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LYKKEBODEN
KIOSK

NATTLANDSVEIEN 87
Tlf. 55 36 02 46

Spill og tipp hos oss!
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DU RINGER
 

55 28 58 40 
VI BRINGER

������������������������������������������������������������������������

Landåstorget - Natlandsv. 76 A. Åpent alle dager kl 13.00 - 23.00
�

Se vår meny på internett: 

www.sanmarino.no
Vi holder stengt
24. desember (julaften)
Vi ønsker alle en riktig 
god jul og et godt nyttår!

Vi har utvidet restauranten med plass til 60 gjester. Velkommen inn til en koselig spisestund. 
Kjøkkenet er nyinnredet og utvidet med god kapasitet for hurtig levering og utkjøring av mat.

Sletten Senter
2. etasje

Tlf: 55 28 50 00

NR. 6 - DESEMBER 2015 - 23. ÅRGANG                                      Tlf. ��� �� ���
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Kommende planlagte
utgaver 
(med forbehold):
��. januar
��. mars
��. mai

Stoff-/annonsefrist: 
torsdag uken før

Har skutt nær 
20.000 rotter i år

Fellen rapporterer hvor mange ganger den løser ut. (Foto: 
Newswire) 

Nå er vi arstadposten.no
I dag er Årstadpostens nettavis satt i drift. 
Vi tar steget fra avis annenhver måned til 
en aktuell nettavis med daglige oppdaterin-
ger. 
 Stoffutvalget blir betydelig utvidet, med 
blant annet byens mest omfattende dek-
ning av bergensværet. Vi satser også mer på 
næringsliv, kultur, sport, helse/livsstil og 
boligstoff.

Side �

www.arstadposten.no - e-post: post@arstadposten.no

Nærmere ��.��� bergens-
rotter er hittil i år tatt av 
Anticimex sine høytek-
nologiske rottefelle Wise-
Trap. Det er om lag �� 
prosent av den antatte rot-
tebestanden i byen.
 Fellene er plassert i byens 
avløpsnett. Informasjon 
blir sendt til Anticimex sitt 
kontor på Minde.

Side ��
Årstadpostens nye nettside er i drift i dag, tirsdag 8. 
desember.

Filmene til Sara (29) er lastet 
ned 137 millioner ganger

Seks uker etter at Sara (��) 
fra Bergen hadde lagt ut 
en video på Youtube om å 
lage sunne snacks, hadde 
over �,� millioner startet 
filmen. 
 Hennes �� videoer er 
lastet ned ��� millioner 
ganger. Med nær �,� mil-
lioner følgere er hun på 
førsteplass i Norge. Antall 
nye abonnenter ligger på 
mellom ��.��� og ��.��� i 
måneden.                    Side �
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Kolstien 2 u.etg.
E-post: landaas@fixbil.no

Tlf. 55 28 08 18

Åpent: Mandag - fredag 

kl 07.30 - 16.30

• Service   • Alle bilmerker
• EU kontroll • FASTE PRISER

Landås Bilverksted FIX

Tlf. 06066
www. fixbil.no
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Seks uker etter at 
Sara (��) fra Bergen 
hadde lagt ut en video 
på Youtube om å lage 
sunne snacks, hadde 
over �,� millioner star-
tet filmen. 

Saras «Sara Beauty Corner»  
nærmer  seg �,� millioner 
følgere, og den �� minutter 
lange filmen om hvordan 
man kan lage god og sunn 
mat, har fått overveldende 
positiv mottagelse. 
 Siden filmen ble lagt ut ��. 
oktober har i gjennomsnitt 
��.��� per døgn startet 
filmen, som altså har passert 
�,� millioner visninger. 
Filmen er også godt likt: over 
��.��� har vendt tommelen 
opp, bare ��� tommelen ned. 

God og næringsrik mat
Filmen heter «How to Cook 
Healthy Food! �� Breakfast 
Ideas, Lunch Ideas & Snacks 
for School, Work!» Den 
starter med en daff Sara som 
ligger på sofaen og spiser 
chips.  Så våkner lysten til å 
lage noe som er både sunt og 
godt, og humøret og engasje-
mentet er snart på topp.
 Sara kommer fra Slovenia og 
jobber innen finansbransjen 
i Bergen. Hun ønsker å leve 
en anonym tilværelse og har 
et klart skille mellom jobb og 
arbeidet med «Sara Beauty 
Corner». Etternavnet må 
man i slovenske medier for å 
finne. Hun nøyer seg med å si 
at hun bor ti minutter utenfor 
Bergen sentrum.

Videoene hennes er først og 
fremst rettet mot jenter og 
unge kvinner i alderen �� til 
�� år som ønsker å prøve ut 
kreativiteten sin. 
Alle jenter og unge kvinner 
har sin mobiltelefon som 
de er meget glad i, og Saras 
video om å lage sitt eget 
mobildeksel er derfor ikke 
uventet på topp på Saras 
Youtube-liste �� millioner 
nedlastinger. 

1,7 millioner følgere
Til sammen er Saras �� 
videoer lastet ned ��� 
millioner ganger. Ifølge ana-
lysetjenesten Social Blade er 
hun dermed på åttendeplass 
blant Youtube-kanalene fra 
Norge. 
 Med nær �,� millioner 
følgere er hun på førsteplass. 
På verdensbasis er hun på 
���. plass når det gjelder 
følgere, og antall nedlastinger 
ligger på om lag �� millioner 
i måneden. Antall nye abon-
nenter ligger på mellom 
��.��� og ��.��� i måneden, 
ifølge socialblade.com.

Famlende start
I et intervju med BT i fjor 
fortalte Sara at det aldri 
har skjedd at hun er blitt 
gjenkjent på bakgrunn av 
Youtube-videoene. 
 Sara og samboeren flyttet til 
Oslo for å studere økonomi 
og finans ved BI. Etter studi-
ene fikk Sara jobb i Bergen, 
samboeren på Kypros. 
 Det ble mange lange kvelder 
og helger etter jobb, og Sara 
brukte mye tid til å se på 

Filmene til Sara (29) er lastet 
ned 137 millioner ganger

Youtube-videoer. Da fikk hun 
ideen om å lage sine egne 
videoer, og kjøpte inn kamera 
og startet filmingen. Etter 
hvert kom også samboeren 
til Bergen, og i januar ���� 
ble den første filmen lagt ut. 
Kvaliteten var ikke den beste, 
men etter mye prøving og 
feiling ble resultatet stadig 
bedre. 

Fototekniske mesterverk
De siste videoene er 
fototekniske mesterverk, 
meget underholdende og 

engasjerende. Filmingen 
må bare oppleves for å se 
kvaliteten og kreativiteten. 
Både Sara og samboeren tar 
del i produksjonen, men det 
er samboeren som bruker 
mest tid på Youtube-kanalen, 
og han har gjort den til 
heltidsbeskjeftigelse.
 Det går mange timer med 
til planlegging, innspilling 
og redigering av en video. 
Sara instruerer på engelsk i 
alle filmene, noe som er en 
av årsakene til den enorme 
interessen. De fleste følgerne 

kommer fra USA og Canada.

Fra beauty til kreativitet
Hun begynte med videoer i 
beauty-sjangeren. Siden er 
det blitt flere videoer som får 
jenters kreative interesser til 
å våkne. Matlagingsvideoene 
den senere tid har slått meget 
godt an.
 Sara har også en populær 
blogg, 
sarabeautycorner.blogg.no

Se Saras film ”How to 
Cook Healthy Food!” på 

arstadposten.no



Årstadposten nr. 6 - Desember 2015 3

Byggeprosjektet i 
Bøhmergaten hadde en treg 
start med negativ innstilling 
fra fagetaten i kommunen. 
Etter nei fra fagetaten kom 
saken på bordet til davæ-
rende byråd for byutvikling, 
klima og miljø, Henning 

Warloe. Klage fra naboer 
mot planene ble behandlet 
av den nyvalgte Komité for 
miljø og byutvikling, som sa 
ja til planene om utbygging 
og bruksendring fra kontor 
til hotell.
  I nummer �� ligger Statoil-
stasjonen i underetasjen. 
Ellers i nummer �� og �� 
er det kontorer, Kiwi-butikk 
og garasjekjeller. Eiendom-
men er på totalt ��.��� 
kvadratmeter. Det skal 

oppføres påbygg og tilbygg 
på til sammen nærmere ���� 
kvadratmeter, og fasaden er i 
ferd med å bli endret. 
 Påbygget kommer i 
form av gangbro mellom 
Bøhmergaten �� og ��, med 
et økt bruttoareal på nær 
���� kvadratmeter. Dagens 
saltak skal bygge som til 
flatt tak, og et tilbygg mot 
nordvest med et bruttoareal 
på om lag ���� kvadratmeter 
er det også gitt tillatelse til.

Fra kontor til hotell i Bøhmergaten

Huset ble tegnet av den 
kjente bergensarkitekten Ole 
Landmark og stod ferdig i 
����. 
 Bygget var opprinnelig 
kjent som Clementsgaard 
på Kronstadhøyden og tatt i 
bruk som villa for kjøpmann 
Clement Johnsen og hans 
familie.  
 Kjøpmann Jean Clement 
Marius Johnsen ble født 
i Bergen ��. september 
���� og døde ��. desember 
����, �� år gammel. Han 
ble begravet �. januar ����. 
Johnsen fikk således glede av 
Clementsgaard i fem år. 

Fra Nordnes
Ifølge folketellingen i ���� 
bodde � år gamle Clement 
sammen med sine søsken 
Sjanna Margrethe (�), 
Augusta (�), Richard (��) og 
Ingebor (��) og foreldrene 
Sjanna Margrethe (��) og 

far skipskaptein Clement 
Johnsen (��), født i Arendal, 
samt gesell og tjenestepike 
i rode �—��, dvs ytterst på 
Nordnes. Moren, Jeanna 
(Sjanna) Margrethe, født 
Joys, var �� år yngre enn 
sin mann. Hun var født ��. 
september ����. 
 Jean Clement Marius John-
sen giftet seg ��. november 
���� med Laura Fredrikke 
Meyer, født ��. juli ����. De 
fikk tre barn, Anders Meyer 
Johnsen, født �� mars ����, 
Laura Marie Johnsen, født 
�� mai ���� og Clement 
Johnsen, født �� juni ����.
 Clement Johnsen tok ��. 
oktober ���� borgerbrev 
innen handel i Bergen. Han 
startet i ���� selskapet 
Clement Johnsen, som �. 
januar ���� gikk over til å bli 
aksjeselskap. 

Fisk og fiskeprodukter
Firmaet drev med mottak 
og omsetning av allslags 
fiskeprodukter som tørrfisk, 
saltfisk, klippfisk, ferskfisk, 
tran, rogn og sild. Ved bedrif-
tens egne datterselskaper i 
Nord-Norge, særlig i Finn-
mark og i Lofoten, ble det 
drevet fiskeri og tilvirkning 

Kontorvillaen Clementsgaard
til salgs for �� millioner kr

av diverse fiskeprodukter. 
– Der føres stadig på lager 
fater, blikktønner, furutøn-
ner samt salt, stod det i Det 
Norske Næringsliv, Bergen 
Fylke, som ble utgitt i ����.

Tre etasjer og hems
Clementsgaard er på tre 
etasjer pluss loft og hems. 
Første etasje er størst, med 

et bruksareal på ca. ��� kva-
dratmeter.  Tomten er på �,� 
dekar og en parkeringsplass 
for nærmere �� biler. Opp-
rinnelig hadde eiendommen 
adresse Grønneviksveien 
�. I dag er adressen Ole 
Landmarks vei ��. Tomten er 
på ca. ���� kvadratmeter.
 Bygget ble renovert og 
rehabilitert i ���� ved 

arkitekter MNAL Anne og 
Jon Faaland på vegne av 
Sande gruppen. I ����/�� 
ble det oppført et tilbygg 
ved Arkon Arkitekter som er 
veltilpasset eiendommen og 
godt tilpasset omgivelsene. 
Det er DNB Eiendom som 
selger eiendommen.

Se flere bilder på 
arstadposten.no

 Fagetaten så konflikt med 
utnyttingsgraden, byggehøy-
den og byggegrense mot vei 
i tillegg til visuelle kvaliteter. 
Man fant heller ikke grunnlag 
for dispensasjon for noen av 
disse bestemmelsene. 

- Kompakt og ruvende
Fagetaten har lagt vekt 
på at hotellet kommer i et 
boligområde med lavere 
bebyggelse, og hvor tiltakets 
kompakte og ruvende 
utforming anses å medføre 
stor endring i følelsen av 
luft, utsyn og åpenhet for 
omkringliggende bebyggelse. 
Videre blir det pekt på at 
området er utbygget etter en 
eldre reguleringsplan, med 
en bebyggelsesstruktur med 
en lavere byggehøyde enn det 
som nå var søkt om.

Begrenset økt ulempe
Forrige byråd fastholdt vur-
deringen av at utbyggingen 
anses å gi begrenset økning 
av naboulempene som følge 
av at avstanden mellom 
eksisterende bebyggelse og 
påbygget ikke øker vesentlig. 
Tilbygget mot nordvest vil 
redusere avstanden til ca. 
�� meter på det nærmeste, 

mellom tilbygget som nå er 
under oppføring og nr. �� i 
Viken borettslag.
  Bruksendringen vil ikke 
påvirke trafikksituasjonen 
negativt, mente byrådet, 
som var enig i at de trafikale 
forholdene ikke er særlig 
gode i området.
 Utbyggingen vil redusere 
tilgangen til parkering på 
plassen foran bygget og 
konsentrere parkering til 
plan under/ i terreng, med 
innkjøring fra Løbergsveien.

Flest pluss for strøket
Forrige byråd kom til at 
tiltaket med sitt bruksformål 
og oppgradering av bygnings-
massen vil tilføre området 
flere positive kvaliteter enn 
det øker naboulempene.
 Det er bergensinvestoren 
Tom Rune Pedersen og hans 
døtre Irmelin og Benedicte 
Heiberg Andersen, gjennom 
selskapet Ab Eiendommer 
AS, som eier Bøhmergaten 
��-��. De kjøpte eiendom-
men i fjor for ��� millioner 
kroner. Pedersen har for øvrig 
eid eiendommen tidligere. 

