hele verden.
Som vanlig må nissen få vite navn og
alder på barna. Pris kr. 60 per barn. 
Påmelding: baneveien@gmail.com  

Voksenfesten fra kl 20
Dette er det eneste av velforeningens ar-
rangementer gjennom som er kun for
voksne, altså ikke for barn. Alle som
føler seg voksen er velkommen. Menyen
er som vanlig sild og reker, kaffe og
kaker og god drikke. Entré kr. 100,-. 
Påmelding ikke nødvendig. ●

SUPERLØRDAG 
11. januar
Velforeningen inviterer igjen til se-
niortreff, juletrefest og voksenfest
på kantinen på Engensenteret over
nyttår. Men siden mange i år trolig
er bortreist den første uken i ja-
nuar, har vi utsatt arrangementene
til lørdag 11. januar. Programmet
følger malen fra tidligere år:

Det legges opp til at husene bak den fre-

dede husrekken skal rives for å gi plass

til Teaterbygget. Velforeningen har sendt

høringsuttalelse om at det beste hadde

vært om denne tomten kunne vært

brukt til å gjenreise Ekserserhuset.

Ekserserhuset stod i Jonsvollskvartalet

der Sparebanken Vest nå bygger nytt ho-

vedkontor. Huset ble tatt fra hverandre og

ligger lagret på Hanøytangen. Da Spare-

banken Vest kjøpte tomten de nå bygger

på, forpliktet de seg samtidig til å bekoste

gjenreisningen av Ekserserhuset. 

I 2007 lanserte daværende byråd Lis-

beth Iversen området nedenfor sentral-

badet som en godt egnet tomt for

gjenreising av Ekserserhuset, en idé som

ikke bør forlates. SNV har tidligere bedt

om innspill på hva det gjenreiste huset

kan brukes til og laget et notat som blant

annet viser hvordan tilsvarende hus i

andre byer brukes. 

Ekserserhusene var i praksis de første

kulturhusene i Norge. Huset i Bergen var

det største og det eneste der Bjørnson,

Ibsen og Grieg opptrådte sammen. ●

Det blir flere felt med glass, og glassene

har en overflate som skal gjøre at de er

selvrensende, i hvertfall når det regner.

Det forsvinner to parkeringsplasser

som følge av støyskjermen. Velfor-

eningen er i kontakt med Trafikketaten

for å se på muligheten for å merke opp

plassene som er igjen, slik at de kan bru-

kes mest mulig effektivt. 

I dag svinger fortauet inn ved statuen

av Nøstegutten. Når biler følger fortaus-

kanten, blir de stående på skrå, og der-

med  opptar hvert fall de store bilene en

halv parkeringsplass ekstra. Dette inne-

bærer dårlig utnyttelse av tomten.

Få statuen frem i lyset!
I tillegg står bilene så nær «Nøstegutten»

at de gjør det vanskeligere for folk å opp-

leve statuen. Vi ønsker derfor både mer

plass rundt statuen og en mer effektiv ut-

nyttelse av parkeringsplassene, men ber

om at det ved maling av «båser» tas hen-

syn til at parkeringslommen er svært

smal,  og at for tett parkerte biler vil gjøre

det vanskelig å kjøre inn og ut av båsene. 

I tillegg har velforeningen spilt inn

forslag til hvordan man kan få to-tre

ekstra P-plasser i Baneveien som erstat-

ning for plassene som nå forsvinner. Vi

kommer tilbake til denne saken. ●

Teater vs. Ekserserhus
BIT Teatergarasjen har startet arbeidet med en reguleringsplan for 
«bometomten» nedenfor Sentralbadet.

Støyskjerm og statue
Nå er byggingen av støyskjermen i Nøstegaten i gang. Det er Havneve-
senet som står for byggingen, mens Vegvesenet har påtatt seg ansvaret
for det fremtidige vedlikeholdet. 

4
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SNV mottok vel 25 000
kroner via grasrotandelen
i fjor - og så langt over
14 000  i år. Tusen takk 
til alle som gir grasrot-
andelen til oss!

Alle som tipper eller spiller

Lotto og Joker fra Norsk 

Tipping kan velge å støtte et

lag eller organisasjon. Fem

prosent av innsatsen går da 

direkte til den «utkårete»

(gjelder ikke Extra og Flax),

og Grasrotandelen går IKKE

ut over innsats eller premie. 

Vi takker de som har valgt

SNV som mottager. Pengene

sikrer at velforeningen kan

drive sitt arbeid.

Du blir ikke belastet noe for å

være giver, men du trenger et

spillerkort. Dette får du hos

kommisjonær, eller det kan 

betsillses på nettet:

www.norsk-tipping.no

Knytt deg til ordningen 

allerede i dag, på en av 

følgende måter:

1. Ta med strekkode (under) og
spillerkort til en av Norsk 
Tippings kommisjonærer. Vårt
org. nummer er 994 444 816.

2. SMS: GRASROTANDELEN
994444816 til 2020 
(tjenesten er gratis).

3. Internett: grasrotandelen.no
eller norsk-tipping.no.

4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer info: 

www.grasrotandelen.no 

Her vil du også kunne følge

med på hvor mye Grasrot-

andelen genererer.

«Sydnes og Nøstet Velforening mener

man i denne utredningen må se på en

ytre ringvei som avlastningsvei når Fløy-

fjellstunnelen tidvis er stengt. Gitt luftfor-

urensningsproblematikken og prognoser

for befolkningsvekst vil en ytre ringvei

tvinge seg frem i løpet av få år. 

Med det som premiss, mener vi alter-

nativet av Skansentunnelen som ble utre-

det på 1990-tallet, med påkobling i

Fløyfjellstunnelen til Bontelabo er den

beste, raskeste og rimeligste løsningen for

å stenge Bryggen.

Videre mener vi det trengs en lang

Nordnestunnel som eventuelt kan gå helt

til Bontelabo (og kobles på overnevnte

tunnel i en ring.) Vi mener lang Nord-

nestunnel må få innslag i Nygårdshøyde-

tunnellen på Puddefjordbro-siden, og at

tunnelen må gå via og med påkobling til

Klostergarasjen, og via og på inn og ut-

kjøring til Nordnes på Østre Holbergs-

allmenning. 

Sydnes og Nøstet velforening har kjem-

pet lenge for lang Nordnestunnel, både for

å vitalisere Nøstet og Nordnes. Nordnes-

tunnel ble

opprinnnelig

foreslått av

hensyn næringsli-

vet på Nordnes. Det er nesten ikke næ-

ringsliv igjen der, og de som er igjen

ønsker seg vekk (Havforskningen, Akva-

riet o.s.v.) p.g.a. de trafikale forholdene. 

Sydnes og Nøstet Velforening har også

en kommentar til «10.1 Mulige miljøkon-

flikter, område for tunnelinnslag Nøstet».

I andre avsnitt (nederst side 16) står det:

«Med unntak av selve bygget (Bergen

Moske, verneverdig bygg) som direkte

berøres, er området robust i forhold til

virkninger for byform og bymiljø». Dette

er et boligområde og også den eneste

større grønne lungen i dette området!

I kommunedelplanen er det en over-

ordnet målsetning at det skal være gode

boforhold i sentrum, og da er det natur-

lig nok konfliktfylt å legge et tunnelinns-

lag her. Vi mener et innslag i fjellet ved

Nygårdshøydetunnelen, der det allerede

er tunneler inne i fjellet, vil være en bedre

og billigere løsning. ●

Velforeningen om bybanen
Sydnes og Nøstet Velforening mener at Bybane-utbyggingen fra sentrum
og videre til Åsane må sees i sammenheng med en overordnet trafikkløs-
ning for strekket Dokken- Nordnes. Nøkkelen her er
den såkalte Bymiljøtunnelen.

Stenging av Bryggen vil gi 5 – 7 000 flere biler i Nøstegaten

per døgn. I en høringsuttalelse om bybane til Åsane, 

skriver velforeningen:
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Søndag 8. desember kl. 17: 

TENN LYS!
Tradisjonen tro tenner vi lys midt i adventen. Vi møtes på

lekeplassen ved Engensenteret. Der tennes kristornjuletreet og 
«julegaten». Ruten videre avgjøres av hvem som har meldt inn lys-
rekker i busker og trær og på hus. «Regelen» er enkel: Ingen tenner

julelysene før 9. desember, og på denne dagen tenner ingen lysene før
ungene i fremste rekke står utenfor og skriker: 

En to tre: Tenn lys.

Velforeningen kjøper fakler, og ruten avsluttes i 
Sydnesgaten, på plassen ved langsiden av Jussbygget. 

Her serveres grøt, saft og gløgg og pepperkaker og julen synges inn. 

Vil du melde inn lys som skal tennes? 
Send en mail til baneveien@gmail.com! ●

-Vi håper og tror Kolonialen har livets

rett, og jeg bruker resten av året til å eva-

luere. Det er ikke så mye som skal til for

å komme opp igjen, og «alle monner

drar», sier butikkinnehaveren.

- Jeg håper dere verdsetter å ha en nær-

butikk, og innser viktigheten av å bruke

oss i hverdagen. Jeg har absolutt ikke lyst

å ende opp med å legge inn årene, sier

Erik, som understreker at det er et utro-

lig godt fellesskap på Sydnes, og at Kolo-

nialen hører hjemme i strøket.

Sydnes og Nøstet vel gir sin fulle til-

slutning til dette. Nå må det bokstavelig

talt handling til. Vil ha ha en supernær

butikk, folkens? Da må butikken brukes!

Merk at Kolonialen har endret åp-

ningstider grunnet nedbemanning og

innsparing: Man-fre kl 09.00-17.30, lør-

dag kl 10.00-14.00 og søndag kl 12‒16. ●

Det er ulovlig å sette gjenstander
som møbler, elektrisk og elektro-
nisk avfall og innpakning som
papp og isopor ut på gaten. 

Av Tina Skudal, BiR

Har du slikt avfall

må du bruke

BIRS mobile

gjenvinningssta-

sjon eller en av

våre ordinære sta-

sjoner. Der kan

du bli kvitt avfal-

let på en miljø-

vennlig og lovlig

måte.  Se

www.bir.no for

mer informasjon.

I de siste månedene har BIR gjentatte

ganger ryddet avfall vekk fra Rosenbergs-

gaten og Sverres gate. Heldigvis har vi

funnet de rette eierne til ulovlig utsatt

boss på fortau og i gaten. De har fått en

faktura for BIRs opprydningskostnader

og for den videre behandling av avfallet.

«Bosspolitiet» til Trafikketaten, Bergen

kommune, ser også alvorlig på saken og

følger godt med i nabolaget.

Mye er gratis å levere
Husk at det er gratis å levere EE-avfall til-

bake til forhandlere og til BIRs mottak.

Farlig avfall er også gratis å levere til BIRs

gjenvinningsstasjoner og til den mobile

ordningen. Emballasje som papp og plast

er også gratis å levere til stasjonene og til

returpunktene.

Kolonialen permitterer

- Trange tider krever drastiske tiltak, melder Erik i Kolonialen. Han har
måttet permittere Lisbeth grunnet dramatisk nedgang i omsetningen. Hjelp oss, ho

To sofaer, et fjernsyn, en datamaskin, restavfall, papp          
vekk fra Rosenbergsgaten og Sverres gate. Men synderne

Hjelp oss å holde det 
ryddig, ber Tina Skudal 
i BIR. FOTO: BIR 
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SNV inviterer igjen til filmfestival i
mikroformat. Lørdag 28. desember
kl 15-18 står (stort sett) kortreist
film og lørdagsgrøt på menyen. 

Av kostnadsgrunner vil vi benytte møte-
rommet på Engensenteret, og dermed kan
vi også i år invitere til gratis adgang.

Før-SNIFF med BIFF-film

Kl 15.00, før det egentlige program-
met, viser vi «The Human Scale». 

Denne danske dokumentaren ble vist på
BIFF. De minste barna vil kanskje ikke syn-
tes den er SÅ spennende, men BIFFs ung-
domsjury likte den så godt at de ga den
dokumentar-prisen. SNIFF skal normalt vise
filmer som er laget av folk i strøket eller
om strøket, men med sitt fokus på god by-
utvikling tror vi likevel filmen er interes-
sant for mange i strøket. Derfor vignetten
«Før-Sniff»! www.thehumanscale.dk

Foreløpig program, fra kl. 16.30

• Linda Hellevik og Gunnbjørg Hage:
«Fjortis og spirituell».
Vi følger fjortenåringene Thomas og Inge-
borg gjennom konfirmasjonstiden. 28. min
www.semaforfilm.no

• Hans Otto Nicolayssen: «SNØ» 
Hva skjer når vi forsøker å fange lyden av
snø? 11. min. NiccoFilm

• SNV: «Trommer i 150 år»
Fra den imponerende paraden da Sydnæs
Bataljon rundet 150 år. Filmen er sett av
4000 på nettet, men de som ikke er på Fa-
cebook slipper ikke så lett unna! Seks min.

• Gunnar Vikene: «Digre Daier».
Gutter er gutter og ... ja, daier er daier i
denne muntre kortfilmen fra 1997. 7 min.
www.gunnarvikene.com

• Razika: «Oslo» 
Embla Karidotter i Dokken er trommis i 
Razika og klekket ut ideen til videoen. Hun
var også instruktør og regisassistent. 4 min. 

Følg med på nyhetsmail og Facebook
for nærmere opplysninger når dagen
nærmer seg.

Har du en kort eller lang filmsnutt lig-
gende på lur? Ta kontakt med
post@dragefjellet.no ●

Skaper farlige situasjoner 
Boss på gatene er aldri bra, men det

er spesielt ille i områder der det nå

jobbes med bossuget. De store grave-

arbeidene gjør at rømingsveiene fra

nabobyggene er smale, og de endres i

tillegg ofte. I verste fall kan boss plas-

sert på gaten sette liv og helse i fare,

fordi:

• Dårlig adkomst for utrykkings-

personell som ambulanse, politi og

brannvesen. 

• Ditto problemer for beboere, 

spesielt eldre og funksjons-

hemmede

• Barn i området kan bli fristet til å 

gå via grøfter og anlegget dersom 

fortau er sperret med avfall

• Hjemmehjelpen og legetaxi /

transport kommer ikke til.

• Avfallsbeholdere og spesielt hensatt

avfall utgjør en potensiell brann-

fare.

• Hindrer rømningsveier om uhellet

skulle være et faktum. 

I tillegg gir restavfall på gaten økt

aktivitet av skadedyr som rotter, mus

og fugler. Dessuten ser avfall satt ut på

gaten ikke pent ut for naboer og for-

bispaserende. 

Det har også en økonomisk side.

Samfunnet bruker mye tid og penger

på å rydde avfall vekk fra gatene, av-

fall som helt opplagt ikke stammer

fra anleggsdrift. 

Anlegget drives med et godt sam-

arbeid med Bergen Brannvesen. Vi

følger de til en hver tid gjeldene krav

i forhold til lengde på åpen grøft og

størrelsen på anleggsområdet. ●

hold gatene ryddige!

        og plast fra hvitevarer, IKEA-møbler ...: I de siste månedene har BIR gjentatte ganger ryddet avfall
e slipper ikke unna. Det vanker både forelegg fra bosspolitiet og saftige BIR-regninger. BEGGE FOTO: BIR 

Nedkastet for boss-suget i Rosenbergsgaten: Å sikre rømningsveier og holde rottene
unna har høyt fokus fra BIR og bosspolitiett i anleggsperioden. FOTO: KOENRAAD DE SMEDT  
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Temaet var bekjempelse av åpne russcener

og innspill til kunnskapsgrunnlag for veien

videre, og i invitasjonen skrev UiB-rektor

Dag Rune Olsen (bildet) følgende. 

«Som kjent har Bergen kommune varslet

at den vil stenge øvre del av Nygårds-

parken 1. juli 2014 og starte en omfattende

rehabilitering av hele området. I lang tid

har parken vært en av Nord-Europas stør-

ste åpne russcener, og den har i økende

omfang blitt arena for tung kriminalitet og

narkotikaomsetning, med den  utrygghet,

frykt og fortvilelse dette fører med seg for

samfunnet omkring. Hva vil skje når par-

ken stenger, og hvordan har andre byer løst

problematikken rundt avvikling av åpne

russcener? Hvilket kunnskapsgrunnlag

bør vi støtte oss på i utfordringene vi har

med narkotikaproblematikk generelt, og

åpne russcener og Nygårdsparken spesielt? 

UiB har invitert ulike relevante aktører

til konferansen som nå er under planleg-

ging: Forskere fra både inn- og utland

som arbeider innen dette feltet, lokale og

nasjonale beslutningstakere samt ressur-

ser i rusomsorgen vil delta. Gjennom

konferansen ønsker UiB å bidra til utfor-

mingen av planene

som nå er på ar-

beidsbordet. Hvor-

dan bør en

langtidsplan for å få bukt med åpne rus-

scener utformes for at den kan bidra til

økt stabilitet i et byområde, og hvilke

kortsiktige planer og tiltak må iverksettes

for å kunne gjennomføre dette?» ●

Konferansen ble arrangert etter at dette bla-

det gikk i trykken, men SVN var represen-

tert og vil bringe vår rapport fra dette

prisversige initiativet i neste V&B-nummer.

8

www.scandic-hotels.com/bergencity

Velkommen til byens største 
konferansehotell 

KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager  

Det har vært en del uro etter at
den nye sosialbyråden vedtok å
stenge Nygårdsparken 1. juli neste
år, samtidig som to nye mottaks-
sentre for rusavhengige skal åpnes
på Årstad og i Fana. 

Meningen er brukerne av parken skal

bruke disse og andre sentre i stedet for å

oppsøke parken. Frykten er overheng-

ende for at de i stedet trekker til andre

strøk, og at den trafikken som allerede er

i vårt område vil øke.

Kommunen inviterte til møte med den

nye ruskoordinatoren, som blant annet

skal ha ansvar for kontakt med velfor-

eningene. På møtet var ikke ruskoordi-

natoren til stede. Sosialbyråden var der,

men kom ikke med noe konkret utover å

lytte til hva beboerforeningene sa. 

I SNV er frustrasjonen stor. Det fore-

går åpenlyst narkosalg i strøket, fra

adresser som er godt kjent. Slik har det

vært i mange år og det skjer ingenting.

Velforeningen vil prøve nye måter å an-

gripe problemet på, blant annet ved å en-

gasjere juridisk kompetanse. ●

Stengingen av Nygårdsparken

Fra sommerens store demonstrasjon mot voldsproblematikken knyttet til Nygårdshøyden og de sosi-
ale problemene den åpne russcenen medfører for både brukerne selv og alle nabolagene på Nygårds-
høyden. Den nye UiB-rektoren, Dag Rune Olsen (under) har også markert seg i debatten på vegne av
universitetet.

Dagskonferanse om de åpne russcenene
Det ble arrangert en dagskonferanse om åpne russcener i Bergen 3. desember på Studentsenteret. 
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Drop Time-
inn bestilling

Åpningstider: Man-fre: 08.30-16.30
Tors: 09.00-17.00 • Lør: 09.00-13.00

Baneveien 3, 5010 Bergen 

tlf. 55 90 20 39

Åpningstider:
Man-fre: 0700 - 2300
Lørdag: 0800 - 2100

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11
UTO

TJENESTER AS

BILVERKSTEDET 
I SENTRUM

Service, reparasjoner, hjulstilling, 
klimaservice og eu-kontroller. 

Jekteviken 5, 5010 Bergen
tlf. 55 33 66 90 - www.autotjenester.no

Stengningen skyldes at det nye svømme-

anlegget på Nygårdstangen åpnes neste

høst. Først var planen at Sentralbadet

skulle stenges allerede i januar, men nå er

planen at badet skal være åpent til 16.

mai og dermed sommerstenge til vanlig

tid. 

Usikker fremtid
Hva som deretter skjer med bygningen

fra 1960 er høyst usikkert. I ti år har

kommunen jobbet med en regulerings-

plan. Målet har vært å legge inn to til tre

etasjer på taket av hovedbygget, slik at

kommunen fikk mer penger når de sel-

ger bygget. 

Det er kommet kraftige signaler om at

bygget er verneverdig, og at inngangs-

partiet og selve svømmehallen må beva-

res. Slik det ser ut nå, kan bygget dermed

dessverre lide samme skjebne som det

gamle fengselet og den gamle brannsta-

sjonen og bli stående tomt, i påvente av

en lenge bebudet reguleringsplan. ●

Pålegg om at
falleferdig 
hus må sikres
Eierne av Gamle Nøstegate 11
må sikre garasjebygget innen
10. desember, hvis ikke vil
kommunen ilegge en mulkt på
hele 50 000 kroner. 

Kommunen var på befaring i mai og

juli etter henstilling fra velforeningen,

som har fått mange henvendelser fra

bekymrede naboer. Garasjetilbygget

til «Det gule huset» er i ekstremt dår-

lig stand, det luter stadig mer til siden,

deler av taket har kollapset og kled-

ningsbord løsner og går i bakken.

Inspeksjonene bekreftet at det var

reell grunn til bekymring. Kommu-

nen skriver i vedtaket at bygget kan

falle ned og medføre skade på eien-

dom, annen eiendom og personer

som befinner seg i området rundt

bygningen. Bygningen må derfor sik-

res inntil det eventuelt foreligger en

tillatelse til riving. 

Vedtaket kan påklages, men velfor-

eningen håper eierne nå gjør de nød-

vendige grep for å sikre bygget, og

helst før Tenn Lys 8. desember. ●

Kulturbyråd Gunnar Bakke (bildet) fron-

ter arbeidet. Til NRK sier han at han tror

det å ha fastboende i sentrum er viktig,

fordi man da har folk som er opptatt av

nærmiljøet. -Det er viktig med balanse,

og ikke for mye hyblifisering, og ikke for

mye av noe annet.

Tormod Carlsen sitter i referansegrup-

pen til planen på vegne av velforeningene. 

- Det er bra at mange

setter seg ned og tenker

gjennom hva som skal

til for å gjøre Bergens

sentrum bedre og mer attraktiv, sier han. 

Man kan gå inn på facebook og twitter

på DetGodeLiviBergen og si sin mening. 

Planen skal behandles av bystyret før

sommeren. ●

Stengingen av Sentralbadet er noe utsatt, men nå går det trolig ubønn-
hørlig mot slutten for det eneste badeanlegget i sentrum.

Stenger 16. mai

Det gode liv i Bergen sentrum
Hva skal til for å gjøre Bergen sentrum til et bedre sted å
bo og leve, besøke og trives i, spør byrådet, som nå jobber
med ny, strategisk sentrumsplan.
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www.bodoni.no
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Idun Holgersen Økland, Italia

Jeg studerer ex.phil, ex.fac og idéhistorie

ved Kulturakademiet i Roma, og i tillegg

tar jeg et språkkurs i italiensk. Å bo her

dette semesteret har så langt vært en drøm!

I begynnelsen var hele byen som et stort

museum – rundt hvert hjørne var det en

severdighet å se. Trastevere, der jeg bor, er

et sentralt lite boligstrøk, der klesvasken

henges på snor ut fra vinduet på italiensk

vis og man må bestille pizza på italiensk for

at kelneren skal forstå hva du sier. Det er

alltid masse kjekt å finne på, og lesingen

blir ofte utsatt til fordel for restaurantbe-

søk, barhopping eller isspising med de

andre studentene. Vi har blant annet laget

oss et mål om å smake på alle issortene på

den lokale «gelateriaen», og det krever inn-

sats! Mitt opphold i Roma har så langt vært

fantastisk, og det har også vært kjekt å be-

søke andre byer, som Firenze og Venezia.

Jeg ønsker alle i strøket god jul! ●

Meg, pappa Helge, Edda og mormor Liv-Marit ved
fontenen på Piazza Navona

Lars Vetle Handeland, USA

Etter et heller lite produktivt friår fra

utdanning kunne det jo også tenkes at

det etter hvert burde studeres litt.

Men ikke i regn. California hørtes

ikke helt dumt ut. Forståelsen av stats-

vitenskap kunne neppe ta skade av

strand, palmetrær og 300 soldager i

året. Etter litt om og men havnet jeg i

Thousand Oaks, en 30 minutters kjø-

Å BO I 
BERLIN

  Thale og Synne 
Pedersen Drægni, Tyskland

Berlin er en stor by men det fins masse

dyr over alt for eksempel har vi 

kaniner. Og ekorn i bak gården. Og en

gang måtte vi være inne i et friminutt

for to rever sloss på skoleplassen. Men

som sagt er Berlin en stor by så det fin-

nes masse flotte bygninger. Og det er

en rekke parker og lekeplasser for barn

og voksene. Der er det veldig fint og

sykle, gå på rulleskøyter og fly drage. 

Vi har det fint her men vi gleder oss

også til å komme tilbake til Bergen. ●

Hilsen Thale (8) og Synne (10) i Berlin.

EN HILSEN    Over til Roma!