Årstad får sitt første 
hotell. Bøhmergaten ��-
�� blir utvidet og bygget 
om.

Fasjonable Clementsgaard på Kronstadhøyden. Jobber man her, er den fantastiske 
utsikten en betydelig bonus.

�� millioner er prisan-
tydningen for Clements-
gaard, en ���� kva-
dratmeter herskapelig 
kontorvilla med panora-
mautsikt på Kronstad-
høyden.

I Bøhmergaten 42-44 får Årstad bydel sitt første hotell. Fagetaten i kommunen sa nei, 
men politikerne har vært positive. Et tilbygg er under oppføring på nr. 42. Mellom byg-
gene kommer det gangbro.
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Brødrene Neteland er kjent 
fra flere sammenhenger. For 
fluefiskeentusiaster er de 
kjent under navnet Neteland 
Production.
 De legger jevnlig ut filmer 
og bilder på Facebook, Insta-
gram og Youtube. På Youtube 
ligger nærmere �� videoer 
fra til dels spektakulære 
fisketurer. 
 Særlig videoene fra 
Lærdalselva har en stor 
tilhengerskare. De to mest 
populære er spilt av over 
���.��� ganger. Til sammen 
er brødrenes laksefilmer spilt 
av omkring ���.��� ganger 
og de har over ���� følgere.

Laksefiskere hele livet
Takket være faren, som er 
en aktiv laksefisker, har brø-
drene vært med på laksefiske 
siden før de kunne gå. De 
elsker naturopplevelsen og 
spenningen ved fisket. En 
baktanke med filmene de 
lager er å få ungdommen til 

å komme til elven. De ser 
sjelden fiskere på deres egen 
alder, og fluefiske er i ferd 
med å bli en gubbesport.

Alpinister
Begge brødrene har i mange 
år vært medlem av alpingrup-
pen i Fana Idrettslag. Anders, 
som bor i Ulriksdal, har 
i syv år vært hovedtrener 
for alpingruppen. Nå har 
ansvar for å trene det norske 
C-landslaget i alpin.
Bjørnar var i sommer ferdig 
på Norges Handelshøyskole 
og er fortsatt tilknyttet Fana 
IL som alpinist. Han bor nå i 
Holmenkollåsen i Oslo. 

I verdenscuptoppen
Bjørnar fikk sin verdens-
cupdebut på Kvitfjell som 
��-åring. Han havnet 
langt ned på listene både i 
super-G og utfor. Siden har 
det gått bedre. I et intervju 
med nrk.no i vår sa han at 
forventer å blande meg i 
verdenscupsirkuset til neste 
år - både i storslalåm, super-
G og kombinasjon.
Ingen av dem driver med 
blogging i ordinær forstand; 
fiskevideoene og oppda-
teringene på Facebook og 
Instagram dreier seg først og 
fremst om film og bilder. 

Brødrene Neteland i ”Bloggerne”

De tolv deltakerne i vårens utgave av ”Bloggerne” på TV2 Livsstil. Foto: Bjørn Wad/TV 
2.

”Syke ting”
Nyheten om at de skal være 

Alpininstene og fluefiskerne Anders (27) og Bjørnar Neteland (24) fra Årstad er med i 
neste utgave av TV-serien Bloggerne, som til våren går på TV2 Livsstil. Foto: Bjørn Wad/
TV 2.

«Opp, gledest alle, gledest 
no» er overskriften for SOLIs 
julekonsert i Årstad kirke 
lørdag ��. desember kl ��. 
SOLI er en gruppe sangere 
som sammen lager klassiske 
konserter over ulike tema, i 
samarbeid med profesjonelle 
musikere og musikkstudenter 

i Bergen. 
 Med musikk av blant 
andre Bach, Händel, Reger, 
Warlock og Ireland fokuserer 
man denne gang på gleden i 
julebudskapet. 
  Deltakere er Sunniva Lien 
Olsen, sopran, Sigrun Jørdre, 
sopran, Rikke Lina Sorell 

Matthiesen, sopran, Ingunn 
Olsen Høgetveit, sopran, 
Sigurd Melvær Øgaard, orgel, 
Martha Berit Belt, klaver og 
Georgiy Imanov, cello.
Inngang: ��� kr (voksen) / 
��� kr (barn, student) / ��� 
kr (familie).

Fra venstre sopranene Sunniva Lien Olsen, Sigrun Jørdre, illustrasjon: “Julekrybben” 
av Helge Gran Bøe, Ingunn Olsen Høgetveit og Rikke Lina Lina Sorell Matthiesen. 

Julekonsert i Årstad kirke

Brødrene Anders (��) 
og Bjørnar Neteland 
(��) fra Årstad er med 
i neste omgang av TV-
serien Bloggerne, som 
til våren går på TV� 
Livsstil. 

Anders og Bjørnar Neteland har akkurat fått opp en laks 
som de fisket i Lærdalselva i fjor sommer. Bildet er fra 
filmen, som er sett nesten 50.000 ganger. Som i 2013 var 
de tre dager på Eri gard. Etter turen i 2013 hadde destore 
forventninger, og målet med turen var å komme i kontakt 
med en av de virkelig store laksen som går i Lærdalselva. 
- Og det gjorde vi... Som alltid leverte lærdal mye action 
og mye fisk, skriver brødrene i infoen om filmen.

med i Bloggerne kommenterte 
de slik på Facebook-siden 
NetelandProduction; «Det 
skjer syke ting til våren». 
Anders og Bjørnar skal være 
med i fire programmer. Det 
blir vist snutter både fra 
fisketur og skibakke. Ellers 
blir det selvsagt en del prat.
 Anders og Bjørnar kommer 
i fint selskap i ”Bloggerne”. 
De ti andre bloggerne er alle 
godt kjent både for blogging 
og andre aktiviteter. Føl-
gende er med: moteblogger 
Louise Angelica og hennes 
ektemann, fotballspil-
leren John Arne Riise, Peter 
«Pappahjerte» Kihlman, 
Instagram-kjendisen Jonas 

Fossum, friluftslivsbloggeren 
Tonje Blomseth (kjent fra 
Eventyrjentene på NRK), 
landslagsbryter Felix Baldauf, 
Anna «Mamma til Michelle» 
Rasmussen, Sophie Elise 
Isachsen, Kristin «Stylecon-
nection» Gjelsvik (fra Ulset i 
Åsane) og Suzanne Aabel.
Sammenlignet med de fire 
foregående sesongene har 
TV� ønsket å utvide bredden 
når det gjelder bloggere. 
Femte sesong omfatter �� 
programmer og skal gå hver 
dag fra mandag til torsdag 
over fem uker. 

Se lakseturen til Lær-
dalselva i 2014 på 
arstadposten.no.
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Dette finner du på arstadposten.no

Meteovista gir hyppig oppda-
terte væroversikter  for opp 
til �� dager. Minimums- og 
maksimumstemperatur, vind, 
% sannsynlighet for nedbør og 
karakter for været fra �(verst) 
til �� (supert). Holder lang-
tidsvarselet stikk, har vi mange 
grå dager i vente. Heldigvis slår 
ikke alltid varsler for så lang tid 
til, men vi er uten tvil inne i en 
stim med grå dager.

Oversikt over dagens avganger 
og ankomster på Flesland. 
Endringer blir hyppig oppda-
tert.

FligthRadar gir sanntids 
oversikt over flytrafikken i 
hele verden. Årstadpostens 
link viser flytrafikk over Sør-
Norge. �� sekunder etter at et 
fly har tatt av eller har landet 
er posisjonen oppdatert på 
FlightRadar.
 Ser du et fly på himmelen 
eller hører flydur over skyene, 
gå inn på arstadposten.no og 
klikk på FlightRadar. Du får 
umiddelbart data som flytype, 
flyselskap, flyhøyde og fart, 
avgangs- og antatt landingstid. 
 De fleste langdistanseflyene 
som går over Bergen går i 
rute mellom Midt-Østen og 
USA/Canada. Flyhøyden er ca. 
��.��� meter.

Marinetraffic.com gir oversikt 
over skipstrafikken over hele 
verden. Årstadpostens link går 
til trafikken i Bergensområdet.

En tur på Ulriken eller til 
byen? Meteorologisk institutts 
oversikt er alltid oppdatert.

Om lag �� værstasjoner 
i Årstad er registrert på 
Wundergrounds oversikt. 
Dessverre er det bare et par av 
dem som registrerer nedbør. 
Årstadpostens link går til et 
kart som viser temperaturen 
i sanntid. Ved å markere på 
kartet får man opp mer data 
om værstasjonen. Artig å 
sammenligne temperaturen på 
ulike steder i bydelen!

Oppgir du e-postadressen 
din, mottar du varsler om 
nye saker som legges ut på 
arstadposten.no

Nytt fra politi og 
brannvesenÅrstadværet fra �� 

værstasjoner

Skipstrafikken i 
Bergensområdet

Er flyet i rute?

Flyradar

Været i byen og 
på Ulriken

�� dagers værvarsel 
for Bergen

Uvær på vei?
På Sat��.com kan du se 
oppdaterte satellittbilder som 
viser  hvilken vei skyer og 
nedbørsområder tar. 

Vi er i ferd med å si farvel til 
en avis som i mange år kom 
ut en gang i måneden, de siste 
fem årene hver annen måned, 
og over på en frisk og aktuell 
nettavis med daglige oppda-
teringer. 

Følge nyhetene
For redaksjonen er det et 
stort privilegium å kunne 
presentere sakene når de er 
ferske istedenfor å vente et 
par måneder. 
 Vi kan følge saker fra dag 
til dag og henvende oss til 
en større publikum både 
geografisk og når det gjelder 
interesser. Vi kan lage for-
håndsomtaler, følge det som 
skjer og fortelle hva som har 
skjedd - uten å måtte vente i 
inntil to måneder.

Fra Fløen til Paradis, 
fra Ulriken til Damsgård
Området vårt blir noe utvidet 
i forhold til papiravisen. Ned-
slagsfeltet for det vi skriver 
om vil være fra Kafaret i 

Abonnér på saker

nord til Paradis i sør, mellom 
Ulriken i øst og Damsgård i 
vest. 
 Vi skriver for alle som bor 
og arbeider i Årstad bydel 
og for alle som er interessert 
i det som skjer her. I store 
trekk følger vi grensene til 
gamle Årstad kommune, men 
beveger oss gjerne litt utenfor 
om vi tror saken er interes-
sant for folk i området. 
 Derfor kan vi gjerne skrive 
om både Gamlehaugen og 
Damsgård hovedgård. Er det 
en god sak som ingen andre 
medier er opptatt av for 
øyeblikket, tar vi den med.
 Papiravisen har dekket 
Landåsområdet fra Kronstad 
til Nattlandsfjellet samt deler 
av  Solheim. Distribusjonen 
har mange steder vært van-
skelig. Mange har ikke fått 
avisen. Nå kan alle de som 
har etterlyst avisen endelig få 

lese den.

Stoff for ��-
Utgivelse seks ganger i året de 
siste fem årene har gjort det 
vanskelig å lage nyhetssaker, 
og kontakten med leserne er 
blitt dårligere.
 Med nettavisen satser vi 
på bedre dekning av blant 
annet sport, kultur og 
næringsliv, kommunalt 
stoff og bypolitikk, helse &
livsstil, hus & hjem og forbru-
kerstoff, det meste med lokal 
vri. Vi håper å nå generasjo-
nen under �� år som er vokst 
opp med internett og ikke har 
noe forhold til papiraviser.

�� årganger på nett
På arstadposten.no vil du 
kunne bla i �� årganger 

med Årstadposten. Avisene 
kan deles bl.a. på Facebook, 
Twitter og  Google+. Ønsker 
du utklipp av en  artikkel, kan 
du bruke skjermdump eller 
skrive ut sakene. 
 Mange av årgangene vil være 
søkbare.
 Vi vil også legge ut bilder fra 
arkivet.

Følge været
En del tilbud vil ligge fast, 
blant annet en del værrela-
terte saker. Vi satser for øvrig 
på god dekning av bergens-
været.
 Ellers har vi bloggene til 
politi og brannvesen, og 

I dag er det premi-
ere på Årstadpos-
tens nye nettavis, 
arstadposten.no.
 �� år etter at avisen 
kom med sitt første 
nummer tar vi et stort 
og viktig sted bort fra 
papiravisen.

flere vil komme. Du kan også 
følge bloggerne fra Bergen på 
blogg.no.
 På denne siden presenterer 
vi en del tilbud. For øvrig: vel-
kommen til arstadposten.no!

Ønsker soneparkering 
på Løvstakksiden
��� personer har skrevet under 
på et innbyggerforslag om 
etablering av soneparkering 
i Ny-Krohnborg skolekrets. 
Forslaget er innsendt av Anette 
Edvardsen via minsak.no. 
 Bystyret har behandlet 
saken og forventer at sak om 
utvidelse av ordningen med 
boligsoneparkering kommer 
til behandling senest �. kvartal 
����.

Forringelse av bomiljø
Beboere, foreldre og barn i 
Ny-Krohnborg skolekrets fra 
Gyldenpris til Mindeveien  
merker en stadig forringelse 
av bomiljø og trafikksik-
kerheten. Dette har sam-
mensatte årsaker. Økt trafikk 
grunnet fremmedparkering 
og gjennomkjøring generelt er 
eksempler på årsaker. 
 Det rapporteres om økning av 
fremmedparkering etter eta-
blering av store arbeidsplasser 
i Solheimsviken siste årene.
 Dette gjelder både i arbeids-
tiden, men også parkering 
av større nyttekjøretøy på 
kveldstid og helg. 

Farlige situasjoner
De aller fleste gater med 
mulighet for parkering er 
også skolevei for barn på 
Ny-Krohnborg skole. Flere av 
gatene i skolekretsen området 

er uten fortau. 
 Barnas skolevei er derfor 
preget av navigering mellom 
parkerte biler og biler på let 
etter ledig plass for parkering. 
Dette fører til farlige situa-
sjoner for barn, foreldre og 
beboere generelt.
 Lek i gaten i boligområder 
vanskeliggjøres grunnet 
parkeringsrelatert trafikk. I 
tillegg er det et stort antall biler 
som er forlatt og parkert «for 
godt», det vil si at de forsøpler 
bomiljøet og opptar plass. 