Farende folk!
Selv om årene for de fleste av oss tikker av gårde nesten
umerkelig, skjer det hele tiden store og små forandringer i
strøkene våre. Noen flytter inn, andre flytter ut, noen får
barn, andre går bort. Men det er en annen ting som også 
er i ferd med å skje: De relativt store, lokale barnekullene
som ble født på første halvdel av nittitallet tester nå 
vingene. Her er oppdaterte rapporter fra en gjeng ung-
dommer som slett ikke har hatt adressen på Sydnes og 
Nøstet på en stund - pluss et hyggelig reisebrev fra to litt
yngre barn som er så heldige å få bo en periode i verdens-
byen Berlin.
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Snurr
film!
Magnus 
Lysbakken, 
Danmark

Her kommer en liten julehilsen fra Dan-

marks høyestlønnede kommune, Frede-

riksberg (i København), hvor jeg er så

heldig å være fremmedelement. I skri-

vende stund sitter jeg i en fullpakket me-

trovogn på vei mot det nybygde

«Fakultet for media og erkjennelse»,

hvor jeg studerer film- og medieviten-

skap. Vi ser 10 timer film hver uke, en

behagelig form for akademia. Univer-

sitetet er et sosialt mekka, og jeg merker

det er deilig å ha en akademisk om-

gangskrets ved siden av filmmiljøet - det

gir perspektiv og holdepunkter.

Etter et halvt års forarbeid, er jeg nå

endelig i gang med preproduksjon på

novellefilmen min, med mål om inn-

spilling over jul. Filminstituttet sier de

er bekymret for om prosjektet er

gjennomførbart, noe vi tar som et godt

tegn. Jeg grugleder meg. Ellers har jeg,

innen dette julebrevet når frem, stemt

for andre gang på tre måneder. Her

skjer det imidlertid aldri store en-

dringer, så min stemme blir bare en

liten rød lanterne. Men lanterner er vel

også akkurat hva vi trenger, nå i mør-

kehalvåret? God jul!  ●

Inga Mannsåker Haveland og
Susanne Fleten, Danmark

Tidlig i august forlot vi lille

Nøstet, for å begynne på Krab-

besholm Højskole, en dansk

højskole som ligger i en liten by

Skive, Jylland.  Skolen har et godt

rykte innenfor kunstverdenen i

Danmark, og det merkes godt på nivået,

spesielt blant de danske elevene hvor flere

av dem allerede har studert litt. Her er vi

totalt 114 elever fordelt på 5 linjefag:

kunst, arkitektur, design, grafisk design

og foto. Utover våre egne linjefag får vi

også muligheten til å lære oss andre tek-

nikker og medier gjennom verkstedsuker

og workshoper. 

Selv om de fleste som går her er dan-

ske, er vi  rundt en tredjedel nordmenn i

tillegg til noen få islandske, svenske,

tyske, engelske,  sveit-

siske og til og med ja-

panske elever.  Det

har vært helt spesi-

elt å møte så mange

jevnaldrende med

de samme interes-

sene.  

For øyeblikket jobber

vi med en utstilling vi lager i

samarbeid med fire andre elever, som

skal stilles ut i fem glassmontrer her på

skolens område. Da har vi også fått mu-

ligheten til å arbeide med den unge, dan-

ske kunstneren Amalie Smith. Det har

vært utrolig spennende og lærerikt! Vi

skal også stille ut i København i samar-

beid med «fotoholdet», noe vi virkelig ser

frem til. Det har vært et spennende se-

mester her på Krabbesholm, og vi ser

frem til de fem-seks siste ukene! ●

retur utenfor Los Angeles. Her bor jeg på

campus med tre innfødte som har konklu-

dert med at jeg er fransk ettersom både

skype samtaler hjem og engelskaksent skiller

seg fra de øvrige 60 østlendingene på skolen.

Jeg har ikke registrert en eneste regndråpe

siden ankomst og spiller fremdeles basket-

ball i shorts og t-skjorte til klokken 11 om

kvelden. Det bør allikevel nevnes at jeg sav-

ner norske meieriprodukter noe voldsomt,

uten at jeg klager på oppfinnsomme og over-

askende gode lokale varianter som frityr-

stekt kylling i vafler med sirup. ●

  FRA   STILLEHAVSKYSTEN

Kunst på Krabbesholm
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I år er det hundre år siden Den
Norske Amerikalinjen startet
sine seilinger. 7. juni 1913 
avgikk «Kristianiafjord» på 
jomfruturen, fra Nøstet - til
New York!

Av Per Kristian Sebak, 
førsteamanuensis, 
Bergens Sjøfartsmuseum

Når båtene kom for inn- eller utgående og
så noenlunde korresponderte med Oslo-
toget, måtte Andersen for uten å samle alle
tenkelige kjøretøyer, animere byens lysverk
til å tenne gatelyset mellom jernbane-
stasjonen og Sukkerhusbryggen, og likeledes
til å foranledige samme slukket så snart 
trafikken var overstått… Men ikke nok med
dette: Med amerikabåten kom det stundom
syke passasjerer som trengte lægebehandling
og som han tok seg av i første omgang. Det
kom også sinnsforvirrede som – det fortelles
– Andersen hadde en langt mer beroligende
innflytelse på enn politiet, som var møtt
fram med tvangstrøyer. Også døde passas-
jerer kom det, og ofte måtte Andersen ta på
seg den mistrøstige oppgave å bringe døds-
budskap omkring til familier. Stundom
måtte han også – så langt hans pliktsans
tilsa det – svinge et med lystige reisende 
og være «a jolly good fellow».

Fra intervju med Arthur I. E. Andersen, 
Bergens Tidende, 9. januar 1965.

A
rthur I.E. Andersen, som bodde
mesteparten av sitt liv på Sydnes, var
kontorfullmektig for Det Bergenske

Dampskibsselskab og ansvarlig for rederi-
ets passasjertrafikk. Bergenske var agent for
Den norske Amerikalinje og så til rederiets
virksomhet i Bergen. Fra oppstarten i 1913

og fram til 2. verdenskrig var Arthur til stede
ved nesten samtlige av Den norske Ameri-
kalinjes avganger og ankomster i Bergen,
først fra Nøstet og fra tidlig 1920-årene på
Skoltegrunnskaien. Han var på jobb da Ber-
genske sitt hovedkontor på Bradbenken ble
rasert ved eksplosjonsulykken 20. april 1944.
Arthur overlevde så vidt.

Lang prosess
Oppstarten av Den norske Amerikalinje
sommeren 1913 markerte slutten på en lang

og kronglete prosess for å få en langvarig
norsk direkte forbindelse med USA på plass.
På denne tiden bodde mer enn 900.000

mennesker i USA med én eller to norskfødte
foreldre, 450.000 var født i Norge. Norge
hadde en befolkning på 2,5 millioner. Alle i
Norge hadde nær slekt eller venner i USA.
Utvandringen fra Norge hadde vært spesielt
stor i 1880-årene og tidlig på 1900-tallet,
med årlige tall på oppunder 30.000 norske
utvandrere. Den avtok noe fram til utbrud-
det av første verdenskrig i 1914. Det store

flertallet dro via Storbritannia og videre
med britiske skip, mens en mindre andel
reiste med danske Thingvallalinjen (fra
1898, DFDS) direkte fra Kristiania (Oslo)
eller Kristiansand til New York. Det hadde
ikke vært en direkte forbindelse mellom
Bergen og New York siden Peter Jebsen sin
kortvarige amerikalinje i 1870-årene, Det
Norsk Amerikanske Dampskibs-Selskab.

Til tross for at Norge hadde datidens
fjerde største handelsflåte, var det først i
kjølvannet av unionsoppløsningen i 1905 at

Da verden ko

12
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o m til Nøstet
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oppslutningen og rammebetingelsene var
gunstige nok for å få etablert en norsk ame-
rikalinje. Et av de viktigste påskuddene var
at Bergensbanen skulle stå ferdig i 1909. En
direkte forbindelse fra Bergen til New York
framstod som en naturlig forlengelse av
Bergensbanen, og ville ikke bare være gun-
stig for de mange amerikareisende fra Øst-
landet, men også fra Sverige. Heller ikke
Sverige hadde på denne tiden en egen ame-
rikalinje. Det var hele tiden meningen at
Den norske Amerikalinje skulle ha sitt ut-

gangspunkt i Bergen. Imidlertid var det
mest last fra Kristiania, og det var lite prak-
tisk å frakte all last med jernbane over fjel-
let til og fra Bergen. Bergen hadde heller
ikke stor nok kai for amerikalinjen sine
skip, som var de største i den norske han-
delsflåten. Derfor begynte ruten i Kristia-
nia. Den norske Amerikalinje bygget et
ekspedisjonsskur på Sukkerhusbryggen, og
passasjerene måtte fraktes med dampbåt til
og fra skipene som lå oppankret på Pudde-
fjorden. På denne måten spilte Nøstet en

sentral rolle i Den norske Amerikalinjes
tidlige historie.

Direkte fra bergen til New York 
6. juni 1913 ankret Kristianiafjord opp på
Puddefjorden for første gang. Jomfruturen
hadde begynt to dager tidligere fra Kristia-
nia, med anløp av Kristiansand og Stavanger
underveis. Om bord var kong Haakon VII,
statsminister Gunnar Knudsen og store
deler av den øvrige regjering og Storting.
Skipet ble møtt med salutt fra Bergenhus, en

Sukkerhusbryggen med Amerikalinjens skur til 
venstre. Bildet er tatt under 1. verdenskrig.

FOTO: K.KNUTSEN/UIBS BILLEDSAMLING 
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byfjord fylt av båter av ulike slag, og store
folkemasser i gledesrus. Aldri før eller siden
i moderne historie har den norske makteli-
ten vært samlet i Bergen på en tilsvarende
måte, og de kom alle først til Nøstet. Samme
kveld var det festforestilling på Den Natio-
nal Scene, og neste dag holdt borgermester
Johan L. Mowinckel festmiddag i Logen for
alle tilreisende gjester i tillegg til alt som
kunne krype og gå av Bergens notabiliteter.
Det ble sunget sanger for nasjonen, for kon-
gen, for Den norske Amerikalinje, for Ame-
rika – og for Bergen. Samme ettermiddag, 7.
juni, på Norges uavhengighetsdag, fortsatte
Kristianiafjord jomfruturen direkte fra Pud-
defjorden til New York, nå med konvensjo-
nelle passasjerer om bord. Skipet ankom
utstikkeren i Brooklyn i New York ti dager
senere, og ble på samme vis møtt av flere
tusen festglade norskamerikanere.

Mange dro fra Bergen
Til å begynne med gikk de fleste passasje-
rerne om bord eller i land i Bergen. Passa-
sjerer fra Østlandet kom som regel med
Bergensbanen, men kunne også ta turen
rundt kysten uten tillegg i prisen om de øn-
sket det. Når trafikken var ekstra stor hadde
Den norske Amerikalinje ekstratog til og fra
Kristiania. Fra Bergens nye jernbanestasjon
ved Nonneseter som ble åpnet én måned før
Den norske Amerikalinje kom i gang, ble
passasjerene fraktet i ulike kjøretøy
gjennom byen og ned til Nøstet og Sukker-
husbryggen.

Passasjerer fra Bergen og omegn, eller som
hadde kommet med Hurtigruten sør for
Trondheim, måtte gjennom en etappevis
prosess i Bergen. Først måtte de hente bil-
letten sin på Det Bergenske Dampskibssel-
skabs hovedkontor, som fra desember 1913

var å finne i det nye praktbygget på Brad-
benken. Deretter måtte passasjerer på 2. og
3. klasse finne veien til nærliggende Slotts-
gaten 11 for å gjennomgå en legesjekk. Dette
skyldtes amerikanske innvandringsbestem-
melser som blant annet satte en rekke krav
til hvem som kunne få innpass til USA, ikke
minst når det gjaldt helse. Hvis en innvan-
drer ikke imøtekom disse kriteriene, ville re-

deriet få bot og passasjeren måtte returneres
til Europa for rederiets regning. Derfor var
det viktig å gjennomføre legesjekk allerede
før ombordstigning i Europa. Etter lege-
sjekken måtte norske statsborgere ta turen
til Bergen politikammer ved rådhuset for å
bli registrert i politiets emigrantprotokoller.
Dette var spesielt viktig for menn i verne-
pliktig alder, men alle ble registrert. Når lege
og politi hadde gjort sitt og stemplet billet-
ten, måtte passasjeren tilbake til Bergenske
sitt hovedkontor for å hente et ombordstig-
ningskort. Først da kunne han eller hun
sette kurs mot Nøstet og Sukkerhusbryggen.
Passasjerene ble som regel fraktet fra Suk-
kerhusbryggen til skipene på Puddefjorden
med Laksevågfergens Laxevaag og etter
hvert Damsgaard eller dampskipet Oster.

I løpet av det første året ble Den norske
Amerikalinje populær blant norske ameri-
kafarere. Rederiets andre skip, Bergensfjord,
hadde sin første tur fra Puddefjorden 28.
september. Lønnsomheten og belegget på
skipene var såpass god at det allerede våren
1914 ble bestemt å bestille et tredje skip, Sta-
vangerfjord. Den norske Amerikalinje mer-
ket spesielt godt den store østgående
trafikken våren 1914 da mange norskameri-
kanere ønsket å besøke Norge for å feire
100-årsjubileet for Grunnloven.

Krigsutbruddet
Det som var av normalitet kom til en brå
slutt sensommeren 1914. I august det året
var første verdenskrig et faktum. Dette fikk
umiddelbare konsekvenser for Den norske
Amerikalinje sin virksomhet, på både godt
og vondt. Til tross for farene med miner og
ubåter, ble de fleste transatlantiske passa-
sjerruter opprettholdt gjennom store deler
av krigen. Viktige unntak var de store tyske
rederiene som innstilte samtlige ruter.
Norge erklærte seg nøytral. Den norske
Amerikalinje ble dermed, sammen med
danske DFDS, Holland-Amerika Linjen og
fra desember 1915 Den svenske Amerika-
linje, de eneste rederiene som tilbød direkte
amerikarute fra en nøytral havn i Nord-Eu-
ropa. Fram til krigsutbruddet hadde Den
norske Amerikalinjes passasjerer bortimot

kun bestått av nordmenn og norskamerika-
nere. Nå så rederiet store muligheter i Russ-
land, både på kort og lang sikt, der Den
norske Amerikalinje skulle utgjøre binde-
leddet mellom øst og vest. Å etablere denne
nye ferdselsåren var imidlertid langt fra pro-
blemfri. Det var kronglete og komplisert å
etablere agentkontor i Russland. Man
kunne ikke krysse Østersjøen eller Botten-
viken på grunn av miner og ubåtfare. Alter-
nativet var å ferdes rundt Bottenviken hvor
det ikke fantes en sammenhengende jern-
baneforbindelse mellom Sverige og Finland
(som var en del av Russland) på grunn av
ulike sporvidder. I tillegg var Sverige lite
interessert i å hjelpe norske interesser med å
få i stand en smidig forbindelse gjennom
Sverige da det på samme tid ble jobbet for å
få etablert en svensk amerikalinje fra Gøte-
borg som også kunne tjene godt på den rus-
siske trafikken.

Til tross for hindringene, ble Bergen en av
de viktigste havnebyer for internasjonal pas-
sasjertrafikk under første verdenskrig. Aldri
før eller siden har Bergen vært viktigere for
internasjonal passasjertrafikk. I tillegg til
amerikafart hadde Bergenske og Norden-
fjeldske sammen daglige avganger mellom
Bergen og Newcastle, og opprettholdt den
viktigste ferdselsåren for passasjerer, post og
en del last mellom de allierte Storbritannia
og Frankrike i vest og Russland i øst.

Den norske Amerikalinjes passasjerlister
fra Norge til USA gir et godt bilde av den
internasjonale dimensjonen rederiet fikk
under første verdenskrig, og de ulike språk
og tanker som ble snakket og surret rundt
på Nøstet. Mellom august 1914 og 1917 be-
stod Den norske Amerikalinjes vestgående
passasjerer av blant andre 2900 finner, 1200

STASELIGE SKUTER: 

«Kristianiafjord», «Ber-

gensfjord» og «Stavanger-

fjord» var ikke blant

Atlanterhavets giganter,

men med en passasjer-

kapasitet på over 1100 var

det slett ikke småbåter det

nye rederiet satte inn i tra-

fikken på New York. Neste

side: Kart utgitt av NAL i

1913. Utlånt av Arthur An-

dersens sønn, Martin, som

vokste opp i Dokkeveien.
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russere, 230 persere og armenere, 6100 sven-
sker, 260 tyskere, 130 briter og 9800 ameri-
kanere med ulike opphav. De fleste av disse
gikk om bord i Den norske Amerikalinje fra
Nøstet. Det finnes ikke tilsvarende passa-
sjerlister for den østgående trafikken, men
mye tyder på at den var enda mer interna-
sjonal. Spesielt i kjølvannet av den russiske
revolusjonen våren 1917 var mange russere
blant passasjerene som ønsket å komme seg
hjem fra USA så fort som mulig.

Unnskrenket ubåtkrig
Den norske Amerikalinje lyktes å opprett-
holde ruten uavbrutt fram til 1. februar 1917

da Tyskland erklærte uinnskrenket ubåtkrig
innenfor en stor sone rundt de britiske øyer.
Det betydde at alle skip, fiendtlige så vel som
nøytrale, ville bli senket uten forvarsel.
Siden krigsutbruddet hadde britiske myn-
digheter tvunget nøytrale skip, deriblant
Kristianiafjord og Bergensfjord, inn til Kirk-
wall på Orknøyene for kontrabandeinspek-
sjon, det vil si for å kontrollere at skipene
ikke hadde med seg varer eller vernepliktige
til fienden. Å bli tvunget inn til Kirkwall
under uinnskrenket ubåtkrig rundt de bri-
tiske øyer, ville bli for risikabelt og forhand-

linger ble tatt opp med britiske myndighe-
ter for å få gjennomført inspeksjonen i Ha-
lifax i Canada isteden. På den måten kunne
skipene gå utenom sonen med uinnskren-
ket ubåtkrig. Dette ble først godtatt i april,
og ruten ble da gjenopptatt.

Da Tyskland erklærte uinnskrenket ubåt-
krig, lå Kristianiafjord klar for avgang på
Puddefjorden med mer enn 500 passasjerer
om bord. Passasjerene måtte tilbringe én
måned oppankret på Puddefjorden før det
endelig ble tatt beslutning fra hovedkonto-
ret i Kristiania om å innstille avgangen og
bringe passasjerene i land. Dette var kun ett
år etter at det meste av Bergens forretnings-
strøk og hotell ble lagt i aske i den store Ber-
gensbrannen. Det var derfor ytterst få
overnattingsmuligheter i byen. Man kan
bare undre hvilke tanker datidens nøstetbe-
boere gjorde om de fortvilede og oppgitte
passasjerene som lå fast på Puddefjorden.

1917 ble intet godt år for Den norske Ame-
rikalinje. I april 1917 kom USA med i krigen.
I juli gikk Kristianiafjord på grunn ved New-
foundland. Samtlige personer om bord ble
brakt i land og det var lenge håp om å berge
skipet. Imidlertid blåste det opp til kraftig
storm etter et par uker, og skipet gikk tapt.

Deretter var kun Bergensfjord tilbake. Sta-
vangerfjord ble ikke satt inn i ruten før i ok-
tober 1918, én måned før våpenhvilen.
Bergensfjord opprettholdt ruten resten av
krigen, men med stadig færre passasjerer
ikke minst som følge av at USA var kommet
med i krigen.

På samme tid var arbeidet med Skolte-
grunnskaien i full gang. Bergensfjord la til
ved den nye utstikkeren ytterst i Vågen for
første gang etter at ruten var blitt midlerti-
dig innstilt i februar 1917. Først i 1921 var
Skoltegrunnskaien i full drift, og ble heret-
ter Den norske Amerikalinje velkjente ter-
minal i Bergen. 

Nøstets posisjon som en viktig brikke i
passasjerfarten mellom Norge og USA, var
dermed historie. ●

Ønsker du å lære mer om amerika-
farten og Den norske Amerika-
linje? Se utstillingen «En reise
mellom to verdener – Den norske
Amerikalinje 7. juni 1913-7. juni
2013» på Bergens Sjøfartsmu-
seum fram til sommeren 2014.
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To bestefedre, to verksteder:

Familebedrifter på E

For ikke så mange tiårene siden var det

tett mellom skraphandlere, smeder, blik-

kenslagere og snekkerverksteder i bydelene

våre. I dag er nesten alle disse bedriftene

borte, men mange enkeltpersoner med

lange familietradisjoner fra strøkene bor

her fortsatt. 

Blant disse er Trygve Nortvedt (61) som

vokste opp en i familie der bestefedrene

ikke bare startet ett, men to snekkerverk-

steder! Ole Haugstvedt og Hans Nordtveit

kom fra henholdsvis Osterøy og Fusa, men

flyttet tidlig til byen og grunnla sine egne be-

drifter, like ved hverandre. Trygves familie-

historie er dermed både svært typisk for

hvordan små familiebedrifter oppsto, blom-

stret og senere forsvant, og en god fortelling

om hvem som bodde i nabolagene våre i

mellomkrigstiden og i flere tiår fremover:

Det var håndverkere, arbeidsfolk, sjøfolk og

en begynnende middelklasse med småbe-

driftseierne som flittig skapte nye, lokale ar-

beidsplasser. Og, som han selv skriver: - His-

torienes piler ender ved to snekkerverksteder

et par hundre meter fra hverandre - det ene

på Engen, det andre på Baneveien.

Dette er en historie som er vel verd å for-

telle, og vi gir ordet til Trygve, som selv har

opprettholdt familietradisjonen og jobber

innen trevarefaget – men da riktignok på

Laksevåg. JHM

H. Nortvedts snekkeri og list-
høvleri i Baneveien 14c i

1955. Trygve sitter «på høy-
enhest» på sin fars skuldre til

høyre, ellers ses til venstre
hans mor og onkelens familie.

Adkomsten til benkeverkste-
det gikk via den utvendige
ståltrappen til høyre. Blant
naboene var møbelhandler

Jensen (til venstre for bilde-
kanten), og Ekserserhuset,
som lå på baksiden. Bane-
veien ligger et stykke bak 

fotografen. 

ALLE DE ELDRE BILDENE 
I DENNE ARTIKKELEN 

ER  LÅNT UT AV
TRYGVE NORTVEDT
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Nortvedt-slekten

Farsslekten min kommer fra Strand-
vik og Nordtveitgrend i nåværende
Fusa kommune. 

Min farmor, Martha Tvedt, vokste opp i

Strandvik, giftet seg med Hans Nordtveit

og slo seg ned på Nordtveitgrend, der

Hans hadde et lite gårdsbruk og drev med

fiske ved siden av. Etter at første barnet

kom, solgte de bruket og flyttet til Bergen

i 1900, hvor Hans kom i snekkerlære og

endret navnet til Nortvedt. 

Etter forskjellige mellomstasjoner, bl a

i Halvkannesmuget, Strangehagen og

Sydnessmuget, ble familien endelig eier

av en fireetasjers murgård i nåværende

Dragefjellsbakken. Etter først å ha flyttet

inn i Sydnessmuget 8b, nåværende Syd-

nessmuget 8, kjøpte de i 1920 Sydnes-

smuget 8a, som etterhvert ble til

Skoleveien 3 og Dragefjellsbakken 3. Flyt-

tingen skjedde - ifølge tante Klara - ved at

de langet møblene mellom altanene fra

8b til 8a. 

Fire år tidligere, i 1916, hadde de kjøpt

Baneveien 14c, et toetasjers trehus inne i

Jonsvollskvartalet, der Hans startet snek-

kerverksted. Alle de seks barnene som

vokste opp hadde kommet til verden da

de flyttet fra Strangehagen.

Hjemmet på farssiden var preget av en

sterk kristentro, som Martha hadde med

seg fra slekten i Strandvik. Jeg har arvet et

rikt utvalg av salmebøker, bibler og hus-

postiller fra mitt barndomshjem i Skole-

veien. Her ble det holdt andaksstunder i

hverdagen. Det ble bedt når familien var

i vanskeligheter, eller for enkeltmedlem-

mer av familien som møtte utfordringer,

for eksempel i forbindelse med utdan-

ning.

Bestefar Hans døde i 1927. Da var min

far, Jon, femten år gammel, og familien

sto uten inntekt. Fars søsken tok alle ut-

danninger, mens min far som var yngst,

måtte begynne i arbeid som snekker på

Baneveien. Etter hvert begynte han i lære

hos H. Nortvedt, mens han tok snekker-

linjen på Bergens Tekniske Fagskole om

kvelden, og fikk sitt svennebrev i 1931.

Min far ville også, som sine søsken, ta

høyere utdanning. På 1930-tallet tok han,

på kveldstid, middelskolen på Sydnes-

haugen og examen artium som privatist

på Danielsen, men endte opp som en av

«Studentene av 1939», som fikk studiene

avbrutt av krigen.