Stort press på p-plasser
En stor andel av eiendommene 
i området har ikke tilgjengelig 
parkering på egen grunn. Det 
er derfor allerede et stort press 
på parkeringsplasser i området. 
Stadig fortetning av boligmasse 
med seksjonering og oppdeling 
av boliger til utleieformål fører 
også til gradvis vanskeligere 
parkeringsmuligheter for 
beboere generelt, uavhengig av 
fremmedparkeringen. 
  Initiativtakerne kommer inn 
på bystyrets vedtak om utvi-
delse av boligsoneparkering 
i kommunen fra Fjellsiden 
til Brann Stadion. Samtidig 
ble det vedtatt at det skal 
gjennomføres kartlegging 
av fremmedparkering i flere 
sentrumsnæreområder, blant 
annet områdene Gyldenpris og 

Solheim.  

Negativ innvirkning
Initiativtakerne for saken 
mener at mangel på strengt 
regulert parkering har 
klart negativ innvirkning i 
hele skolekretsen for både 
trafikksikkerhet og bomiljø. 
Løvstakksiden har beboere 
som er glad i sine gater, glad 
i området og ønsker å bli 
boende. - Vi har barn som 
ønsker trygg skolevei og som 
ønsker å «ta gaten tilbake» 
til lek og sosiale aktiviteter 
for store og små. Tiltak som 
fremmer bedre bomiljø gir 
potensielt mange gevinster for 
en allerede presset bydel, heter 
det i oppropet.

Kartlegge parkering
Da bystyret i fjor behandlet 
ordningen med boligsone-
parkering i Bergen, ble det 
både tatt stilling til konkrete 
områder som var aktuelle for 
prioritering for innføring av 
boligsoneparkering, og hvilke 
nye områder som skulle 
utredes. Fremmedparkering 
skulle kartlegges blant annet 
for områdene Brann Stadion, 
Minde, Langhaugen, Fridalen, 
Mindemyren, Solheimsviken, 
Solheim og Gyldenpris.

Twitter-meldingene fra politi 
og brannvesen blir oppdatert 
hele døgnet.
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Gravene ble fylt med vann 
og kistene fløt opp

I Wiers-Jenssens vei �� A, 
ved krysset mellom Kristofer 
Jansons vei og Wiers-Jens-
sens vei, lå familiegravstedet 
«Nils Lundes Minde». En av 
byens rikmenn, kjøpmann 
Caspar W. Lunde, kjøpte 
i ���� deler av Landås av 
stiftamtmann Hagerup. I 
���� fikk han anlagt fami-
liegravstedet «Nils Lundes 
Minde».

Aften med storm og regn
Maleren  Marcus Grønvold 
skrev i boken «Fra Ulrikken 
til Alperne: En malers erind-
ringer» (Gyldendal Norsk 
Forlag ����) om etablerin-
gen av familiegravstedet og 

flyttingen av forfedrene fra 
Nykirken:
«… en lørdag aften i septem-
ber (på ����-tallet), en trist 
aften med storm og regn, 
kommer Lunde dyvaat ind, 
og ber min far (sogneprest 
i Årstad sogn) om han den 
følgende søndag eftermiddag 
vilde indvie den lille familie-
kirkegaard som han hadde 
forbeholdt sig da han solgte 
Mansverket.

Lik så ut som spikkekjøtt
Lunde fortalte: «Eg kommer 
ind i Nykirkekjelderen. Der 
staar gamle Bredenbæk, 
kirkevergen, og har slaat op 
alle de fjorten kistene som 
mine forfædre ligger i. 
 De skulle set dem hvordan de 
laa der med adrienner og fis-
kebensskjørter, nokken med 
hvite pene knokler, andre var 
blitt liksom spikkekjøt. 
 Eg tok de beste kistene og 
de beste lakenene, la sæks 
forfædre opp i to lakener 

hver, og tok seks forfædre 
opp i hver sin kiste og 
knyttede lakenene sammen i 
hjørnerne; men min mor og 
min tante Erpecom som var 
død sist, fikk hver sin kiste».

Kistene fløt opp
De fire likkister blev sat paa 
en vogn. Lunde satte sig hos 
kusken, og i mulm og mørke 
kjørte det fantastiske tog den 
lange vei opover. Derfor kom 
han nu og bad om forretnin-
gens utførelse. 
Veiret var ikke finere den 
følgende dag. Kun han selv, 
min far og jeg, skoleholderen 
Torkild Tertnæs med fire 
gutter som skulde synge, 
var tilstede, og paa kort 
tid var den litet høitidelige 
handling slut; det var saa 
meget mindre høitidelig 
som regnet om natten hadde 

fyldt gravene med vand saa 
kistene fløt op. Bakefter 
skulde det trakteres med vin; 
men folkene paa gaarden var 
gaat bort, saa vi maatte lange 
ind kjøkkenvinduet og drikke 
av kopper…»
 Caspar W. Lunde parsellerte 
i ���� eiendommen sin på 
Landås i  åtte deler: «Myren», 
«Gravlunden Nils Lundes 
Minde», «Mandsværket», 
«Sletten», «Udsikten» og 
«Nordrehaug». Da han i 
���� solgte «Nils Lundes 
Minde» til Christopher 
Herwegh, var det under 
forutsetning av at «Lunde 
og Families Begravelsessted» 
skulle opprettholdes.

Presten vedlikeholdt
I notatet «Avskrift av 
Kaldsbok for Aarstad» 
skriver kirkegårdsforstander 
Anders Kvam i ���� om 
Caspar W Lundes gravsted. 
I ���� utstedte Lunde en 
pantobligasjon på ��� 
spesiedaler og bestemte at 
Aarstad kommunalbestyrelse 
kunne heve rentene til bruk 
for vedlikehold og tilsyn med 
gravstedet. 
 Herredstyret i Årstad påla 
sognepresten ansvaret for 
vedlikeholdet. For dette fikk 
han � spesiedaler årlig av 
obligasjonens kapitalrenter.

Penger til trengende 
 Dersom det var noe til overs 
av rentene etter at utgiftene 
til vedlikehold av gravstedet 
var betalt og sognepresten 
hadde fått sin lønn, skulle 
det hver jul gis til de mest 
«trængende mands- eller 
kvindes-personer i Aarstad 
med � spesiedaler, tilsva-
rende kr �,�� til hver, som 
presten dertil finder værdig. 

Pantobligasjonen er thinglest 
� Aug ����.»

Forsømt vedlikehold
Vedlikeholdet av «Nils 
Lundes Minde» ble forsømt 
også da Caspar Lunde levde, 
forteller Grete Fjeldtvedt i 
en artikkel om gravstedet på 
Bergen Byarkiv sine Årstad-
sider. 
 - Etter at han døde i ����, 
tok imidlertid sognepresten 
affære og fikk gravstedet satt 
i stand. De påfølgende årene 
ble jernstakittet rundt områ-
det reparert, det ble kjøpt inn 
hengelås til porten, hekker 
ble klippet, planter satt ned, 
det ble lagt grus i gangveiene 
og ikke minst monumentene 
ble satt på plass og ordentlig 
fundamentert. Gravstedet 
ble stadig vedlikeholdt og 
det ble gitt understøttelse til 
trengende i sognet.
 Etter som årene gikk ga 
ikke lenger kapitalen stor 
nok avkastning til å dekke 
vedlikeholdsutgiftene og 
gravstedet forfalt igjen. 

Brukt til lekeplass
En annen grunn til forfallet 
var at bebyggelsen i området 
rykket stadig nærmere. «Nils 
Lundes Minde» ble brukt til 
lekeplass av barn i området, 
og det ble tilholdssted for 
«løse eksistenser». 
 «Nils Lundes Minde» var 
gjenstand for kritikk i byens 
aviser, men istandsetting ble 
for kostbart. Gravstedet ble 
nedlagt i henhold til skriv 
fra Kirkedepartementet av 
��. august ���� til Bjørgvin 
Stiftsdireksjon. Før nedleg-
gelsen ble likrestene sammen 
med tre gravplater overført til 
Domkirkegården.

Våningshuset på gården Mandsverk på begynnelsen  av 
1880-tallet med familiene Fasmer og Hagelsteen foran. 
Legg merke til forskjell i klesdrakt mellom de ”fine” byfol-
kene og de fem ”bondefolkene” til venstre i bildet. Gårds-
bygningene ble revet i 1956 ved utbyggingen av Manns-
verk. Bildet er hentet fra boken «Landås. Fra lystgårder og 
husmannsplasser til drabantby», Kanonhaugen Forlag.

I om lag hundre år lå 
det et privat gravsted 
ved Wiers-Jenssens vei. 
Nedsetting av de første 
kistene gikk ikke helt 
etter planen.

Dette bildet ble tatt av billedkustneren Sofus Madsen i 1958 og viser et gravsted preget 
av hærverk. Gravene ble fjernet i 1960. I dag står det syv bøketrær igjen på tomten. Den 
gang var det mange flere. Bildet er fra Helge Jensens fotosamling og hentet fra boken 
«Landås. Fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby», Kanonhaugen Forlag.

Wiers-Jenssens vei 16 A i dag. Her lå ”Nils Lundes Minde”.  De store bøketrærne er det 
eneste synlige minner om gravplassen som lå mer fra 1849 til 1960.
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Grand Prix-forskere 
fra Årstad
Stipendiat Cecilie Gudveig 
Gjerde (Fløen) fra Univer-
sitetet i Bergen vant både 
Forsker Grand Prix Bergen 
under Forskningsdagene 
���� og den nasjonale finalen 
i konkurransen. 
 Gjerde tar doktorgrad på 
hvordan man kan lage nytt 
kjevebein ved hjelp av krop-
pens egne stamceller. 
 Tone Aspevik (Wiers-
Jenssens vei på Landås) ble 
nummer to i konkurransen i 
Bergen. Hun er stipendiat ved 
Nofima og forsker på hvordan 
avskjær fra salma-laks kan 
brukes til matproduksjon. 
Sammen med Cecilie Gudveig 
Gjerde gikk Tone Aspevik til 
landsfinalen.
 Etter regionale finaler i fire 
byer, Stavanger, Oslo, Bergen 
og Trondheim, møttes to 
finalister fra hver by i nasjo-
nal finale i Trondheim. Her 
stakk Cecilie Gudveig Gjerde 
av med førsteplassen og en 
sjekk på ��.��� kr.

Nytt bein av stamceller
Cecilie Gudveig Gjerde 
forsker på hvordan man kan 
skape nytt bein ved hjelp av 
stamceller fra pasientens 
egen kropp og et biomate-
riale. Ulykker, sykdom eller 
leppe/kjeve/ganespalte kan 
gjøre at man trenger å bygge 
opp nytt kjevebein. Man kan 

selvsagt hente bein fra andre 
steder på kroppen, men man 
har en begrenset mengde å gi 
fra seg, og i tillegg til et ekstra 
operasjonssår er det ikke 
alltid beinet oppfører seg slik 
man ønsker. Stamceller har 
den fantastiske evnen at de 
kan omdanne seg til hvilken 
som helst type celle med en 
spesiell funksjon, også til 
beinceller. Ved å dyrke stam-
cellene og så tilsette de rette 
ingrediensene kan resultatet 
bli et splitter nytt bein. På 
den måten kan Cecilie gi 
mennesker smilet tilbake.

Torskehoder nam nam?
- Vi trenger å utnytte 
matproduksjonen bedre! Kan 
laksehoder være løsningen? 
Dette forsker Tone Aspevik 
på i sin doktorgrad. Hun 
lager proteinpulver av hoder 
og ryggrader fra laks og håper 
at det til slutt skal smake så 
godt at det kan få en plass på 
matfatet vårt. En av hovedut-
fordringene er nemlig at når 
fiskeproteinene kuttes opp i 
mindre deler smaker de bit-
tert. Det gjelder å finne den 
perfekte miks av proteinbiter 
av forskjellig størrelse og 
sammensetning for at fiske-
pulveret skal kunne brukes 
i for eksempel sportsdrikker 
og ernæringstilskudd.

Cecilie Gudveig Gjerde (Fløen). Foto: Forskningsdagene 
2015 Bergen.

Tone Aspevik (Wiers-Jenssens vei). Foto: Forskningsda-
gene 2015 Bergen.

Byråd for barnehage, skole og 
idrett, Pål Hafstad Thorsen 
(A, Slettebakken), er i pappa-
permisjon fra �. desember til 
�. februar ����. Partikollega 
Roger Valhammer vikarierer 
som byråd.
- Jeg gleder meg veldig til å 
ta fatt på oppgaven, og skal 
ta godt vare på feltet mens 
byråden er i pappaperm, 
sier Roger Valhammer til 
kommunens nettside.
Valhammer har siden april 
���� arbeidet som sam-
funnskontakt i Sparebanken 
Vest. Han har vært medlem 
av Bergen bystyre og Komité 
for miljø og byutvikling siden 
����. Han har tidligere arbei-
det som rådgiver i Handel og 
Kontor i Norge Region Vest 
og fylkessekretær i AUF i 
Hordaland.
Han er master i Sam-

Hafstad Thorsen i pappapermisjon

menlignende Politikk fra 
Universitetet i Bergen. Han 
har ellers utdannelse i Islam 
og religionsstudier ved Uni-
versity of Waterloo i Ontario, 
Canada og Political science 
ved The American University 
i Cairo (Utviklingsstudier 
som del av masterprogram 

ved Universitetet i Bergen). 
Valhammer har deltids-
studier ved BI og Norges 
Handelshøyskole.
 Pål Hafstad Thorsens permi-
sjon betyr trolig ni ukers 
pause i twitter-disputten  
mellom han og Henning 
Warloe.

Roger Valhammer. Foto: Karina Asbjørnsen.