Haugstvedt-slekten
Min mormor, som er den eneste av
besteforeldrene mine jeg har møtt,
kalte seg Synneva Olsen og bodde
som liten jente i Bratlandssmuget. 

Hun kunne huske at moren tok henne med

på tur opp på Dragefjellet, hvor hun fikk

saft og vann. Det var før Dragefjellets skole

var bygget. Ingebjørg, moren til Synneva,

døde mens Synneva var liten, og Synneva

ble oppfostret av sin tante Brita og hennes

mann Karl Vedo. De flyttet inn i Nordals-

gården på Nordnes, som ble utradert etter

eksplosjonsulykken under krigen. Begge

de kjødelige foreldrene til Synneva hører

til den samme Mjøs-slekten, som stammer

fra Hosanger på Osterøy.

Da Synneva ble voksen, møtte hun Ole

fra Haugstvedt i Hosanger. Som ung mann

var han kommet flyttende fra Hosanger til

Bergen, hvor han i 1892 gikk på Bergens

Tekniske Aftenskole, antagelig ved siden av

snekkerlære. Han og Synneva bodde før-

ste tiden i Arbeidersmauet og Nye Sand-

viksvei. I denne perioden kom alle barnene

til. I 1925 kjøpte han en eiendommen

Engen 52, nåværende Teatergaten 17, der

Engen og Baneveien

Ole Haugstvedt sammen med eldstesønnen
Olav (onkel Olav) på bakplassen på Engen. 
Bildet er tatt tidlig på 1920-tallet.

Hans Nortvedt poserer. Vi vet ikke når bildet
er tatt, men dette er trolig et studiobilde 
ettersom det er merket «Strandgd. Atelier». 

Synneva Haugstvedt og sønnen Karl (onkel Karl).
Også dette bildet er fra bakplassen på Engen.
Bildet er trolig tatt noen år etter krigen.

17
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han bygde opp verksted i bakbygningen,

som hadde utgang mot Gartnergaten. 

På dette tidspunkt hadde han allerede i

noen år hatt tittelen mester innenfor

snekkerlauget, eller meister som man sa i

Bergen på den tiden. Familien bodde i

fremhuset mot Engen, som er «Huset

med eføyen». 

Forretninger i 
usikre tider
De harde årene først på 1930-tallet
rammet alle. 

Min mor fortalte at når en jobb en sjelden

gang ble avertert i avisen, kunne hun

huske en gang, at køen av søkere sto bort-

over fortauet på Strandkaien, rundt Har-

bitz-hjørnet og et stykke bortover

Strandgaten. For bedrifter som O. Haugst-

vedt og H. Nortvedt ble det mindre opp-

drag fordi alle sparte og kunder gikk

konkurs. Man opplevde også at andre be-

drifter henvendte seg til en om kausjon,

dvs at en skulle gå god for et lån, som den

andre bedriften trengte for å holde hodet

over vannet. Dilemmaet var at hvis man

kausjonerte, og den andre gikk ned, så

kunne en selv bli dradd med i dragsuget.

Og man satt jo ansvarlig for både arbei-

dere og egen familie.

På Engen greide O. Haugstvedt denne

balansegangen. Man kausjonerte for

noen, mens man andre ganger holdt igjen.

Hos H. Nortvedt i Baneveien gikk det

verre. Man kausjonerte litt for mye, og

kom selv hardt ut å kjøre. Onkel Ingvald,

som da ledet bedriften, måtte gå fra dør til

dør, «med huen i hånden», som min mor

sa, og be om kausjon. Takket være dette

berget de verkstedet.

18 år gammel ble min mor i 1938 blåruss

ved Bergens Handelsgymnasium, og fikk,

bare noen uker etter eksamen, stilling som

kontordame i en liten skipsmaskinforret-

ning på Strandkaien. Så mye hadde altså

forholdene snudd etter de harde årene

først på 1930-tallet. Dette arbeidsforholdet

beholdt hun periodevis og delvis hele sitt

yrkesaktive liv.

Annen generasjon
finner hverandre
Min mor og min far var yngst i hver
sin søskenflokk. 

Som snekkersvenn hos H. Nortvedt hadde

min far, Jon, av og til ærender opp på

Engen til O. Haugstvedt. Det hendte at

han ble buden inn i fremhuset av «meis-

teren», og han har siden fortalt at han

hørte min mor, Ingeborg, synge ute på

kjøkkenet. En gang stjal han et foto av

henne ut av en ramme som sto i stuen. De

første krigsårene begynte min mor og min

far å møtes, uten at de egentlig hadde fast

følge.

Da mobiliseringen kom, skulle alle

stridsdyktige menn i begge familiene møte

til mobilisering på Voss. Men da de kom

fram, sto Voss allerede i flammer under

bomberegnet, så det var bare å snu. Iste-

den kom flere av familiemedlemmene fra

begge familiene med i motstandsarbeid.

Tøffe krigsår
Mange familiemedlemmer ble invol-
vert i motstandsarbeid under krigen. 

Min mor fikk i oppgave å formidle en ille-

gal budstikke. Denne ble sendt ut i ett ek-

semplar for hver krets, sirkulerte fra hånd

til hånd, og ble destruert når den kom til-

bake til redaksjonen. Min mor kjente bare

den hun mottok fra og den hun leverte til. 

Onkel Ingvald var godtemplar (IOGT),

og kom der med i driften av den illegale

presse i Bergen. På et tidspunkt begynte

det å «brenne under beinene» på godtem-

plarne, og en kveld tok en av dem med seg

skrivemaskinen som budstikken ble skre-

vet på og kastet den på sjøen fra en brygge

i Sandviken. Men dette ble observert, og

Gestapo fisket den opp igjen. Det ble gjort

beslag hos godtemplarne, typene ble

sammenlignet, og den illegale redaksjonen

rullet opp. Forhørene gikk for seg på «Ges-

tapohuset» i «Håndtverkeren» i Veiten

(Bergen Håndverk- og Industriforening,

nåværende Ricks). Etter forhørene ble

fangene overført til Bergen Kretsfengsel,

derfra til Oslo, og videre til soningssste-

dene. Under avhørene i Veiten ble onkel

Ingvald påført slag mot hodet som invali-

diserte ham for livet. Så ble han sendt til

Hamburg, hvor han sonet en fengselsstraff.

Min far kom også med i illegalt arbeid,

og på ett tidspunkt begynte det å brenne

under beinene på ham også. Min mor og

min far, som fremdeles ikke hadde fast

følge, hadde da - har min mor fortalt - et

møte i Muséhagen en stjerneklar januar-

natt i 1942. Det var akkurat fullmåne, og de

lovet hverandre at hva som enn skjedde, så

Til venstre: Det var kamp om oppdragene på 30-tallet, og O. Haugstvedt ble i ett
tilfelle irettesatt av bransjeforeningen for å ha tatt for lave satser i forbindelse
med et anbud. Over: Trygves mor Ingeborg og far Jon, med Trygve i armen. Bildet
er trolig tatt 17. mai 1954.
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skulle de, hver gang det var stjerneklart og

fullmåne, se opp på månen og tenke på

hverandre. 

Dagen etter ble min far arrestert, samme

dag som onkel Ingvald og i samme sak,

sendt til «Gestapohuset» og Bergen Krets-

fengsel, og dømt til ett års tvangsarbeid på

Grini. Onkel Trygve skrev en benådnings-

søknad til de tyske myndighetene, der han

trakk fram at min far forsørget sin gamle

mor og måtte få kortere straff så han i hvert

fall kom hjem til neste jul. Dette førte til at

soningen av den tolvte måneden ble «ut-

satt til avslutningen av krigstilstanden».

I Bergen Kretsfengsel møtte min far le-

deren for den illegale pressen, Paul

Kvamme, som selv hadde blitt mishandlet

og som senere døde i tysk fangenskap. Han

hadde vært vitne til mishandlingen av

onkel Ingvald. Under krigsoppgjøret i 1946

ble far og onkel Ingvald stevnet som vitner

i rettssaken mot en av forhørslederne i for-

bindelse med mishandlingen av onkel In-

gvald og Paul Kvamme. Dette har jeg fra

rettsdokumenter etter at Gestapoarkivene

ble åpnet 50 år etter krigen. Min far var selv

blitt mishandlet i mindre grad.

På dette tidspunktet, i 1946, sto Ingvald

oppført som snekkermester, mens far blir

titulert som arbeidsleder.

Nortvedt
etter krigen
Etter krigen fortsatte min far med
kveldsutdanning i praktisk retning.

I 1948 gikk han opp til kalkulasjonsprøven

i bygningssnekkerfaget, mottok nærings-

brev i snekkerfaget fra Bergen Politikam-

mer, og tok kveldskurs i arbeidsledelse. Alt

dette trengtes på denne tid for å kunne

drive et snekkerverksted i eget navn. Etter

dette ble far titulert som som snekkermes-

ter. Men samtidig ble onkel Ingvald, som

eldste bror og med handelsutdannelse, sit-

tende som eier og forretningsfører for H.

Nortvedt. Dette innebar blant annet at når

det gjaldt investeringer i maskinpark og

bygning, hadde han et avgjørende ord med

i laget.

I Baneveien 14c var det folk ansatt både

på maskinverkstedet i første etasje, og på

benkeverkstedet ovenpå. På maskinverk-

stedet, der min far selv arbeidet, besto det

meste av arbeidet i høvling av listverk for

Paal Kahrs i Jekteviken. Spon ble hentet av

grisebønder fra Fana. Oppe på benke-

verksktedet ble det snekret dører, vinduer

og forskjellig annet. En vedfyrt lim ovn ble

brukt når de skulle lime med varmlim. Det

var også ansatt en tømrer som tok seg av

utearbeidet på byggeplassene. Etter hvert

gikk produksjonen mye over til skoleinn-

redninger, slik at det ble mindre behov for

tømrerarbeid. Bøkene ble ført av min mor

hjemme i Skoleveien, mens onkel Ingvald

skaffet arbeidsoppdragene.

Min far videreførte det gamle mønsteret

fra landet med middag klokken tolv. Da

gikk han hjem, spiste middag og la seg

nedpå en strekk, før han så gikk ned igjen

på Baneveien. I den kalde årstiden bar han

sekker med ved hjem på ryggen.

Samarbeidet mellom min far som ar-

beidsformann og onkel Ingvald som be-

driftseier fungerte bra i det daglige. Onkel

Ingvald så på min far, eller «Jonnemann»,

som en driftig arbeidsleder som «var gut-

ten kunne snu seg på femøringen». Min far,

som alle andre, respekterte onkel 

Ingvald, som helt klart var forretnings-

mannen i Nortvedt-familien. 

Samtidig lå det en kilde til konflikt

mellom de to brødrene, som av og til kom

opp til overflaten. Min far var yngre, ved

god helse og ville gjerne fornye maskin-

parken. Onkel Ingvald var eldre, merket av

krigen, og mer tilbakeholdende når det

gjaldt investeringer. Noen ganger når

onkel Ingvald var på besøk, og han og min

far satt inne i altanværelset og diskuterte

forretninger, kunne min mor høre at det

gikk en kule varmt mellom de to brødrene.

Men de ble alltid venner igjen etterpå.

Da jeg var gutt var det H. Nortvedt som

høvlet det meste eller alt av listverk for Paal

Kahrs. I løpet av 1960-årene skjedde det en

sterk utvikling på det teknologiske områ-

det, en utvikling H. Nortvedt ikke klarte å

følge med på. Paal Kahrs begynte å kjøpe

listverk fra moderne høvlerier på østlan-

det. Driften av verkstedet i Baneveien 14c

avtok, og de siste årene arbeidet min far for

det meste borte hos Paal Kahrs med å

hengsle dører. Det svarte seg bedre for

ham enn å drive verkstedet.

Da min far var midt i femtiårene, over-

tok han i 1968 endelig som eier av H. Nort-

vedt, men døde senere samme år. Min mor

drev verkstedet videre et par år til. Deret-

ter prøvde hun først å selge eiendommen

som snekkerverksted, men med en gam-

mel maskinpark og nedsarvede lokaler var

det ikke marked for dette. Eiendommen

ble i 1972 solgt som møbellager til Jens R.

Jensen i Jonsvollsgaten.

Jon Nortvedt, Trygves far, sliper verktøy på Baneveien. Bildet er fra rundt 1960.
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Haugstvedt
etter krigen
Snekkermester Ole Haugstvedt var
som person kanskje typisk for små-
håndverkere på denne tiden. 

For ham var æren som håndverker over-

ordnet alt, og kvalitet betydde mer enn

penger. Han var bunn solid, stødig, forsik-

tig og litt pessimistisk. Han oppfordret

egentlig ingen til å overta verkstedet: «Kom

dokker inn i stat og kommune, då e dokker

forsørget», var hans slagord. Barnene ble

innprentet at det gikk så mye bedre med

alle andre enn det gikk med dem selv (noe

som neppe stemte). Han fulgte godt med

på nyheter, var kunnskapstørstig, framsynt

og ivret for at barnene måtte ta seg utdan-

ninger. Min mor sa alltid at «hadde han

vært ung i dag, så hadde han helt sikkert

tatt en høy utdanning». 

Yngstesønnnen Karl var som ung lett-

lært og skoleflink, samfunnsengasjert og

utadvendt. Han hadde en stor omgangs-

krets, deriblant skuespillere fra teateret,

tvers over gaten. Denne omgangskretsen

til onkel Karl samlet seg ofte i stuen på

Engen 52. Onkel Karl elsket diskusjoner,

og var selv slagferdig med en god replikk. 

Ettersom de andre søskenene tok utdan-

ninger og fikk seg yrker utenfor familiebe-

driften, sto onkel Karl, som den yngste av

sønnene tilbake uten klar yrkesvei. På en

eller annen måte gikk det slik til at Karl be-

gynte i snekkerlære hos faren, og tok af-

tenskole på «Tekniken», som min far. Dette

mente min mor var en feil, Karl skulle ha

blitt noe helt annet enn snekker. Da Ole

døde i 1952, overtok onkel Karl driften av

verkstedet, men eierskapet ble delt mellom

søskenene. Slik havnet onkel Karl i noe av

den samme situasjonen som min far på

Baneveien, med å drive et verksted han

ikke rådde fullt og helt over. Onkel Karl og

tante Sigrid ble begge boende i framhuset

på Engen, som ugifte begge to.

Under perioden som snekkermester var

onkel Karl vel så engasjert i Bergen Turlag

som i å drive firmaet. Verkstedet ble brukt

til produksjon og lager for utstyr til turla-

gets første hytter i Stølsheimen, og han var

med helikopterne inn i fjellet og hjalp til

med snekkerarbeidene. Onkel Karl var

også kjent som en veldig omsorgsfull per-

son, som satte spor etter seg i nabolaget.

Bildet viser en gammel freshøvel hos O. Haugstvedts snekkeri i Engen 52. Vi ser at reimene fører
oppover, fordi motoren befinner seg oppunder taket. Bildet er tatt i 1994.

Bakplassen på Engen i 2013. Bak denne døren
lå Haugstvedts maskinverksted.

Under, t.v.: Familien Nortvedt tok med seg religiøse tradisjoner fra Strandvik, og Trygve har arvet en rekke skrifter fra 1800-tallet. I miden: Nortvedt fikk
etter hvert mange oppdrag for Paal Kahrs, men også Haugstvedt samarbeidet med denne lokale storbedriften. T.h. Listverkkatalog fra tidlig på 20-tallet.
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Det viste seg da han døde i 1993, og fikk

meget pen omtale i avisen som et fint

menneske av både naboer og turkamera-

ter. Året etter ble Engen 52 solgt til Engen

Eiendom ved Jan Strønen, med forpliktelse

om å hindre videre forfall av bygningene.

Ikke alltid de 
beste lokalene
Snekkerverkstedene ble etablert i
hus og på tomter som ikke var 
hundre prosent egnet til formålet.

Både hos Nortvedt på Baneveien og hos

Haugsvedt på Engen var det maskinverk-

sted i første etasje og benkeverksted i

andre. De gamle maskinene ble drevet av

elektromotorer, der kraften ble overført via

et sinnrikt system av reimer, hjul og aks-

linger. På Baneveien sto maskinene nede

på selve grunnen, noe som førte til pro-

blemer med oversvømmelser om vin-

trene i forbindelse med snøsmelting. Det

unngikk man på Engen ved at motorene

var montert oppunder taket, noe som

også gjorde det mulig for min morfar å

grave ut tørkerom for trelast under ma-

skinverkstedet. Under dette arbeidet

måtte de jekke opp hele verkstedsbyg-

ningen. Noen ganger leide min far tørke-

rommet hos Haugsvedt på Engen når

han skulle tørke råmaterialer.

På Baneveien sto det en stor høvelma-

skin eller «molding». Min far pleide å si

at den hadde vært med i Tredveårskrigen

– stålet i den skulle visst nok stamme fra

omsmeltede kanoner. Min far hadde to

store skap fulle av høvelstål, som han fes-

tet til skovlene på moldingen med skruer,

skiver og noe porøst papir. Men først

måtte han veie dette på en skålvekt han

hadde hengende oppe i vinduet, for at det

skulle bli likevekt på hver side av skovlen.

Så måtte det strammes veldig hardt, og da

pleide min far å henge seg med hele

kroppstyngden på en svær skrunøkkel

som han brukte. Samlingen av høvelstål

skal ha vært den største i Bergen. Hvis

noen kom og ba om å få høvlet en profil

som min far ikke hadde stål til i skapet,

fikk han slipt til nye stål hos en kar inne i

Marken som het Stien. ●

Trygve Nortvedt, november 2013 

På gamle tomter: Nortvedts lokaler lå omtrent der gravemaskinen bak Trygve står. Alle spor er nå borte etter denne familiebedriften, men på Engen står
de gamle byggene fortsatt (over, t.h). Legg merke til den blå veggen t.h. i bildet - det er der bildene under er tatt. Begge bildene over er fra 2013.

Onkel Karl (Haugstvedt) på «planen» utenfor
Engen 52. Bildet er fra omtrent 1960.

Rødruss Trygve, Ingeborg og Synneva på samme sted, et tiår senere, 17. mai 1971. Året etter ble 
H. Nortvedt i Baneveien solgt, men O. Haugstvedt her på Engen holdt stand til tidlig på 1980-tallet.
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1909 Århundret var ikke særlig 

gammelt før det kl. 5.42.

e.m. 19.08. ble meldt om brann i L.P. Jo-

hannessens trelastlager i Jekteviken. Bran-

nen var i det ildfaste fyrhuset og ble

øyeblikkelig slukket, alt ble kontrollert og

funnet i orden. Det ingen hadde sett, hver-

ken av fabrikkens folk eller av brannvese-

nets, var at gnister hadde satt seg fast i en

transportrenne over taket på fyrhuset.

Med ett og med utrolig fart - godt hjulpet

av en kraftig sønnavind - forplantet ilden

seg til det store lageret av uhøvlet trelast

og storbrannen var et faktum. 

Vanntrykket var dårlig i «denne utkant

av byen», men ved hjelp av blant annet to

av brannvesenets sjøbrannsprøyter ble

brannen slukket.

1930 «Nøstebrannen». Denne       

brannen var så stor og så

dramatisk at vi siterer fra Bergen brannve-

sens 100-års beretning, skrevet av Gustav

Brosing: «Den største og mest dramatiske

brann siden 1916 var den såkalte «Nøste-

brannen» 16. mai 1930. Brannen brøt ut i

Nøsteboder 10, som hadde store lagre av

forstoffer, tjære, drev og andre brennbare

saker. Brannmeldingen ble mottatt kl. 14.54

samtidig både gjennom utsiktsvakt, signa-

lapparat og telefon. Det var derfor med en

gang klart at ilden måtte ha fått godt tak,

og ved de første brannvogners fremkomst

veltet da også tette røkmasser ut fra sjø-

bodene og sperret utsynet i den trange

Nøstegaten. Det var 8 sekundmeters vind

fra sør, og gnistregnet jog allerede over

DRAMATIKK I MASSEVIS:

Branner på 
Sydnes og  
Nøstet i det 
20.århundre
Sydnes og Nøstet hadde sin rikelige andel av branner i det forrige århundret.
Tidligere brannsjef Einar Gjessing ser i denne artikkelen nærmere på de største
brannene og tar for seg noen av de spesielle forholdene som gjør Bergen til en
brannfaglig unik oppgave. Han understreker at ved siden av brannene som er
nevnt i artikkelen, har det vært utallige branner som forble små fordi de ble
meldt tidlig og slukket hurtig. En del av bildene i artikkelen er unike privat-
fotografier fra 1930 og 1944. I billedutvalget har redaksjonen derfor prioritert
disse glimtene fra de to største brannene i området. Vi skylder en stor takk til
billedeierne som har stilt sine bilder til rådighet. JEÅ/JHM

Artikkelforfatter Einar Gjessing (85) er 
pensjonert branningeniør og brannsjef i 
Bergen. Som pensjonist har han jobbet 
mye med brannvesenets historie og er en 
forkjemper for etableringen av et brann-
museum i den gamle brannstasjonen. 
På bildet er Einar Gjessing fotografert 
sammen med velforeningens billedarkivator,
John-Erik Ågotnes i forbindelse med stoff-
utvalget til denne artikkelen.

1909: 27. august 1909 ble dette «reportasjekortet» sendt 
lager gik op i luer. Og litt av badehuset med. Godt at ikke
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til Ervik i Sunnfjord: «Her ser du hvordan Johannessen trælast-
gasverket gik». BILLEDEIER: JOHN FREDRIKSENS POSTKORTSAMLING

Brannen i Sydnessmauet i 1982
kunne blitt en katrastrofe, men det

endte heldigvis «kun» med at  en
bakbygning fikk store skader. 

FOTO: KNUT STRAND/BERGENS TIDENDE

1930: Brannmester Jacob Abrahamsen og brannsjef Harald Sontum under etterslukkingen 
av gigantbrannen på Nøstet. BILLEDEIER: BRANNVESENETS SAMLINGER I DEN GAMLE BRANNSASJONEN
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tettbebyggelsen mot Skottegaten, Munke-

bekksmuget og Klosteret.

Reservekorps og sjødampsprøyter ble

straks satt inn og beboelseshusene på øst-

siden av Nøstegaten ble rømt. Den bren-

nende sjøbod ble fra landsiden utsatt for

kraftig bestråling fra sør og nord, mens sjø-

dampsprøyte 2, som hurtig var kommet til

stede, ble lagt på sørvestsiden av brannste-

det for å hindre at ilden fikk feste i sjøbo-

dene mot Sukkerhusbryggen. Dette lyktes.

Derimot stod sjøbodene mot nord på

grunn av den ugunstige vindretningen og

flammeeksplosjonene i de lettantennelige

pakkhus og lagre ikke til å redde. Ilden

sprang fra bod til bod, og snart stod vestsi-

den av gaten helt fram til Nordre Nøstekai

i flammer.

Nordre Nøstekai dannet en naturlig og

bred avslutning av det brennende sjøbod-

kvartal, men gnistregnet stod rett over

kaien og truet Toftegaards store trelastla-

gre og snekkerifabrikk. Sjødampsprøyte 3

ble derfor plassert her, og de kraftige

vannkanoner ble rettet mot flammehavet i

Riebers store sjøboder. Sjødampsprøyte 1

som lå på Storemøllen slipp for årlig etter-

syn, kom til 50 minutter etter brannmel-

dingen og ble plassert aktenfor nr. 3. I alt

ble det tatt ut 22 stråler fra sjødampsprøy-

tene, og det lyktes å begrense ilden i sør og

nord. Imidlertid slo ilden over Nøstegaten

og antente hus etter hus, og boligbebyg-

gelsen i Skottesalen og Munkebekksmuget

kom i brann. Wallemsmuget ble utslettet

av bykartet for alltid. Det ble tatt ut 52 strå-

ler fra vannverket - en del ble ført ned til

brannstedet fra høytrykksledningen på

Klosteret. Det lyktes å begrense brannen

midt i husmylderet vest-sør mellom Nøs-

tegaten og Skottegaten og sør-nord

mellom Skottesalsmuget og Munkebekk-

smuget. 26 eiendommer var da totalskadd

og 45 mere eller mindre skadd. Ettersluk-

ningen i sjøbodene tok over en måned.