Onsdag �. desember var det 
tid for det tradisjonsrike 
julebordet på Landåstorget 
Seniorsenter. �� festkledte 
og feststemte seniorer hadde 
funnet veien i et skikkelig 
bergensk høstvær med regn 
og vind.
Inne ble imidlertid gjestene 
ønsket velkommen med 
levende lys og herlig duft fra 
kjøkkenet av dagens rett, som 
selvsagt var pinnekjøtt, med 
poteter, kålrotstappe og saus 
som tilbehør. Senterleder 
Arild H. Baadstø ønsket gjes-
tene velkommen og overlot 
mikrofonen til Kari Fjeldstad, 
som bidro med mange kjente 
sanger som nok ga gjestene 
mange gode minner fra 
yngre dager. Hun startet med 
«What a wonderful world» 
og fortsatte med «White 
Christmas». En del deltok 
på refrengene, men de fleste 
var nok mest interessert i å 
nynne med.

Julebord på seniorsenteret
Skål for et hyggelig julebord!

Serveringen av middagen 
skjedde i et imponerende 
tempo. Rykende barme 
poteter, kålrotstappe og store 
kjøttrike pinnekjøttstykker 
ble lagt på fatene. Senterets 
egne medarbeidere og 
frivillig pensjonisthjelp Karl 
Erichsen sørget for å fordele 
tallerkenene på langbordene. 
Det gikk så mange minuttene 

fra den første tallerkenen 
var på bordet til siste mann 
kunne sette i gang med å 
spise.
 Etter middagen var det tid for 
utlodning, kaffe med tilbehør 
og mer underholdning ved 
Kari Fjeldstad.

Se flere bilder på 
arstadposten.no

Kari Fjeldstad  spredte glede med sine populære sanger 
på seniorsenteret.
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Overrekkelsen av prisen ble foretatt 
av byråd Julie Andersland på 
Amatørkulturkveld på Nordnes 
bydelshus. Prisen omfatter et diplom 
og et kunstverk spesiallaget for 
Bergenhus og Årstad kulturkontor av 
glasskunstner Maria Almås Frantzen. 
Kulturprisen for Bergenhus bydel for 
���� ble tildelt Grevehagen Mikrofe-
stival ved Kurt og Liselotte Wieman.

Amatørkulturkveldene blir arrangert 
jevnlig av Amatørkulturrådet i 
Bergen.  Julie Andersland fortalte 
om utfordringene hun har som ny 
kulturbyråd. Spørsmålene fra salen 
etterpå gikk blant annet på hva kom-
munen kan gjøre for at foreninger og 
lag kan unngå store kostnader med 
tilsynsvakter. Festivalsjef Haakon 
Vatle orienterte om Hansadagene 
����. Han vil gjerne ha enda mer 
amatørkultur på plass til Hansada-
gene og folkefesten i juni.

Gleder pasienter
BB Lyngs bluesband springer ut av 
Bergen Blues & Roots Club. Bandet, 
som foruten Helge Lynglund består 

av Ove Gaassand, Atle Mjørlaug, Ole 
Thomsen og Tor Bjarne Bjelland, 
har i en årrekke gledet pasienter 
med konserter på sykehusets ulike 
avdelinger. Prosjektet startet opp i 
����.
 Tanken er at musikk hjelper i en van-
skelig sykdomstid og at en vil bringe 
bluesen, med dens lidelse og håp, ut 
til dem som ikke selv kan oppsøke et 
konsertlokale. 
 Det arrangeres omtrent fire Blues på 
blå-resept-konserter i året for pasien-
ter og pårørende. Man arrangerer også 
veldedighetskonserter med andre 
profesjonelle band der inntekten går 
til sykehuset, f. eks Ungdomsrommet 
på kreftavdelingen. 

Fikk idé på sykehuset
Konseptet ble unnfanget av Helge 
Lynglund da han selv var pasient ved 
sykehuset og ikke kom seg på konsert. 
Han bestemte seg for at andre skulle 
slippe å oppleve det samme. 
 De fem musikere i BB Lyngs Blues-
band spiller selv eller hyrer inn andre 
proffe band som spiller i foajeen, 
på de ulike avdelingene eller på 
ReHabiliteringsklinikken på Nordås. 
Kan ikke pasientene komme ut, så 
kommer konserten til dem.

Glad og dansbar musikk
Det er ikke mørk og depressiv blues 
BB Lyngs Blues Band varter opp med, 
men den dansbare og glade typen 
– den som kan fungere som medisin 

Kulturpris for «Blues på blå resept»

Norgesfinalen og Norgescupfinale 
for turn kvinner og turn menn ���� 
gikk i Turnhallen helgen ��. og ��. 
november. 
 Konkurransene var Norgesfinale for 
kretslag, Norgescupfinalen individu-
elt, mangekamp, apparatfinaler, der 
de seks beste i hvert apparat i hver 
klasse deltok etter kvalifisering første 
dag.
I klasse � stilte Pål Kristian Galtung 
Døsvig  i to  finaler og fikk flott andre 
plass i hopp

Elias Bachmann stilte i klasse � og 
konkurrerte mot de som er to til tre 
år eldre. Han kvalifiserte seg til finale 
i frittstående og fikk en flott �. plass.
Oliver S Johannessen fikk en flott �. 
plass i bøyle og �. plass i skranke.
Simen Uriansrud fikk utrolig flott 
første plass i bøyle, første plass i 
hopp, andre plass i frittstående og 
tredje plass i ringer.
 Det ble en vel gjennomført konkur-
ranse både for utøvere, trenere og 
Bergens Turnforening.

Fra venstre Helge Lynglund, BB Lyngs Bluesband, som vant kulturpri-
sen for Årstad bydel, byråd Julie Andersland,  kultursjef Gunnar Emil 
Matthiesen (bak) i Bergenhus og Årstad,  Liselotte og Kurt Wiemann, 
Grevehagen Mikrofestival, som vant kulturprisen for Bergenhus, og  Ove 
Gaassand, BB Lyngs Bluesband. Bilde: Vemund Grimstad.

Helge Lynglund og bandet BB 
Lyngs Bluesband har mottatt 
kulturprisen ���� for Årstad 
bydel for prosjektet Blues på 
blå resept på Haukeland syke-
hus.

Sterk lokal innsats i seniorturn

Frelsesarmeen i Solheimsviken 
starter nye musikkgrupper for barn i følge med voksne

 
 tirsdag 26. januar 2016 

i Sambrukshuset, Løvstakkveien 32.

 Innhold: Sangleker, dans, regler og rytmeinstrumenter.
 Vi tilbyr lunsj etter babysang og middag før småbarnsang.  

     Babysangkurs: fra 3 mnd. kl 11.00 - 11.45
     Småbarnsang: 1 – 4 år kl 17.15 - 18.00

Kr. 300,- for 12 ganger. 
Mulig å søke om økonomisk støtte!

Påmelding: Tlf 930 86 969 / 55 20 01 41
E-post: solheimsviken@frelsesarmeen.no 

Nye kurs i babysang 
og småbarnssang!

i tunge tider. At musikk har sterk 
kraft, og kan lindre og ha god effekt 
der medisiner kommer til kort, er 
det mange som kan skrive under på. 
Konseptet Blues på blå resept høster 
mange lovord – både fra pasienter og 
sykehuspersonale.
 Ideen er de seinere år eksportert 
også til andre byer og sykehus, og er 
blitt et landsomfattende prosjekt der 
Lynglund er fadder.

Cruise og CD
På Bergen Blues & Roots Clubs 
bluescruise i oktober arrangerte man 

likeledes et «Blues På Blå Resept»-
lotteri, der inntekten er med å bidra 
til at Lynglund og Co kan betale et lite 
honorar til artister som vil spille på 
intimkonsertene på Haukeland Syke-
hus, slik at pasienter og pårørende 
får et pusterom fra sykdom og tunge 
stunder. 
 Helge Lynglund og BB Lyngs Blues-
band er nå ute med ny plate - «Blues 
på blå resept». CD-en, som også skal 
utgis på vinyl, inneholder �� spor av 
egenproduserte låter. Hele overskud-
det av platesalget går selvsagt til 
prosjektet «Blues på blå resept». 

En del av dame-
turnerne med 
sine bevis på 
flott innsats.
Foto: BT.

Noen av her-
returnerne 

som gjorde 
det best. 
Foto: BT.
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Det var rekordstor deltagelse 
i årets internasjonale venn-
skapskonkurranse i rytmisk 
gymnastikk arrangert av 
Bergens Turnforening 
i Turnhallen ��. og ��. 
oktober. Det stilte gymnaster 
fra Irland, Belgia, Estland, 
Polen, Russland, Armenia og 
Italia.
 Deltakerne i seniorklas-
sen holder et meget høyt 
internasjonalt nivå og viste 
fremragende prestasjoner i 
Bergenshallen. To av delta-
gerne, Kaat Wyers (�� år fra 
Belgia) og Lilit Arutyunian 
(�� år fra Armenia) deltok 

tidligere i høst i VM. Lilit 
sikret seg tre førsteplasser. 
Arina Sutiagina (�� år fra 
Russland) holder også et 
svært høyt nivå og vant en 
øvelse. Anastassia Terehhova 
(�� år fra Estland, datter 
av tidligere Brann-spiller 
Sergei Terehhov) er kjent for 
spennende programmer med 
flott teknikk. Hun sikret seg 
to andre-, en tredje- og en 
fjerdeplass. Både Wyers og 
Terehhova er godt kjent for 
Bergenspublikummet da de 
har deltatt i denne konkur-
ransen siden de var små. 
Bergens Turnforenings egne 

seniorer stilte i konkurransen 
med mange nye programmer 
og vanskelige elementer. 
Landslagsgymnast Berentine 
Eeg Nielsen (��) var i 
sommer på treningsopphold 
i Russland sammen med 
Hedda Hansson (��) og 
Lovise Sørby (��), de var da 
på besøk hos den klubben 
som nå er her på konkur-
ranse. Berentine sikret seg tre 
femteplasser og en sjetteplass 
i finalen.
I juniorklassen deltok 
��, blant andre Bergens 
Turnforenings egne 
landslagsgymnaster Hedda 

En del av Bergens Turnforenings utøvere og deltakere 
i oppvisning i Rhytmic Gymnastics International Fri-
endship Competition i Turnhallen. Foto: Bergens Turn-
forening.

Rekordstor deltakelse 
i internasjonal RS-
konkurranse

Hansson (��, datter av 
tidligere Brann-trener Patrik 
Hansson) og Lovise Sørby 
(��). For disse to jentene 
var konkurransen også en fin 
oppkjøring til helgen etterpå, 
da de representerte Norge i 
Happy Cup i Belgia.  De rus-
siske og estiske gymnastene 
holdt som vanlig et høyt 
nivå, og Maria Ivanova (�� 
år fra Russland) og Valeria 
Trofimov (�� år fra Estland) 
sikret seg to førsteplasser 
hver i juniorklassen. Polen og 
Irland deltar for første gang i 
konkurransen.
 Fra Årstad var Ane Marthe 
Bertelsen (to syvendeplasser) 

og Emma Sveen Dale med i 
konkurransen. De er begge 
på rekruttlaget og stilte i 
juniorklassen. Ellers deltok 
fra distriktet blant andre Pia 
Hiis Bergh i seniorklassen, 
Anastasiya Kostenko (junior), 
og minirekruttene Oda Sofie 
Rørlien og Alma Ferguson. 
Minirekruttene var ikke med 
i konkurransen, men deltok 
med oppsvisningsinnslag.
Det er for tiden meget 
god interesse for rytmisk 
gymnastikk både lokalt og 
regionalt. Det har gitt seg 
utslag i god rekruttering av 
unge, og mange entusiastiske 
foreldre.

Helgen �. til �. november 
���� ble det arrangert 
nasjonalt kunstløpstevne i 
Storhamar ishall på Hamar. 
I denne konkurransen fikk en 
løper fra Landås tredjeplass 
i klassen Cubs over �� år: 
Maria Lægdene Næss (�� år). 
I denne konkurranseklassen 
var det �� deltagere fra hele 
landet.
 Maria begynte å konkurrere 
for bare ett år siden. Hun 
gikk lenge på skøyteskole og 
i ungdomsgruppen til Bergen 
Kunstløpklubb bare for gøy. 
Men så en dag bestemte hun 
seg for å satse mer og bli god.
 Hun har trent iherdig 
nesten hver eneste dag, og 
denne harde innsatsen ble 
nå belønnet med en flott 

Flott tredjeplass til
Maria Lægdene Næss 

Bergen Kunstløpklubb arran-
gerer Norgesmesterskap og 
Landsmesterskap i kunstløp 
i Bergenshallen fra �. til �. 
februar. Et så stort og flott 
arrangement må selvsagt ha 
sin egen NM-LM-logo med 
bergensk vri.
BKK-løperen Marie Pryme 
Hystad har tegnet logoen som 

skal prege Norgesmesterska-
pet og Landsmesterskapet. 
- Original, fargerik og kreativ 
pluss at den har litt humor, 
sier BKKs jury om logoen. 
BKK inviterte medlemmene 
til å lage en logo, og fikk 
inn gode forslag, og kunst-
løpskøyten på Bryggen gikk 
av med seieren. (Foto: BKK)

Marie tegnet mesterskapslogo

pallplassering. 
 Maria er en av få løpere som 
har klart å gå fra å trene i 
en ungdomsgruppe, som 

er et rent hobbytilbud, til å 
trene i en konkurransebasert 
gruppe.
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Hva er forbindelsen 
mellom Øvre Solheimslien 
gård og frihetsgudinnen i 
New York? Franskmannen 
som i ���� kjøper gården 
blir senere direktør for 
Vigsnæs Kobberværk på 
Karmøy som leverer kob-
beret til statuen. Han dør 
i ����, samme år som sta-
tuen avdukes.

I en rykende fersk utgave av 
årboken til Damsgårdssundet 
Historiske forening forteller 
Thor Henning Petersen den 
interessante historien.
 Foreningen har som 
formål å dokumentere 
Damsgårdssundets historie. 
Høsten ���� kom boken 
«Bydelen ved Damsgårdssun-
det» (Bodoni Forlag) ut. Dette 
var en praktbok på ��� sider 
med tykke permer og med 
mange interessante artikler. 