«Nøste-brannen» var en overmåte farlig

brann, som kunne ha utviklet seg til en by-

katastrofe.Gnistregnet antente hus i

brannfarlige strøk til dels langt fra brann-

stedet. Således oppstod en meget farlig

brann i Ytre Markevei. Den ble slukket av

reservekorpset og mannskaper fra hoved-

1

2

1

7
2

6

8
5

9

3
41

2

Svært ødeleggende
storbranner 
1: 1930 
2: 1944

Storbranner 
1: 1909 4: 1970 7: 1985
2: 1944 5: 1976 8: 1987
3: 1954 6: 1982 9: 1987

Noe mindre 
branner 
1: 1971 
2: 1979

Større branner på Sydnes og Nøstet 1900-2000

1930: Nøstetbrannen sett fra Sukkerhusbryggen. «TV2-huset» skimtes i bakgrunnen.
BILLEDEIER: INGER KARSTENSEN/FOTO: NINA ANDERSEN
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stasjonen. Andre takbranner ble slukket av

husenes beboere og av frivillige hjelpe-

mannskaper. Elever fra Underoffisersko-

len gjorde utmerket arbeid. Hvor farlig

brannen var, kan også utledes av at mann-

skapene på Skansen stasjon som hadde

ligget i reserve, måtte beordres til brann-

stedet, og Solheimsvikens mannskaper

overføres til hovedstasjonen. Alt slange-

materiell ble brakt til faresonen, og for sik-

kerhets skyld ble telegrafert til Oslo etter

2.000 meter slanger. Dette ankom neste

dag. I alt ble utlagt 11.000 meter slanger,

hvoran 1.700 meter ble ødelagt i brannen.»

1944Det fjerde krigsåret brakte   

to storhendelser som skulle

endre byen for alltid: «Voorbode»-eksplo-

sjonen 20. april, 169 mennesker ble drept,

4800 skadet og store deler av sentrum ble

rasert, samt 29. oktober, der et skadet alli-

ert fly slapp bomber over Nøstet. 

Bergen brannvesen ble opprettet 21.
august 1863 og feirer derfor 150 års
jubileum. Det kan være en passende
anledning til å ta en titt på materi-
ellet som er brukt i ulike perioder.

Håndtrukket materiell: De

aller første var håndtrukne

slangevogner med nødvendig

utstyr basert på tilkobling til

vannledningsnettet. Den siste

var i bruk til årsskiftet 1904/05.

Hestetrukket materiell: Den første vognen

kom i 1882 og var en enspent forbedret ut-

gave av vognene fra 1863. Siden kom dob-

beltspente slangevogner, stigevogner,

håndbetjente pumper, dampdrevet pumpe

og arbeidsvogner, alt hestetrukket -  og

ikke å forglemme brannsjef Rollands en-

spente hurtige kommandovogn «Rolla-

ren». Den siste hestetrukne vognen ble tatt

ut av bruk i 1936 og da var det slutt med

hestene i brannvesenet.

Bilene: Brannvesenets første bil kom i

1918. På grunn av leveringsvanskeligheter

under 1. verdenskrig ble det en brukt Fiat

lastebil som ble rigget til med stige og

annet utstyr og plassert i Solheimsviken

brannstasjon. I 1920 kom den første virke-

lige brannbilen, en åpen Scania-Vabis, som

ble plassert i Hovedbrannstasjonen i

Christies gate. Siden den tid er bilene kom-

met i en jevn strøm. Grunnstammen har

alltid vært mannskapsbilene. I alt har

brannvesenet hatt 17 forskjellige typer

biler, bl.a. 13 ambulanser på samme tid. I

2011 bestod bilparken av i alt 67 kjøretøy.

For den spesielt interesserte er i 2012-år-

boken for Gamle Bergen en forholdsvis ut-

førlig artikkel om Bergen brannvesens

mannskapsbiler.

Sjøgående materiell: Med sjøen som uut-

tømmelig vannkilde nær den brannfarlige

bebyggelsen har det siden 1873 vært sjø-

brannsprøyter i brannvesenets tjeneste. I

alt har brannvesenet hatt seks sjøbrann-

sprøyter. Opprinnelig var de dampdrevne,

men i 1946 kom den første dieseldrevne.

Foruten sjøbrannsprøyten, som ligger ved

Nordre Nøstekai, har brannvesenet en

hurtiggående båt for redningsdykkerne i

Sandviken (bildet), en liten brann-og red-

ningsbåt ved Hovedbrannstasjonen og

gummibåter på tilhengere. For den spesi-

elt interesserte er det en artikkel om

brannvesenets sjøbrannsprøyter i 2010-

årboken for Gamle Bergen. På unifor-

mene som var i bruk til 1947 hadde

maskinistene på sjøbrannsprøytene på

jakkeoppslaget et merke med avbildning

av en sentrifugalregulator omgitt av tek-

sten «BERGENS BRANDVÆSEN 1863»,

mens de øvrige mannskapenes jakkemer-

ker var avbild-

ning av en hjelm

med krysslagt øks

og fakkel under.

Det var den gang,

det!

Brannvesenets materiell gjennom 150 år

1930: Bildet er tatt fra Skottegaten ned det som nå heter St Hansstredet. Her kan vi se rett på
sjøen, men etter brannen ble det bygget et stort leilighetskompleks nedenfor husrekken. 
Husene nærmest fotografen står ennå. BILDEEIER: INGER KARSTENSEN/FOTO: NINA ANDERSEN
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1944: Etter Voorbode-ulykken brant det i Dok-
ken. Fotografen mente en ovn veltet i eksplosjo-
nen. BILLEDEIER: I. KARSTENSEN/FOTO: NINA ANDERSEN
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April: Kl. 0905 20.04 ble det  meldt om

brann i et skur på Dokkeskjærskaien, kort

tid etter at 120 tonn sprengstoff eksploderte

i tråleren «Voorbode» ved Festningskaien.

Brannen ble bekjempet med 5 stråler, 20

mann var i sving og 500 m slanger ble lagt

ut. Samtidig raste 4 andre større branner,

samlet var 325 mann i innsats, 111 stråler ble

brukt og 12.000 m slanger ble lagt ut. Alle

3 sjøbrannsprøytene var i innsats og brann-

vesenet brukte i alt 40 kjøretøyer. Om

brannen i skuret på Dokkeskjærskaien

skyldtes eksplosjonen, har det så vidt vites

ikke vært mulig å finne ut av. Man fryktet

at gasstankene i Jekteviken kunne være

slått skjeve av trykket fra eksplosjonen og

at det kunne gå galt når gassen ble tappet

ut. Det skjedde heldigvis ikke. 

Oktober: Kl. 0140 29.10. gikk det flyalarm.

Målet for de 237 Lancaster bombeflyene og

de 7 Mosquito jagerbomberne var ubåt-

verkstedene og ubåtbunkeren på Lakse-

våg. Ett av bombeflyene, en australsk

Lancaster, ND 332 fra 463. skvadron, ble

truffet av tysk luftvernild og prøvde åpen-

bart å slippe de tidsinnstilte bombene som

var beregnet på militære mål, i Byfjorden,

men det gikk galt og de traff Engen. 43 si-

vile omkom, derav 4 brannmenn. Det var

brannmester Jacob Bastiansen, brannmes-

ter Jens Jensen, brannkonstabel Nils Ber-

land og  brannaspirant Oscar Solheim. 

Flybesetningen på 7 mann omkom,

sammen med besetningene på 2 andre fly,

i alt 21 mann. Brannene og eksplosjonene

ødela 45 bygninger, deriblant Det Gamle

Teater. Det ble brukt 72 stråler og 15.000 m

slanger ble langt ut. Alle tre sjøbrann-

sprøytene deltok i slukningsarbeidet.

Einar Gjessing var med på redningsarbeidet

etter «Voorbode» som frivillig i det sivile

luftvernet. Også Trygve Andersen, som tok

bildene over, var i Luftvernet. Trygve var

billedeiers Inger Karstensens far, og også

hennes mor, Nina, fotograferte. Vi aner her

materiale til en artikkel i 2014. Red.

November: 07.11. var det tre sabotasje-

branner i knottlagre. (Knott var løvtrebiter

som ble brukt i vedgassgeneratorer som er-

statning for bilbensin. Red). En av disse

brannene var i Nøstegaten. Flere brannfolk

ble røykforgiftet og innlagt på sykehus.

1954 19.05. Håkonsgaten 9. 1890-

års hus, det tidligere Folkets

Hus. Brann midt i arbeidstiden, 12 perso-

ner ble reddet ut ved hjelp av stiger. Det

ble brukt 13 stråler og brannen var slukket

etter 1 1⁄2 time. Dette bygget ble senere

revet.

1970 Januar. Rosenberggaten 13. 

1890-års hus. Brann i 2. et.

og folk innesperret i 3. et. 2 røykdykkere

skadet på vei ned igjen fra 3. et. da bran-

nen hadde brutt gjennom fra 2. et. og ut i

trappehuset. En dame som var innesper-

ret i 3. et. ble reddet under store vanske-

ligheter med stigebil. Huset ble senere

kondemnert. 

Dette bildet er muligens tatt fra Kalmarhuset og viser hvor det ødelagte teaterbygget lå, her midt i
bildet. BILLEDEIER: INGER KARSTENSEN/FOTO: TRYGVE ANDERSEN

1944: Bildet viser de enorme skadene etter feilbombingen. I dag       
ennå er ubebygget. Et utgangspunkt for å lette orienteringen:
fra samme sted, men i noe i ulike retninger, og perspektivet er 

1944: «Det gamle teater» ble stygt skadet i bombingen og ble revet. Senere ble kontorbyg-
get som rommet Engen kino (en del av dagens Konsertpalé) oppført på tomten.
BILLEDEIER: INGER KARSTENSEN/FOTO: TRYGVE ANDERSEN
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1971 April Håkonsgaten 7. 1890-års 

hus. Brann i 2. og 3. etasje.

Raskt slukket. Ingen skadet.

1976 24.10. Sydneskleiven 4.  La oss   

se litt nærmere på denne bran-

nen. Bygningen er et 1890-års hus. Disse

husene var oppført i 1890-årene, etter uten-

landske forbilder. Den daværende byg-

ningsloven hadde ikke tatt høyde for slik

bebyggelse. Brannteknisk bar det galt av-

sted, og en ny bygningslov for Bergen i 1899

satte en stopp for byggepraksisen. Bygning-

ene er som regel i 4 etasjer med et ytre mur-

skall av bergensk hulmur og all innredning

av tre. Noen har dog murte hovedtrappe-

hus med til dels trappeløp i ubrennbare ma-

terialer. Denne type bebyggelse var lenge en

svøpe for brannvesenet og daværende

brannsjef Rolland skrev i 1913: «Man ser
med Forbauselse med hvilken Hastighet Ilden
spreder sig i saadan moderne Bebyggelse». En

meget dramatisk brann i Konsul Børs gate

35 22.01.1967 med 2 omkomne gjorde at

brannvesenet satte alt inn på at dette måtte

aldri få skje igjen. Man fikk lovhjemmel for

å kunne gi pålegg om sikring av rømnings-

veiene og gikk over fra stigebiler til snor-

kelbiler (hydraulisk opererte kurver som

kan ta 7 voksne personer). Det tok nok tid

å få gjennomført påleggene og å få

gjennomført overgangen til snorkelbiler,

men samtidig ble utrykningsavdelingen i

brannvesenet spesielt opplært og utstyrt til

å takle branner i 1890-års hus.

Da brannvesenet kom frem om natten

24.10. til Sydneskleiven 4 var det kraftig

brann i 2. et., det var folk innesperret i 3. et.

og det satt folk på taket og holdt seg fast i

snøfangeren. 3 røykdykkerlag ble sendt inn

samtidig, ett opp hovedtrappen til 2. et. og

hindret at brannen fikk bryte ut i hoved-

trappehuset, og ett opp hovedtrappehuset

til 3. et. og fikk ut dem som var innesperret.

Det 3. laget tok seg gjennom 1.et. og opp

baktrappen og stoppet brannen som holdt

på å bryte ut fra 2. et. Samtidig ble snorke-

len reist og man tok ned alle dem som satt

på taket. I mellomtiden hadde brannen i 2.

et. brutt ut gjennom vinduer i bakgården,

hoppet over 3. et. og tatt seg inn i 4. et. Alt

dette ble stoppet etter kort tid og huset står

ennå. Et takkeskriv kom fra ordføreren til

brannvesenet.

Brannmuseet
Brannvesenet i Bergen har en
av Europas største samlinger
av gammelt brannmateriell, en
uvurderlig historisk, kulturell
og teknisk skatt. 

Før Bergen brannvesen ble opp-

rettet 21.08.1863 var det et bor-

gerlig brannkorps med pumper,

pøser, slanger, stiger, sprøytehus,

brannseil, allverdens annet utstyr

og flagg og vimpler. Branndirek-

tørstillingen ble opprettet i 1686

som landets første. Nåværende

brannsjef, Johnny Breivik, er den

24. i en ubrutt rekke av branndi-

rektører og brannsjefer. 

Det ble en glidende overgang fra

det gamle til det nye brannvese-

net og det gamle ble offisielt aldri

nedlagt. Etter hvert som det

gamle materiellet ble tatt ut av

bruk ble det samlet i Ludebanen

i Sandviken. Det danner nå

grunnstammen i en samling som

omfatter tusenvis og atter tusen-

vis av gjenstander, bl.a. 11 vete-

ranbrannbiler. Det meste er

samlet i magasinbygget ved Arna

brannstasjon og i den gamle Ho-

vedbrannstasjonen i Christies

gate, men også noe andre steder. 

Vi arbeider for at Hovedbrann-

stasjonen i Christies gate skal bli

et brannhistorisk museum med

en rekke tilknyttede aktiviteter.

Foruten Bergen brannvesen er

også Bymuseet, Bergen brann-

historiske stiftelse og Bergen

brandkorps historielag sterkt en-

gasjert i saken, som også støttes

av en rekke andre institusjoner. 

Omvisninger både i Arna og i

Hovedbrandstasjonen kan arran-

geres, på det siste stedet også

foredrag, underholdning og sosi-

ale sammenkomster. EINAR GJESSING

     ligger Sentralbadet på mesteparten av tomten på høyre side, mens store deler av tomten i bildets venstre side
Bygget i midten huset den nå nedlagte Spar-butikken. Merk at dette er en montasje av to bilder som er tatt
dermed noe fortegnet. BILLEDEIER: INGER KARSTENSEN/FOTO: TRYGVE ANDERSEN

Avisutklipp fra storbrannen i 1976. Vi har tross flere forsøk ikke klart å spore opp brukbare bilder fra
brannen, og har en mistanke om at lokalpressens ressurser akkurat denne helgen var sterkt opptatt av
et annet brannfenomen: Rødtrøyene fra Stadion møtte nemlig Sogndal til cupfinale!
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Brannstasjoner
De nærmeste brannstasjonene til

Sydnes og Nøstet har vært:

• Corps de Garde 1863 - 1905

• Fredriksberg 1905 - 1926

• Hovedbrannstasjonen i Christies

gate 1870 - 2007

• Hovedbrannstasjonen på 

Nygårdstangen 2007 -

Sjøbrannsprøyter
Den nærmeste sjøbrannsprøytene

til Sydnes og Nøstet har vært:

• Sjøbrannsprøyte II (1879 - 1946)

i nytt skur fra 1904 ved Nøstet.

• Denne ble i 1946 avløst av 

Sjøbrannsprøyte II (1946 - 75). 

Denne lå først på samme sted, 

deretter i en to-års periode på 

Marineholmen og deretter i et 

nytt skur i Jekteviken.

• I 1975 ble sprøyten avløst av Sjø-

brannsprøyte II (1975 - ) som nå

er flyttet til et skur ved Nordre 

Nøstekai. Det er i disse dager gitt

bevilgning til anskaffelse av en ny

brannbåt.

Sjøbrannsprøyten på Nøstet har hele

tiden vært bemannet fra Hoved-

brannstasjonene, unntatt i 2005 - 07

da den ble bemannet fra Årstad.

1979 03.01. Rosenbergggtaten 10 

1890-års hus. Loftsleilighet.

Brann meldt kl. 1205, stor brann meldt 

kl. 1209, brannen under kontroll kl. 1219,

slokket kl. 1225.

1982 05.12. Brann i Sydnes- 

smauet 18. Fra årsberetningen

i 1982 siteres. «Kl. 1155 ble det over telefon

meldt: ’Flammer slår ut av veggen i Syd-

nessmau 18’. Huset er et gammelt trehus på

2 etasjer og loft og ligger i en karakteristisk

gammel trehusbebyggelse - trange smau og

brannfarlige hus. Bakhuset - et tilbygg med

2 toaletter og boder var helt overtent, og det

ble rykket ut til stor brann kl. 1157. Hovedhus

og nabohus ble dekket med stråler utvendig

og innvendig, og snorkel dekket tak. Vold-

somme lave røykmengder vanskeliggjorde

oversikten og slokkingen. Brannen var

under kontroll kl. 1220 og slokket kl. 1339.

Bakhuset ble sterkt brannskadet».

1985 28.07. Jekteviken. Det var  søn-

dag ettermiddag, full fyr i Paal

Kahrs usikrede trelastforretning og -lager.

Det ble etter meget kort tid gjennombrudd

til N.A. Nilsens kassefabrikk på den ene

siden og på den andre siden til Bergen

Havnevesens 4 etasjers trebygning. 5 av

brannvesenets 7 stasjoner sammen med

sjøbrannsprøyten ble satt inn i den nest

største etterkrigsbrannen. Deler av Sivil-

forsvaret ble også satt inn. Det oppstod 6

branner i små trehus på oppsiden av gaten,

men disse ble hurtig slokket. Også et sup-

plyskip deltok i slokkingen. Brannen ble

slokket etter 3 1⁄2 time og skadebeløpet ble

kr. 23.000.000,- i datidens penger. 

1987 24.01. Sydnessmauet 5, 2 etasjes 

trehus, brann i 2. et. og på lof-

tet. Brannen fikk et tragisk utfall, da en

ung, lovende brannkonstabel, Tore Nat-

land, døde av hjertesvikt, det eneste døds-

fallet i brannvesenet etter krigen.

1987 31.10. Teatergaten 8, 10 og  12.

Brannen ble meldt kl. 1446 og

var oppstått i nr. 10, en 3-etasjes trebygning

med murforblending mot gaten og bak-

bygning i tre. Røykgasseksplosjon, spred-

ning til begge nabobygningene, som var av

samme konstruksjon. En brannkonstabel

skadet av nedfallende bygningsdeler. Alle

bygningene kondemnert. ●

La meg avslutte med å si at måtte også

Sydnes og Nøstet bli forskånet fra brann-

ulykker i fremtiden. Som Johan Nordahl

Brun skrev i 8. vers av Bergenssangen:

«Ilden og Sverdet dig ei fornærme». Stol

ikke bare på brannvesenet! Glem ikke

røykvarslerne og brannslokkingsappara-

tet/husbrannslangen! La hvert enkelt hus

være en liten brannstasjon - med vekt på

både det forebyggende og det slokkende! 

Med hilsen Einar K. Gjessing,

tidligere brannsjef i Bergen  

1985 Et syn mange nok husker svært godt. Brannen i Jekteviken var virkelig dramatisk, og markerte en tragisk slutt for nesten hele den gamle strand-
kantbebyggelsen. Kun «Nøsteboden» står igjen, som en liten perle blant dagens nitriste næringsbygg. BILLEDEIER: RUTH KVAMMEN/FOTO: ALF KVAMMEN
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Åpningstider:  Man-fre: 0700 - 2300 - Lørdag: 0800 - 2100   
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HB
Heikki Bruvik as 
Låssmeden i Bergen
Vi fører låssystemer, dørautomatikk, dørlukkere og porttelefonanlegg med mer.

Heikki Bruvik as · Nøstegaten 42 
5011 Bergen · Tlf.: 96 200 400
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VEIEDNINGSTIME
Kostnadsfri veilednings-    
time med instruktør.

GRUPPETRENING
Tren sammen i gruppe 
med motiverende og 
inspirerende instruktør.

UTHOLDENHETSTRENING
Romaskin, crosstrainer,
sykkel eller løpebånd. 

STYRKETRENING
Tren styrke med maskiner, 
frivekter, vektstenger o.l.

OPPFØLGINGTIME
Kontinuerlig oppfølging
av instruktør inngår alltid  
i medlemskapet. 

SVØMMEHALL
Tilgang til svømmehallen 
inngår i medlemskapet. 

BADSTUE
Fri tilgang til badstue

Priser: 359,- per mnd
Avtalegiro/12 mnd binding/
300 kr innmeldingsavgift.

Kombiner treningsstudio og svømming på samme inngangskort!

ACTIC SENTRALBADET 
Åpningstider, 
treningsstudio

Mandag 07.00-21.30
Tirsdag 07.00-21.30
Onsdag 07.00-21.30
Torsdag 07.00-21.30
Fredag 07.00-21.30
Lørdag 09.00-15.00
Søndag 10.00-15.00  

Åpningstider, 
svømmehall

Se våre hjemmesider:
www.actic.no/bergen

Kontakt

55 23 30 44
bergen@actic.no
www.actic.no
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I år er ikke mulig å komme utenom to svært lokale 
bøker når det skal lages julegavehandlesliste!To

topp 
julegave-

tips
Tidligere i høst lanserte SK Djerv den fjerde by-

delsboken i rekken, igjen med den erfarne TV 2-

journalisten Roy Tore Jensen som redaktør. I

november supplerte så Sydnæs Bataljons minst like

maurflittige redaksjonskomité bokhøsten med et

monster av en jubileumsbok.

Under ledelse av Jon Eigil Eknes Thorsen har ko-

miteen satt sammen et 700 siders, rikt illustrert

verk der buekorpsets 150-årige, fargerike historie

beskrives i detalj. Men buekorpshistorien er også

en fortelling om kulturell og sosial utvikling, og

ettersom boken også har en meget fyldig

gjennomgang av Sydnes og Nøstets historie fra de

eldste tider og frem til i dag, er dette et must for

alle med interesse for lokalhistorie. Prisen er kun

400 kroner.

Bydelsboken for Møhlenpris er annen type verk.

Som tidligere er boken basert på frittstående arti-

kler; historiske tilbakeblikk, portretter og «memoa-

rer», supplert av et utall tidligere upubliserte bilder.

Bydelsboken er mindre av omfang og en del rimeli-

gere enn buekorpsboken, men  begge bør finne plass

i både lokale bokhyller og under mange juletrær. ●

ROY
TORE

JENSEN
(RED

)BYDELSBOKEN

Sydnæs-sjef 2013, Leif Erik Johannessen (t.v.) og Jon
Eigil Eknes Thorsen under boklanseringen i november.

Bestilling: 
www.sydnaesbataljon.com

Bestilling: www.skdjerv.no
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❁BURMESISK OG THAI TAKE AWAY❁

✆ 55 33 07 00

www.karenthai.no

Take away og catering

Åpningstider:

Man-tors: 10-23

Fre-søn: 12-04

Velkommen til oss i «Skomakerhuset», Komediebakken
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- Alle 
kan jo
synge!
Hver mandag kveld øver det ny-
startede koret for damer som bor
på Sydnes og Nøstet. Ønsker du 
å være med, så er det bare å møte
opp i Arbeidsstuen på Engen-
senteret klokka halv åtte på 
mandager. 

av Evy Singstad

Dirigent, eller aktivitør for det nystartede

koret, er Tove Dorthea Fossedal som til

daglig underviser i sang på Langhaugen

videregående skole.  Hun ønsker å hjelpe

alle med å utvikle stemmen sin for å få

selvtillit til å synge.  

- Vi tror, alle kan synge! sier Eli Kyte,

en av initiativtakerne til koret. 

- Vi kommer til å synge sanger fra

sangskattene våre, forteller Rosalind Jo-

hanessen, en av de andre intiativtakerne,

men er åpne for både gamle og nye

sanger. Det er bare å ta med seg forslag

til prøvene.

For oss selv - og for alle
Vi synger til glede for oss selve og forhå-

pentligvis for nabolaget, sier de entusia-

tiske damene og hinter om at de kanskje

dukker opp med glad sang allerede til ju-

lefeiringen – til glede for beboerene på

Engensenteret, nabolagsfestene på Super-

lørdag etter jul og til lystenningen i de-

sember. 

Trenger et godt navn
Men kva skal koret hete? Vi vil helst ha et

navn med lokal tilknytning sier damene

og ramser opp alt fra Dragebrølet, Kjer-
ringaule, Sydneskvitter, De glade kvinners
sangforening, Ekserserkoret,  Sukkertøsene
eller Reperbanen er kanskje av de mer

dristige forslagene. Koret tar gjerne imot

gode forslag fra leserne og lover heder og

ære til den som sender et forslag vi be-

stemmer oss for. Kanskje møter vi opp

med en intimkonsert på trappen til de

som kommer med det beste forslaget? ●

Inside Design Møbelbutikken i Veiten

INSIDE
D E S I G N  A .S

Arper
Auping
Brdr. Andersen
Carl Hansen
Eilersen
Èlitis
Foscarini
Fredericia

Kasthall
Kymo
Le Klint
Light Years
Louis Poulsen 
Lumina
Milano Bedding
Mokasser

Montana
Naos
Naver
Northern Lighting
Oluce
Omexco
Piet Hein
Romo

Rubner
Sahco
Sahco Hesslein
Sancal
Saxo
Scandinavian 
Sovet
Stouby

Surface
Swedese
Varièr
Verpan
Vipp
Weba
Woodnotes

Best på interiør 
til private hjem
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