Suksess ble til årbøker
Boken ble en suksess. En del 
av overskuddet ble brukt til å 
gi ut årboken for ����, som 
var foreningens første. Her tok 
man for seg noen bedrifter og 
personer som ikke kom med i 
den forrige boken, samt noen 
korte historier fra hverdagsli-
vet i ��-�� årene.
 I ���� kom nok en årbok. 
I likhet med ����-utgaven 
var den på ��� sider. Blant 
interessant lesestoff her var 
en artikkel om Laxevaag Værk, 
en bedrift som i mange år var 
en hjørnesteinsbedrift for 
Damsgård, og om fergen Uren. 
Fergeforbindelsen over Dams-
gårdssundet var i sin tid både 
effektiv og hensiktsmessig.

��� sider lokalhistorie
I disse dager er årboken ����-
���� klar fra trykkeriet. ��� 
sider med over �� interessante 
artikler, Bjørn Skaar har hatt 
ansvar for layout for alle tre 
årbøkene, mens Leiv Sæbø har 
vært redaktør for de to første 
og billedredaktør for den siste.  
Publikasjonsutvalget i ���� 
har også bestått av foreningens 
leder Thor Henning Petersen 

August Alfred Marie Bouillys gravstøtte på Avaldsnes kirkegård. 
Fordi Boully var katolikk lå gravstøtten opprinnelig utenfor kir-
kegården. Siden ble kirkegården utvidet, og gravstøtten kom 
innenfor. Bilde fra årboken. Foto: Thor Henning Petersen.

August Alfred 
Bouilly (1819 – 
1886), eier av Øvre 
Solheimslien gård 
og senere direktør 
for Vigsnæs Kob-
berværk på Karmøy.

Gårdeier på Solheim ble direktør 
for fabrikken som leverte 
kobberet til Frihetsgudinnen

Det er ingen synlige minner etter Øvre Solheislien gård. Dette bildet er fra Solheimslien på 
1970-tallet. Fotograf: Alf Bendiksen. Arkivet etter Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke, 
Bergen Byarkiv.

(sekretær og tekstredaktør). 
Styret har vært representert 
ved Harald Sørensen.
 Mens man i de tre foregående 
publikasjonene har fremhevet 
bedrifter som har medvirket 
til en betydelig verdiskapning 
for Bergen, har man i den nye 
årboken forsøkt å fokusere på 
de gründerne som har medvir-
ket til dette. I stor utstrekning 
kom disse fra Tyskland. 
Journalist Harry Frøysland har 
skrevet en artikkel om disse. 
Årboken har også egne artikler 
om virksomhetene til disse 
familiene. I mange tilfeller har 
redaksjonen fått god hjelp av 
etterkommerne, i forrige årbok 
av Huunfamilien, i denne av 
Kahrsfamilien.

Utenlandske fagarbeidere
Fra BMV ble etablert i ����, og 
til langt inn i forrige århundre, 
kom det svært mange utenland-
ske fagarbeidere til Damsgård. 
I Bergen hadde man ingen 
erfaring i jernskipsbygging 
og heller ikke bygging av 
dampmaskiner. Det er kanskje 
ikke så kjent at området også 
tidligere har vært flerkulturelt.
 Blant stoffet Årstadpostens 
lesere nok vil kjenne seg igjen 
i er artikler som forteller om 
oppvekst ved Damsgårds-
sundet på ��- og ��-tallet.
Heftet inneholder mange 
interessante bilder, både 
historiske og nye.

Kameratklubben som ble 
kulturhistorisk forening
Damsgårdssundet Historiske 
forening ble stiftet � november 
���� og har sitt utspring i 
Krohnviken Kameratklubb, 
en kameratgjeng fra området 
Krohnviken/Damsgård.
 Kameratgjengen har siden 
den store gatefesten i ���� 
jevnlig kommet sammen 
og hatt mange hyggelige 
mimrestunder. Da noen av 
medlemmene mente at man 
burde skrive en bok om opp-
veksten på Damsgård mens det 
ennå lever «gutter og jenter» 
fra ��-, ��- og ��-årene, ble 
Damsgårdssundet Historiske 
Forening startet. Foreningens 

område vårt strekker seg fra 
og med BMV i Solheimsviken 
og Ny-Krohnborg skole til 
den gamle bygrensen mot 
Laksevåg. Grensen gikk langs 
Münsterbekken.
 Kameratgjengen treffes første 
tirsdag i måneden (unntatt 
juli måned) kl ��.�� på Dams-
gårdsstuene. Her stiller det på 
hvert møte om lag �� personer 
for en hyggelig prat. Møtene 
er åpne for alle, også personer 
som ikke er medlem. På møtet 
blir det servert en matbit og 
kaffe. Pris for dette er kr ���. 
Årets siste møte var julebord �. 
desember.

Thor Henning Petersen sin 
artikkel om franskmannen 
August Alfred Bouilly (���� 
– ����) har vært meget 
arbeidskrevende, men også 
meget interessant.  Personale 
ved Statsarkivet, DIS 
slektsforskningsforening og 
Gruvemuseet på Avaldsnes 
har medvirket til informasjon. 
Det er også benyttet folketel-
lingslister og kirkebøker. 

Kontakt med Wingaard
Romerk-katolske August 
Alfred Marie Bouilly var født i 
den franske havnebyen Douar-
nenez i ����. Den rike bergen-
ske vin- og kolonialhandleren 
Hans Ulrich Wingaard drev 
på denne tiden handel med de 
franske handelshus. Sønnen 
Oluf Wingaard fulgte noen 
ganger handelsskipene til 
Frankrike og har trolig blitt 
kjent med August Alfred 
Bouilly og fått han med tilbake 
til Bergen.

Inn som kompanjong
I ���� ble Bouilly tatt opp 
som kompanjong i firmaet 
Wingaard & Bouilly. Trolig 
hadde han alt vært ansatt i 

flere år hos Wingaard.  
 Han giftet seg i Domkirken 
��. februar ���� med Johanne 
Foss Dahl fra Årstad sokn. 
Konen Johanne var søster 
av Oluf Wingaards kone og 
datter av kemner og kjøpmann 
Hans Dahl. Olav var forlover 
i bryllupet. Ekteparet hadde 
flere barn. 

Øvre Solheimslien
Ifølge folketellingen i ���� 
var August selveier av Øvre 
Solheimslien gård og verks-
bestyrer.  Han hadde kjøpt 
gården samme år. Ekteparet 
hadde da fem barn. En sønn 
var død. Samme år blir sønnen 
Thorvald døpt, og blant 
fadderne er Charles Defrance, 
generaldirektøren i det 
belgisk/franske gruveselskapet 
som eide Vigsnæs Kobberværk 
på Karmøy, og gift med en 
dame fra Bergen. Mellom ���� 
og ���� får ekteparet Boully 
tre barn i Mandalsområdet, og 
mellom ���� og ���� flytter 
han til Vigsnæs og er en av 
direktørene. Konen Johanne 

mangler i folketellingen. 
Kobberet til frihetsstatuen ved 
innseilingen til New York kom 
fra Vigsnæs kobbergruve.

Utenfor vigslet område
Direktør August Alfred Marie 
Bouilly dør av lungebeten-
nelse i ����, �� år gammel. 
Gruveselskapet hadde da ���� 
ansatte. Boully ble begravd 
utenfor kirkegården fordi 
han var katolikk. Siden ble 
kirkegården utvidet, og Boul-
lys grav kom innenfor. Sønnen 
Wilhelm August (����-����) 
ligger begravet på den gamle 
vigslede kirkegården. Graven 
hans er dekket av en meget stor 
metallplate med tydelig skrift, 
sannsynligvis en gravplate fra 
onkelens bedrift, Oluf P. Win-
gaard Strømmen jernstøberi, 
ved Strømbroen.
 Frihetsgudinnen ble for øvrig 
avduket ��. oktober ����, 
samme år som Boully døde og 
var en gave til det amerikanske 
folket fra det franske folket 
som et symbol på landenes 
gjensidige vennskap.

Boksuksess ga penger 
til årbøker om livet 
ved Damsgårdssundet

Etter direktør Boullys død og uverdige 
begravelse emigrerte alle hans fem gjen-
levende barn til henholdsvis USA og 
Belgia. Eldstesønnen Wilhelm August 
var født i Bergen i 1851 og arbeidet som 
skibsconstructeur på Karmøy, hvor han 
dør 28 år gammel. 
Foto av gravsteinen: Thor Henning 
Petersen.



11Årstadposten nr. 6 - Desember 2015

Landåstorget (v. biblioteket) - Tlf. 91 62 09 01

Vi retter bukser, jakker, skjørt, kjoler 
og legger opp gardiner.

Skifte av glidelås i bukse, skjørt, 
kjoler og jakker.

Vi retter også bunader. 
Kort leveringstid og rimelige priser.

Åpent: 
Alle dager kl. 10-16.30 
torsdag til kl. 17 
lørdag til kl. 14

Blomsterhuset Eftf.
 Tlf. 55 28 40 02

Besøk vår hjemmeside for gode ideer og 
inspirasjon til din julehilsen Vi ønsker velkommen 

til en hyggelig julehandel

��������������������������
��������������������������

Åpningstider i julen:
Julaften  10-15
1. og 2. juledag  10-23
Nyttårsaften  10-18
Nyttårsdag  10-23

Landåstorget

Få varene 
levert hjem 
på døren!
Ring: 
40 46 12 13

����������������������������������������
�������������������

ZEGMA Eksotisk mat
Alt av internasjonal mat

LANDÅSTORGET

Billig og godt utvalg av nøtter, fi ken, 
dadler, aprikoser og oliven i løsvekt 

Åpent alle dager kl. 10-21 - Tlf. 55 28 80 70

Tyrkisk yoghurt kr 45,- (Rema kr 55,-) 
Stort utvalg av krydder • Russiske varer 

Oljer • God kvalitet av ris og pasta • 
Marinert oliven • Frukt og grønnsaker

���������
ENKEL OG TRIVELIG HANDEL

E-post: blomsterhuset@interfl ora.no
www.blomsterhusetbergen.no
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Legevakten på plass 
i Solheimsviken

Bergen legevakt flyttet 
onsdag �. november inn i nye 
lokaler i Utrustningsbygget i 
Solheimsgaten �. Byrådsleder 
Harald Schjelderup stod for 
den offisielle åpningen. 
- Gratulerer Bergen, med ny 
legevakt. Bergen Helsehus er 
plassert ved et sentralt knu-
tepunkt hvor det er enkelt å 
komme til, sa byrådslederen 
i sin åpningstale. 
- Det er viktig med et godt 
bygg og enda viktigere med 
dyktige ansatte. Nå har vi 
begge deler, sa Schjelderup.  
 En rekke helsetjenester skal 
samles i Bergen helsehus, 
og Bergen legevakt og Hau-
keland universitetssjukehus 
sin akuttpost var de første 
enhetene til å flytte inn. 

Bedre tilbud
Den nye legevakten vil gi 
bergenserne et bedre tilbud. 
Legevakten forbedres med 
mer effektiv pasientbe-
handling og lyse og trivelige 
lokaler med gode venterom. 
Samtidig samlokaliseres 
mange helsetjenester og 
en helt ny sengepost for 
øyeblikkelig hjelp åpner opp 
ved årsskiftet. 
 Det er tenkt nytt rundt 
organiseringen av ventearea-
lene,  noe som kan bidra til å 
redusere ventetiden. Grepene 
inkluderer ”fast-track 
behandlingsrom” for enklere 
problemstillinger og en 
egen kø for mer kompliserte 
tilfeller. 
 Et eget venteareal er satt 
av for pasienter som skal 
hentes av ambulanse. På 
denne måten frigjør man 
behandlingsrom og kan 
ta inn nye pasienter. En 
sentralt plassert ekspedisjon 
gir bedre oversikt over hvor 
skoen trykker og behovet er 
størst. 

��� fast ansatte
Det nye helsehuset er på 
���� kvadratmeter, hvorav 
Bergen legevakt disponerer 
����. Legevakten har ��� 
fast ansatte. Inkludert vikarer 
og vaktleger jobber nesten 

��� personer på legevakten i 
løpet av et år. 
Følgende tjenester kommer 
eller vil komme i Bergen 
helsehus.
Første etasje: Bergen 
legevakt (skadepoliklinikk, 
akuttmedisinsk poliklinikk, 
psykiatrisk legevakt, røntgen, 
fysioterapi, allmennlegevakt, 
livskrisehjelpen, voldtekts-
mottaket, og legevaktsentra-
len). Eget venterom for barn, 
som er tilpasset deres behov. 
Tannlegevakten flyttet �. 
november fra midlertidige 
lokaler på Årstad. 

Rusakutten 
Andre etasje: Helse Bergen 
sin akuttpost (Rusakutten). 
Her er også store møterom, 
spiserom og kontorarealer. 

Øyeblikkelig hjelp
Tredje etasje: en helt ny tje-
neste, Kommunale øyeblik-
kelig hjelp døgnenhet. Denne 
enheten er en sengeavdeling 
med �� senger som er bereg-
net på korttids observasjon 
og behandling i inntil tre 
dager. Fastleger og legevakt 
kan legge inn pasienter på 
denne avdelingen. Tilbudet 
gjelder pasienter som kan 
behandles i kommunen, og 
ikke trenger innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten. 
Smittevern, fysioterapi, 
helsevern og etat for 
helsetjenester holder også til 
i etasjen.

Smittevern/fysioterapi
Fjerde etasje: smittevern-
kontoret. Kontoret utfører 
tuberkulosekontroller og 
annet smittevernarbeid samt 
helsetjeneste for nyankomne 
innvandrere. Fysioterapitje-
nesten knyttet til legevakten, 
helsevernenheten og etat for 
helsetjenester sin adminis-
trasjon. Helsevernenheten 
har blant annet ansvar for 
miljørettet helsevern, smit-
tevern, samfunnsmedisinsk 
arbeid og beredskap. Etat for 
helsetjenester administrerer 
fastlegeordningen og avtale-
fysioterapiordningen.

Byrådsleder Harald Schjelderup stod for den offisielle 
åpningen. Her klipper han silkebåndet. Legevaktsjef 
Frank van Betten til venstre, byråd for helse og omsorg, 
Rebekka Ljosland, til høyre. Foto: Marius Solberg Anfin-
sen, Bergen kommune, Informasjonsavdelingen.

Patrick Jørgensen (��) 
fra Statsminister Mic-
helsens vei kom på 
tredjeplass i finalen i 
Norske Talenter på TV� 
fredag ��. november 
med sin egen låt «I’m 
Dreaming».

Da han på auditionen i 
Stavanger i september rappet 
sangen «Million Questions» 
for sin døde mor, Betsy Lee 
Bokn, som døde i september 
����, fikk han gullregn og 
gikk direkte til semifinalen.
 Her fikk han nok en gang 
rosende kommentarer fra 
dommerne og kunne samtidig 
motta sin første gullplate på 
direkten for nettopp «Million 
Questions». «Million Ques-
tions» spredte seg lynraskt på 
nettet. Verdenskjente rappere 
som Chris Brown og Tyga 
kom med anerkjennende 
kommentar. I løpet av kort 
tid var sangen den åttende 
mest delte i verden med over 
�� millioner visninger.

Rap og hiphop
Patrick har alltid vært kreativ 
og startet tidlig med låtskri-
ving, rapping og hiphop. 
Morens sykdom, fra hun 
fikk diagnosen lymfekreft da 
Patrick var ni år gammel og 
til hun døde i fjor, og andre 
personlige hendelser har 
hatt stor påvirkning på hans 
utvikling både menneskelig 
og musikalsk. 
 De tunge besøkene på 
rommet på sykehuset har 
ligget til grunn for «Million 
Questions». Livsmottoet 
hans er «Music is what 
feeling sounds like», som han 
har tatovert på kroppen.

Kort lunte
Patrick er nestminst av fem 
søsken. De eldre søsknene var 
rolige og stabile og interessert 
i idrett eller medisin, mens 
Patrick hadde kort lunte og 
følte sinne og rastløshet, noe 

som i ungdomstiden blant 
annet førte til slåsskamper 
på skolen. 

En del av morens drøm
Vendepunktet kom natt til 
�. november ����. Det var 
farens bursdag, og Patrick ble 
innlagt på sykehus med �,�� 
i promille. Bare alkoholikere 
kunne drikke seg så fulle, 
mente de på sykehuset. Han 
følte ingen mening med livet, 
men forstod da han våknet at 
moren hadde en drøm og at 
han var en del av den. Hun 
ville at Patrick skulle følge 
drømmene sine og skape sitt 
eget liv. Den eneste måten 
han kunne hjelpe henne på 
ville være å fullføre sine egne 
drømmer.

Skikkelig slag i trynet
- Jeg husker så godt at 
mamma måtte komme for å 
hente meg på sykehuset. Min 
mor med uhelbredelig kreft 
måtte hente sin friske sønn 
på sykehuset, og da ringte 
det en bjelle i hodet mitt. Jeg 
fikk et skikkelig slag i trynet, 
og innså at jeg ikke kunne 
rote bort livet mitt, forteller 
Patrick til eneste.no.
 I desember ���� dro Patrick 
til USA for å begynne på en 
prestisjetung musikkskole.  

Han regnet med at avskjeden 
med moren var den siste. 
Etter to år i USA fikk han 
beskjed om at han måtte 
komme hjem hvis han ville 
treffe moren i live. Med seg 
hjem hadde han «Million 
Questions», som han fikk 
spilt for moren fire dager før 
hun døde.
 Facebook-siden hans har 
passert ��.��� likes. Noen 
timer før finalen skrev han 
at tilbakemeldingene han har 
fått på TV-opptredenene har 
vært fantastisk, så mye mer 
enn han forventet. 

Lært å følge drømmene
Mange timers arbeid og øving 
har lært han mye, men mest 
av alt har han lært å følge 
drømmene sine. I motsetning 
til «Million Questions» er 
«I’m Dreaming» en mye 
lystigere og mer inspirerende 
sang. I et intervju med 
eneste.no like før finalen 
sa han at ville vise at ikke 
alt han lager trenger å være 
depressivt og tungt. 
 - Jeg vil oppmuntre alle der 
ute i verden til å følge drøm-
mene mine, ved å fortelle 
hvordan jeg jaktet på min 
egen.

Tredjeplass til Patrick 
Jørgensen i Norske Talenter

Patrick Jørgensen mottok gullplatetrofeet for «Million 
Questions» på direkten under semifinalen i Norske Talen-
ter på TV2. Foto: TV2.

Patrick Jørgensen (23) sang sin egen låt «I’m Dreaming»  i finalen i Norske Talenter på 
TV2. Foto fra TV2.
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Helgen �. til �. november var 
det igjen tid for Åpen helg i 
Fridalen kirke. Årets over-
skrift var ”Håp i Fridalen”. 
Paul Otto Brunstad delte 
tanker om håpets kraft i møte 
med livets utfordringer. 
 Han fokuserte på håpets 
betydning i møte med dager 
vi ikke så komme, eller hen-
delser vi ikke var forberedt 
på. 
 I slike situasjoner kan den 
som bærer et håp i seg, selv 
bli båret av håpet. Vi må 
derfor kjenne noe av håpets 
kilder, hvordan håpet vekkes, 
formes og næres i de gode 
dagene. Disse spørsmålene 
ble belyst og drøftet.

For alle generasjoner
Tradisjon tro var det noe 
for alle generasjoner. Noen 
tilbud samlet alle, som 
kafeen med mengder av 
hjemmelagde godsaker. 
Knøttekoret og Babysang 
opptrådte, og for barna var 
det mye moro, med blant 

annet ansiktsmaling, tombola 
og luftgeværskyting. Mange 
kreative og flittige hender 
hadde laget salgsvarer til 
markedet. 
 Tredje trinn på Fridalen 
skole hadde jobbet med 
temaet Håp og stilte ut sine 
arbeider i kirken. 

Fredagspizza
Fredag ettermiddag var 
det Fredagspizza for hele 
familien, etterfulgt av 
ungdomskveld for Ten-sing, 
Freak og Krik (Kristen 
idrettskontakt) i ungdoms-
lokalet. 
 Søndag var det stor fami-
liegudstjeneste der gutte-, 
og jente- og ungdomskoret 
deltar. Under kirkekaffen 
var det åresalg med mange 
heldige vinnere. Åpen helg i 
Fridalen kirke ble avsluttet 
søndag kveld med konsert. 
I år som i fjor var det loddsalg 
i forkant av Åpen helg og i 
løpet av helgen. Overskuddet 
fra  Åpen helg deles mellom 

Åpen helg i Fridalen

Kirkens Nødhjelps arbeid for 
flyktninger og menighetens 
barne-  og  Collegium vocale 
Bergen under ledelse av Knut 
Christian Jansson fremførte 

Knøttekoret sjarmerte under åpningen av lørdagens arrangement.

vakker vokalmusikk fra 
����-tallet frem til vår egen 
tid. Med seg hadde de Hans 
Knut Sveen, synther, Marius 
Astrup Thoresen, klaver og 

Christian Holter, horn. 
Se flere bilder på 
arstadposten.no

Det er ikke til å komme fra: 
Bergen er en skikkelig rotteby, 
og Årstad har en betydelig del 
av bestanden. Særlig ille er 
problemet i sentrale strøk, 
mellom sentrum og Minde. 
Da Bybanen ble anlagt, 
måtte mange rotter finne nye 
steder å bo, og mange fikk lite 
hyggelige besøk av rotter i 
kjellere og hager.
 Anticimex Bergen på 
Minde har utplassert ��� 
feller rundt om i byen. Ved 
utgangen av november hadde 
man hos Anticimex registrert 
����� skudd. 

Trekker inn i kulde
Statistikken forteller det folk 
flest har registrert: når det 
blir kjølig i været, blir rottene 
mindre synlige i bybildet. De 
trekker ned i byens avløpsrør, 
der mange av dem får et 
ublidt møte med WiseTrap. 
 Det er sagt og skrevet at 
Bergen har om lag like mange 
rotter som mennesker. Nå 
fins det ingen rottetelling, 
bare anslag. Anticimex sine 
hypermoderne jegere har i 
løpet av året skutt nærmere 
�� prosent av den antatte 
rottebestand. Og jakten 
fortsetter…

Venter i giv akt
Rottefellen monteres i avløp-

Farligere å være rotte i 
Bergens avløpssystemer

Den øverste delen av fella sitter like under kumlokket. 
Ledningen som kommuniserer med stempelet må kveiles 
opp så ikke rottene biter på den. (Foto: Newswire) 

En smart rotte er på vei gjennom et avløpsrør. Men Wise-
Trap (under) er  smartere. I dette sekund er rottendrept og 
skylles nedover i avløpet. Fellen er klar til et nytt dødbrin-
gende overfall. (Bilder: Anticimex.)

den. En tilleggsfunksjon, er 
at den varsler per sms eller 
e-post hvis det skulle bli 
oversvømmelse i kummen 
den står montert. For noen 
kommuner har dette vist seg 
å være like verdifullt som 
rottebekjempelsen.

Gitftfritt
Hi-tech-rottefeller er blitt 
en betydelig konkurrent 
til å legge ut gift, som kan 
være en problematisk måte 
å ta rotter og mus på. Gift 
er hovedsakelig blitt benyt-
tet for å bekjempe rotter i 

kloakk. Men med gift vet man 
ikke hvor mange rotter som 
tas fordi de dør andre steder 
enn der giften ligger, de drar 
bort og gjemmer seg.
 I de siste årene har Anticimex 
utviklet nye, digitale metoder 
for forebygging mot rotter 
og mus. Disse metodene er 
fremtidens skadedyrbekjem-
pelse. Løsningen er ikke bare 
effektiv, men gjør det på en 
human og miljøvennlig måte. 

Nærmere ��.��� rotter 
er tatt i Bergen i år tatt 
med den høyteknolo-
giske rottefellen Wise-
Trap som plasseres 
nede i kloakken.

skummer. Den består av en 
boks med kommunikasjons-
utstyr og et rør med stempel. 
Stempelet står plassert i giv 
akt rett over den viktigste 
ferdselsåren til rottene.
Når en rotte utløser sensorene 
i fellen, slår stempelet med 
stor kraft ned på den. Dyret 
dør momentant og skylles 
vekk av kloakken. Sensorene 
er avanserte nok til å skille 
mellom rotter og annet som 
måtte flyte forbi.

Kommuniserer på nett
Fellen kommuniserer med 
internett, der man kan gå inn 
på en nettside og følge med 
på antall skudd.
Hver felle har også en GPS 
som forteller hvor den er, i 
tilfellet noe skulle skje med 
den. En tilleggsfunksjon, er 
at den varsler per sms eller 
e-post hvis det skulle bli 
oversvømmelse i kummen 

den står montert. For noen 
kommuner har dette vist seg 
å være like verdifullt som 
rottebekjempelsen.
 Rottene lever og trives i 
kloakken. Derfor er det hen-
siktsmessig å lage effektive 
vaktposter før de kommer så 
langt inn i kloakksystemet 
at de dukker opp i hus og 
bygninger.

Flest tatt i Bergen
Anticimex begynte å teste 
WiseTrap ut i det små i ����. 
I ���� ble stemplene slått 
ned ���� ganger i de om lag 
��� fellene som var satt ut i 
borettslag og kommuner. I 
København drepte ��� slike 
feller ���� rotter på to år. I 
Bergen har altså ��� feller 
tatt nesten ��.��� rotter på 
ett år.
 Hver felle har også en GPS 
som forteller hvor den er, i 
tilfellet noe skulle skje med 
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Seniordans er toppen for kroppen
Mottoet for seniordan-
sen er «toppen for krop-
pen». En effektiv livs-
forlenger.

Et av tilbudene finner vi 
på Fridalen skole. Fridalen 
seniordans ble startet av Ada 
Dybfest og Knut Oksholm i 
august ����. 
 I ti år har Ada, Knut og 
andre aktive seniorer danset 
halvannen time på tirsdager i 
gymsalen på Fridalen skole. I 
løpet av året blir det om lag �� 
samlinger.

Danse for andre
- Fire til fem ganger i året 
danser vi også på eldresentre 
og sykehjem, som underhold-
ning for beboerne. Vi avslutter 
ofte vår dans der med et par 
sittedanser, som alle beboerne 
kan være med på. Dette er 
ofte høyt verdsatt, sier Knut 
Oksholm og Bendte Larsen i 
styret for seniordansen. Knut 
Oksholm går i sitt ��. år og 
er en fantastisk representant 

for aktive seniorer.  – Senior-
dansen gir ikke bra mosjon, 
den er også et viktig sosialt 
samlingspunkt.
-Vi holder oss i nærmiljøet, så 
de stedene vi besøker er som 
regel Slettebakken eldresenter, 
Kolstihagen sykehjem og 
Landås Menighets Eldresen-

ter. Vi har hele perioden vært 
omkring �� dansere i gruppen, 
noen har falt fra og nye har 
kommet til. 

Flott tiårsmarkering
Som avslutning i vår hadde 
gruppen en tur til Vossestølen 
på Oppheim med overnatting. 

Her ble tiårsjubileet feiret med 
middag, dans og på hjemturen 
omvisning på Mølstertunet på 
Voss.
 Danserne i Fridalen 
seniordans er meget trofaste 
til å møte opp. De gleder seg 
til dansekveldene og mange 
sier de har fått et godt sosialt 
nettverk i dansevennene. De 
fleste driver med annen form 
for fysisk fostring. Dansen 
inspirerer til å bruke kroppen.

Vil gjerne ha flere
- Men vi har plass til flere 
dansere. Her er ingen alders-
grense, og siden vi danser på 
ettermiddagstid (��.�� til 
��.��) kan en delta selv om 
man skulle være i jobb. Så kom 
og bli med. Det er ikke vanske-
lig, for danselederne i gruppen 
gjennomgår hver eneste dans 
hver gang, 
 Da Fridalen seniordans ble 
startet i ����, var det fem år 
siden seniordansen kom til 
Bergen: Bergen Seniordans-
gruppe � startet ��. februar 
����, som første dansegruppe 
i Hordaland organisert under 
Forbundet Seniordans Norge 
(FSN, senere SN).  Stifterne 
av Bergen Seniordansgruppe 
� var Nancy og Torleif Rognås 
og Signe Nilsen. Landåshallen 
var et av stedene man hadde 
tilbudet, og Knut Oksholm var 

blant danserne.
 Seniordansen startet opp i 
Norge i ����, og i dag er det 
ca. ��.��� seniordansere i 
Norge. I Hordaland er det 
�� grupper som danser 
seniordans. Tre av gruppene 
danser på Landås. Seniordans 
er meget variert og omfatter 
ringdans, linedans, folkedans 
fra andre land og koreograferte 
ball room-danser. Det geniale 
er at en ikke trenger å møte 
med partner, for selv om man 
danser parvis, er det ikke 
kjønnsbestemt, man danser 
blå og rød.

Sosial profil
Seniordans har en utpreget 
sosial profil, og dansen er 
utformet på en måte som 
gjør den velegnet for eldre 
mennesker. Dansen gir deg 
bedre kondisjon, styrker 
muskulaturen og bedrer 
konsentrasjonsevnen.
 Seniordans har en hjemmeside 
der man kan lese litt om hva 
man driver med. Der er det 
også lenke til Hordaland Seni-
ordans sin hjemmeside. Besøk 
seniordans.no, velg Vestlandet 
og Hordaland, så finner man 
Fridalen seniordans. 

Hele �� BKK-løpere deltok 
i nasjonalt stevne i Bergens-
hallen helgen ��. oktober 
- �. november.  Arrangør for 
stevnet var Loddefjord IL 
kunstløp. 
Loddefjord Idrettslaghar en 
liten kunstløpklubb, men 
får bruke Bergenshallen til å 
arrangere nasjonale stevner 
selv om de hovedsakelig trener 
på Iskanten (Vestkanten). 
 Den største delegasjonen av 
deltakere på dette stevnet, 
som var for de eldste klassene 
(Debs til Senior + Veteran) 
var fra Bergen Kunstløpklubb. 
Klubben er for øvrig den eneste 
i Norge som har løpere med i 
konkurranser i klassen Vete-
ran menn og Veteran kvinner. 
Foreløpig har klubben bare en 
mann på �� år som deltar.

 For mange var stevnet den 
store styrkeprøven på om 
de klarte å kvalifisere seg 
til sesongens høydepunkt, 
norgesmesterskapet og lands-
mesterskapet i Bergen �. til �. 
februar, med BKK som arran-
gør. Det kan ventes mange 
flotte idrettsprestasjoner i 
Bergenshallen, og klubben 
håper på mye publikum.  

Juleshow
For BKK-løperne venter 
mange utfordringer før det, 
både konkurranser og BKKs 
juleshow ����, ” Tre nøtter 
til Askepott”.  fredag ��. 
desember i Bergenshallen. 
Her kan man se skøyteskolen, 
aspiranter, konkurranseløpere, 
ungdoms- og voksengruppen 
danse på isen. 

Her er en del av BKKs deltakere fotografert etter premieutdelingen om søndagen. 
Foto: Aud Solbjørg Skulstad/BKK.

Ada Dybfest leder an i linedansen.

Kontaktperson Bendte Larsen (til venstre) med Ada Dybfest og Knut Oksholm, som 
startet Fridalen Seniordans i august ���� og som fortsatt er aktive. 

Kunstløpere trener til 
NM-LM og juleshow
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Bergen i Edvard Griegs tid

Helge Jensen fra Kanonhau-
gen har brukt sine første år 
som pensjonist på en måte 
mange vil takke han for: han 
har gjort �� års bergenshisto-
rie levende mellom to permer 
i boken Bergen i Edvard 
Griegs tid. Til glede for alle 
som elsker bergensiana – og 
for dem som får det lettere 
når årets julegaver skal 
kjøpes inn.
 Edvard Grieg (����-����) 
oppholdt seg store deler 
av sitt liv i sin egen fødeby 
Bergen, samtidig som byen 
i denne perioden gikk gjen-
nom viktige endringer. 

Mennesker og miljøer
Helge Jensen presenterer i 
boken et betydelig bildemate-
riale fra disse årene i Bergen. 
Gjennom fyldige tekster  og 
praktfulle, gamle fotografier 
forteller han om men-

nesker, miljøer, arbeids- og 
næringsliv fra Griegs fødeår 
���� til den store bybrannen 
i ����, som la hele det gamle 
sentrum i grus. 
 Jensen har brukt mye tid i 
Billledsamlingen til Universi-
tetsbiblioteket i Bergen og har 
fått med seg mange godbiter 
fra fotografiets barndom fra 
en by i forandring
 Vi får innblikk i store 
begivenheter og hverdagsliv, 
fintfolk og fattigfolk, sykdom 
og helse. Viktige endringer 
i transport, teknologi og 
industri er også med, og 
forfatteren forteller om byens 
arkitektur og vitenskapens 
rolle i Bergen. 

Griegs liv bakteppe
Edvard Grieg sitt liv ligger 
som et bakteppe gjennom 
boken, og gir sammen 
med bilder og inngående 
bildetekster et spennende og 
rikt bilde av Bergen på ��- og 
����- tallet.  Bergen i Edvard 
Griegs tid setter datidens 
Bergen i fascinerende relieff 
til byen slik vi kjenner den i 
dag, og utgjør en enestående 

Helge Jensen med ny bergensiana

Kunstgress på 
Slettebakken
Slettebakken idrettspark
I byrådets tilleggsinnstilling til 
budsjett ����/Økonomiplan 
����-���� foreslås det 
midlertidig kunstgress på 
Slettebakken.
���� For å sikre barn og unge 
i bydelen bedre idrettsfasili-
teter foreslås det å legge et 
midlertidig kunstgress på en 
av de eksisterende grusba-
nene på Slettebakken i Årstad 
bydel, fortrinnsvis på banen 
som er lokalisert nærmest 
Gimlehallen. Dette løses ved 
å flytte dagens kunstgress 
på Sandslibanen som har 
hatt kort brukstid, legge på 
støtdempende matte (pad) og 
utføre mindre grunnarbeider. 
Tiltaket dekker ikke de 
kvalitetskrav Bergen kom-
mune har til oppgradering av 

grusbaner til kunstgress, men 
pga. det prekære behovet for 
bedre idrettsareal i Årstad 
bydel, anses tiltaket som 
fornuftig. Idrettsservice 
estimerer kostnadene til �,� 
mill. kroner som foreslås 
avsatt i ����. Spillemidler 
kan ikke påregnes.
Det foreslås å sette av �,� 
mill. kroner til oppgradering 
av eksisterende løpebane på 
sørvestsiden av 
Krohnsminde idrettsplass 
med nytt fast dekke, og 
å utvikle søndre sving til 
fleridrettsaktiviteter for barn, 
ungdom og bredde. Spil-
lemidler kommer i tillegg.

Bernt Endre Johnsen fra 
Kolstien  har stått for form-
givningen av ”Bergen i 
Edvard Griegs tid”. Foto: 
privat.

Helge Jensen (Kanonhaugen) løser et gaveproblem for 
mange med sin nye bok ”Bergen i Edvard Griegs tid”. 
Foto: privat.

«Turbok for Bergenshalv-
øyen» er tittelen på en ny 
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Turbok over Bergenshalvøyen

Tittelbildet for turen 
til Landåsfjellet.

Helge Jensen fra 
Kanonhaugen løser pro-
blemet med gave til alle 
som er opptatt av ber-
gensiana.
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Nattlandsveien 89 - 5094 Bergen

Tlf. 55 29 39 40 - Fax 55 29 39 41
Mobil. 932 16 493 - 932 16 491 

E-post: post@elkontakt.no - www.elkontakt.no

Elektrikeren i Solheimsviken

Tlf. 55 20 79 50
Damsgårdsveien 16

Dyktige fagfolk - 20 servicebiler
www.elektroinstallasjon.no
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Kjøreskolen på Landås!
Møtested etter avtale

PAKKETILBUD
Ring gratis grønt nr. 800 83 555

Ring

06066
Karosseri, lakk og mekanisk

ALLE BIMERKER - FASTE PRISER

Fixbil Hartveit, Møllendalsveien 17, Bergen
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Autorisert fotterapeut
Sletten Senter  

2. etasje v/apoteket
Tlf. 55 28 72 10

Hvordan står det til med dine føtter?
• Stort utvalg 
  fotkremer 
• Negleolje som 
  styrker negl- og 
  neglebånd
• Gi et gavekort til 
  en du er glad i

�����������

Salg av garn
og sytilbehør

Landåstorget (v. biblioteket) - Tlf. 91 62 09 01

Vi retter bukser, jakker, skjørt, kjoler og legger opp gardiner.
Skifte av glidelås i bukse, skjørt, kjoler og jakker.

Vi retter også bunader, Kort leveringstid og rimelige priser.

Åpent: Alle dager fra kl. 10-16.30, torsdag til kl. 17, lørdag til kl. 14.
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Slettebakken fylkesvinner 
i Gylne måltidsøyeblikk
Slettebakken menighets eldre-
senter ble fylkesvinner i konkur-
ransen Gylne måltidsøyeblikk. 
Midtbygda sykehjem og Søreide 
sykehjem var de andre to nomi-
nerte i konkurransen. Senteret 
fikk pris i form av diplom og 
blomster, og gode ord på veien. 
Stine Semb fra Landbruks- og 
matdepartementet holdt et 
engasjert innlegg om behovet 
for økt fokus på kvalitetsmat til 
eldre både i og utenfor sykehjem. 
Hun oppfordret alle til å bli med 
i «Matgeriljaen», og lære av 
hverandre på veien mot enda 
bedre mattjenester i sykehjem.
 Som vinner i Hordaland gikk 
senteret videre til den nasjonale 
konkurransen med vinnere fra 
alle fylker.
 I april ���� vedtok Bergen 
bystyre en ny kjøkkenstruktur 
ved sykehjemmene i Bergen. 
Hensikten med kjøkkenrefor-
men og ny kjøkkenstruktur var 
«gjennom moderne produk-

sjonsmetoder å frigjøre personell 
til pleiefaglige oppgaver, og 
samtidig sikre god og ernærings-
messig sunn mat til beboere ved 
institusjoner og hjemmeboende 
brukere av middagsleveranser 
fra kommunen». Reformen ble 
iverksatt mot sterke protester. 
Slettebakken menighets eldre-
senter er en ideell stiftelse som 
har driftsavtale med Bergen 
kommune. Senteret klarte å 
beholde kjøkkenet.
De fleste institusjoner får i 
dag maten ferdig laget fra 
storkjøkken, og varmer den 
opp før bruk.  På Slettebakken 
har man valgt å beholde 
kokker og produksjonskjøkken. 
Det gir mange muligheter til å 
bruke maten som mer enn føde, 
blant annet ved at man får innspill 
fra de som spiser ved senteret.  
Man kan variere etter sesong, 
lyst, ønsker og behov. Senterets 
tre kokker, Hege Algrøy, Hilde 
Bøe og Renate I. Knudsen, lager 

sin egen smak på kjøttkakene.
 Takket være kjøkkenet kan man 
enkelt lage i stand både grillfest, 
rømmegrøt med pårørende, 
julebord osv.  Det å ha fagfolk på 
huset er også en fordel i forhold 
til sammensetning av måltidene, 
og utnytting av ressursene. 
Maten er også viktig i forhold 
til å skape miljø og atmosfære. 
Hver dag serveres det mat til om 
lag ��� gjester.
 Før Slettebakken meldte 
seg på konkurransen hadde 
senterets brukerpanel vurdert 
rettene, og både på kjøkken- og 
beboermøter blir mat og menyer 
diskutert. På Slettebakken har 
man i om lag ti år hatt samme 
døgnrytme på måltidene som 
de fleste beboerne har vært vant 
med, med lunsj midt på dagen 
og middag på ettermiddagstid. 
Da spiser man samlet, etterfulgt 
av en hyggelig kaffestund på 
stuene. God stemning rundt 
måltidene betraktes som meget 

viktig på Slettebakken.  Derfor 
er personalet til stede under 
måltidene. Deres oppgave er 
ikke bare å sørge for at de spiser 
nok, men også at det skapes en 
god dialog rundt bordet.

Bilder og ukemeny
Landbruks- og matminister 
Sylvi Listhaug har satt mat og 
måltider på sykehjem rundt om 
i landet på dagsorden og opp-
fordret alle sykehjem til å delta i 
den nasjonale fotokonkurransen 
Gylne måltidsøyeblikk. 
Institusjonene skulle sende 
inn bilder av en normal mid-
dagstallerken for �–� ukedager 

inkludert ukesmenyen, og minst 
ett bilde av spisebordet og av spi-
serommet. Institusjonen måtte 
bekrefte at Helsedirektoratets 
anbefalinger i Kosthåndboka 
ligger til grunn for ukeplanen 
og at maten er i henhold til de 
økonomiske rammene som 
institusjonene forholder seg 
til. Konkurransen skal bidra til 
økt oppmerksomhet om hva 
som serveres, hvordan maten 
presenteres samt gi matglede 
og matlyst. Målet er å redusere 
underernæring og gjøre målti-
dene til dagens høydepunkt for 
brukere og beboere på sykehjem 
og behandlingsinstitusjoner. 
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Landås bibliotek får leve

Det forrige byrådet vill legge ned filialen.  
Ved å legge ned biblioteket ville kommu-
nen spare �,� millioner kroner året, eller 
�,� millioner i perioden ����-����.
 Lokalene er i dårlig stand og er lite tilpas-
set moderne krav som brukere har til 
bibliotek. Siden filialen holder til i andre 
etasje uten heis eller annen direkte inn-
gang er det umulig for rullestolsbrukere å 
komme inn på biblioteket. 

Lokal aksjon
Landås bibliotekfilial har vært truet av 
nedleggelse flere ganger tidligere, men 
takket være lokale aksjoner og velvillige 
politikere er biblioteket blitt reddet. Også 
i høst ble det satt i gang en lokal aksjon. 
Folk på Landås er glade i biblioteket og 
bruker det flittig.
Flytting av filialen har vært fremme flere 
ganger, sist i forbindelse med bygging av 
nye Landås skole, som tas i bruk høsten 
����. Dette forslaget er imidlertid ikke 
blitt fulgt opp med konkrete tiltak.

Takk fra biblioteket
På Facebook-siden har biblioteket lagt ut 
en hyggelig tilbakemelding med takk til 
alle som har kjempet mot nedleggelse:
Vi på Landås bibliotek vil gjerne takke for 
alt engasjement rundt og for biblioteket 
denne høsten. Dere fortjener en blomst 
hver og en, men siden vi er et bibliotek 
- så må dere låne og dele, blomsten står 
på ”Nabolagets bord”
Takk for alle avisinnlegg, for alle som har 
engasjert seg i Aksjonsgruppas virksom-
het, for alle samtaler og hjertesukk 
om biblioteket. Takk for alle hilsener i 
gjesteboka og alle gode ord. Nå vet vi 
enda mer om hva biblioteket betyr for 
nærmiljøet og at vi er den møteplassen 
fine ”bibliotektaler” snakker om. Vi har 
knyttet nye kontakter, som vi kan bruke i 
arbeidet med å utvikle biblioteket videre. 
Bring gjerne takk videre til engasjerte 
lånere som ikke leser dette. Og en spesiell 

Byrådet gir inn for at Bergen 
offentlige biblioteks filial på 
Landås blir opprettholdt. Byrå-
det vil vurdere alternativ loka-
lisering.

Smil og mye glede på familielørdag på Landås bibliotek da man kunne markere 
at biblioteket, nok en gang, var reddet. Avdelingsbibliotekar Åshild Sæle med 
flagg, forfatter og illustratør Irene Marienborg til høyre. Over: mange fikk oppleve 
historiene om lille Nora og hennes hverdag.

takk til Laila Melkevoll, som har stilt seg til 
disposisjon for nabolagets engasjement.

Feiret på familielørdag
Familielørdag med forfatter og illus-
tratør Irene Marienborg var det første 
arrangementet på Landås bibliotek etter 
at nyheten om at biblioteket får leve ble 
kjent. 
 Avdelingsbibliotekar Åshild Sæle 
kunne derfor ønske barn og foreldre 
velkommen med flagg og ballonger - og 
det ble gledesklapp for biblioteket. Irene 
Marienborg er grafisk designer og illus-
tratør. Hun har skrevet og illustrert fem 
bøker om lille Nora og hennes hverdag. 
På Landås  fortalte hun og viste biler fra 
et par bøker, til stor glede for en lydhør 
forsamling.
Det nye byrådet reverserte i sin tilleggs-
innstilling til budsjettet flere tidligere 
foreslåtte kutt og enkelte nye tiltak starter 
opp.
•  Generelle kutt i tilskuddene til kultur-
formål blir foreslått snudd. 
•  Det foreslåtte kuttet i budsjettet til 
kulturkontorene i bydelene på ���.��� 
kroner blir reversert. 
•  Forslaget om å redusere budsjettet til 
Bergen kulturskole med �,�� mill. kr. blir 
snudd. 
•  Tilskuddet til vitensenteret «VilVite» 
blir foreslått opprettholdt på dagens nivå. 

I disse dager åpner akuttmottaket for 
asylsøkere som Norsk Folkehjelp i 
samarbeid med Utlendingsdirektoratet 
og Bergen kommune skal drive i den 
tidligere lærerhøgskolen på Landås. 
 Etter at nyheten ble kjent har det 
vært informasjonsmøter om mottaket, 
foreninger og lag samt enkeltpersoner 
i nærmiljøet har gjort en stor dugnads-
innsats, medarbeidere til mottaket 
er blitt ansatt og bygget er blitt gjen-
nomgått og tilrettelagt for at inntil ��� 
mennesker skal kunne leve her under 
verdige forhold.
 Byråd Erlend Horn har mottatt brev 
med �� spørsmål fra nærmiljøet på 
Landås. 
 Her er noen av svarene fra kommunen 
og UDI, i stikkordform:
Antall flyktninger: inntil ���, med 
forsvarlig trinnvis opptrapping. 
Nærmiljøet ønsker prioritering av 
barnefamilier. UDI kan ikke planlegge 
hvem som kommer, men UDI Vest vil 
så langt det er mulig fordele barne-
familier. Byrådet vil legge til rette for 
skolegang. 
 Sjekk av psykisk helse blir en del av 
ankomstrutinene. Ellers blir det mobilt 

legekontor på mottaket. Kvalifisert 
og tilstrekkelig bemanning skal være 
til stede til enhver tid, � våkne miljø-
arbeidere på natt hele uken. Det blir 
døgnbemannet inngang til mottaket.

Gå fritt hele døgnet
Hoveddøren vil være låst om natten, 
men beboerne vil kunne gå ut og inn 
hele døgnet ettersom mottaket er et 
frivillig botilbud. Ved ��� beboere 
legges det opp til en bemanning på �� 
årsverk, ved ��� beboere �� årsverk.
 Det satses på gode rutiner for avfalls-
håndtering, og beboerne vil ha daglig 
dugnad med rydding av uteområdet. 
God informasjon skal hindre at det blir 
uro/støy i nærmiljøet på kveldstid.
 Både Norsk Folkehjelp og kommunen 
vil etterstrebe å gi tidlig, korrekt og til-
strekkelig informasjon. Mottaket vil  ha 
en kontaktperson ved regionskontoret. 
Denne personen har ansvar for infor-
masjon og oppfølging av mottaket.
Når det gjelder kulturtilbud er svaret at 
man opprettholder biblioteket og skal 
gjennomføre Barnas Byrom-prosjekter, 
men en stilling i den Grønne Frivil-
lighetssentralen kommer ikke.

Klart for innflytting i 
asylmottaket på Landås

LYKKEBODEN
KIOSK
NATTLANDSVEIEN 87

Tlf. 55 36 02 46
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Hver for seg har Karoline 
Krüger og Sigvart Dagsland 
(Fantoft) strålende karrierer. 
Sigvart med utsolgte hus og 
flotte plateproduksjoner. 
Karoline med prestisjetunge 
komponistoppdrag og 
krevende teaterarbeid. Lenge 
holdt de sine omfattende 
karrierer adskilt. Men de 
siste årene har de hatt stor 
suksess i landets konserthus 
med sine duo-konserter, 
hvor de kun har hatt et flygel 
med seg på scenen. I ���� 
tok de samarbeidet enda et 
skritt videre, med en storslått 
julekonsert med orkester i 
Grieghallen. 
 I ���� kom de med et felles 
julealbum, ”Jul”. Det var 
ekteparets første utgivelse 
sammen. Albumet inneholdt 
klassiske sanger som “Stille 
natt” og “O, Jul med din 
glede”, men også flere kjære 
og mer sjeldne skatter, noen 
oversatt fra engelsk. Paret 
hadde i tillegg skrevet og 
komponert helt nye duetter 

Karoline & Sigvart med julekonserter
for anledningen.
 Bak albumet stod produsent 
Bjørn Nessjø, mannen som 
også produserte Strålande 
Jul med Sissel Kyrkjebø og 
Odd Nordstoga. 
 Samarbeidet tok enda 
et skritt videre da mange 
bergensere fikk oppleve en 
storslått julekonsert med 
orkester i Grieghallen. 
 Etter suksessen i ���� er 
Karoline Krüger og Sigvart 
Dagsland i gang med ny 
omgang julekonserter landet 
rundt sammen med syv av 
landets fremste musikere. 
Alt tyder på fulle hus igjen 
for to av landets beste 
sceneartister. ��. desember 
er Karoline og Sigvart tilbake 
med ny julekonsert i Bergens 
storstue.
 Karoline Krüger (��) slo 
gjennom bare �� år gammel 
med låten “For vår jord” og 
debutalbumet “Fasetter”. 
Hun har gitt ut åtte album 
og en singel og har hatt stor 
suksess både i Norge og 

Førjulsturneen til Karoline Krüger og Sigvart Dagsland og syv av landets beste musi-
kere avsluttes i Grieghallen 20. desember.

��. oktober slapp Sophie 
Krüger (��) fra Fantoft sin 
første singel «Pappa� bank» 
på strømmetjenestene.
 Kommentarene har vært 
unisont positive. Er datteren 
til Karoline Krüger og Sigvart 
Dagsland Bergens nye 
rapstjerne? 
 Sophie produserer musikken 
selv. Allerede i seksårsalderen 
begynte hun å lage musikk. 
Blant inspirasjonene er Nicki 
Minaj og norske Yoguttene, 
Hester V��, Kjartan Laurit-
sen, Niilas og Lars Vaular. 
Om Sophie har drevet lenge 
med sang og musikk var 
det først i hun begynte 
med rapping. I «Pappa� 
bank» ironiserer hun ved 
ungdommers overforbruk og 
festkultur.  

Det verste i én person
Det brukes mye dop blant 
norsk ungdom, men Sophie 
ønsker ikke å sensurere 
et faktum som er mange 
foreldres mareritt. Hun har 
samlet mange karakterer i 
én. Hun fester, drikker og 
lever litt på randen, men 
tilhengere av Karoline 
Krüger og Sigvart Dagsland 
sin musikk skal ikke tro at 
sang- og musikkutøvelsen 
har gått ut over oppdragelsen 
til datteren.  
 Sophie Krüger er et av mange 
gode eksempler på at evnene 
til å lage god musikk gjerne 
går i arv. Det er bare smak 
og sjanger som gjerne er 
forskjellig.  Det er all grunn 
til å være imponert over både 
tekst, melodi og fremføring.
Sophie har tidligere skrevet 
låter på engelsk, men etter 

å ha hørt på noen venner i 
gruppen Hester V�� fikk hun 
lyst til å prøve seg på rap-
ping på norsk. I et intervju 
med ���.no sier Sophie at 
ambisjonene ikke er å leve et 
A� liv. - Jeg vil leve i A� og 
forhåpentlig fortsette med et 
eller annet kreativt prosjekt i 
fremtiden. Musikkvideoen til 
«Pappa� Bank» er regissert 
av Gunnbjörg Gunnarsdottir. 
Sophie var så heldig at hun 
fikk Yngve Sætre til å mikse 
Pappa� bank i Duper Studio. 
-Og hva gjør man imens noen 
mixer låten din? Skriver nye 
låter, lip-syncer og danser, 
skriver Sophie på sin Face-
book-side.
 Refrenget i «Pappa� Bank» 
er «Vi har oljepenger, pule-
venner, kreditt og kontant». 
Dollartegnet er brukt med 
rette, for det flommer bok-
stavelig talt over med dyre 
drikkevarer. Man trenger 
ikke kaste i ball i glass med 
vann vår man har vin eller 
sprit.
 Språket er uten tvil en 
del friskere enn det man 
har hørt fra paret Krüger 
– Dagsland. På den annen 
side vil nok Sophie Krüger 
kunne nå lenger med hiphop 
og rap enn som medlem av 
et tensingkor. En gutt med 
bærumstemme kommenterer 
innimellom. Han avslutter 
singelen med  noe som kunne 
vært hentet fra vestkant-Oslo 
i den villeste jappetiden: 
«Det nærmeste vi har vært 
Øst-Europa i dette huset her, 
er russisk kaviar». 

Se video og hør intervju 
med Sophie Krüger på 

arstadposten.no

Lovende debut for Sophie Krüger

internasjonalt. Filmmelodien 
“You Called It Love” solgte 
mer enn ��� ��� bare i 
Frankrike.
 I løpet av det siste tiåret 
har Krüger beveget seg 
mot teaterscenen både som 
kritikerrost komponist, skue-
spiller og sangerinne. I tillegg 
leverer hun låtmateriale til 
flere norske artister. I ���� 

vant hun komponistorgani-
sasjonen NOPAs musikkpris 
for stykket ”Veggen”, og 
den musikalske trilogien 
“Jakobmesse”,  med tekst av 
Erik Hillesta, er blitt fremført 
i mange land.
 Sigvart Dagsland (��) er en 
av Norges mest folkekjære 
popartister og komponister. 
Han har gitt ut �� soloalbum 

og har solgt over ���.��� 
musikkalbum. Han er blitt 
nominert til Spellemannspri-
sen tre ganger. ���� mottok 
han trofeet for albumet Alt eg 
såg. Han har i tillegg vunnet 
presitsjetunge priser som 
bl.a. Prøysenprisen i ���� 
og NOPAs musikkpris for 
komponister for “Årets verk”, 
Stup, i ����.

Scener fra «Pappa$ bank». Regissør: Gunnbjörg Gunnarsdottir. 
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Kari Høgh Arnesen gjorde en 
flott innsats i finalen i Norske 
Talenter på TV� fredag ��. 
november med Kurt Nilsens 
«Eg snublet omkring i svarteste 
natten». Hun kom ikke på topp 
tre-listen, men har med sin 
innsats i Norske Talenter tatt et 
langt steg videre i sin musikalske 
utvikling. – Nydelig. Det kler 
deg å synge på norsk. Veldig bra 
gjennomført, sa dommer Mia 
Gundersen. Linn Skåber var også 
fascinert av Karis personlighet 
og altstemmen hennes. Også 
de andre dommerne var meget 
begeistret.
-Jeg tenker egentlig bare på gode 
ting, sa Kari til programleder 
Solfrid Kloppen da hun etter 
fremføringen ble spurt om hva 
hun tenker når hun fremfører 
sanger som «Eg snublet omkring 
i svarteste natten». Hun drøm-
mer om å få synge med Kurt 
Nilsen. Det har nok ikke kurten 
noe imot etter å hørt den flotte 
fremføringen i Norske Talenter-

finalen. 
 ��-åringen fra Idrettsveien er 
i starten på det som kan bli en 
flott karriere både som sanger 
og som skuespiller. Kari har en 
voksen stemme, bare så vidt fylt 
�� år (fødselsdag ��. oktober) 
og skuespillertalentet viste hun 
allerede som ��-åring i ���� 
da hun spilte Annie i Forum 
Scene på Danmarksplass. Hun 
alternerte i rollen sammen med 
Hanne R. Pedersen. I fjor spilte 
hun hovedrollen i Heidi av 
Johanna Spyri samme sted.
 I semifinalen i Norske Talenter 
imponerte Kari med sin tolkning 
av John Legends «All of me». 
Da Kari hadde sunget siste 
strofe i kveld, fant dommer Mia 
Gundersen frem lommetørklet.
– Kari, du er så tydelig et talent! 
Takk skal du ha, sa hun og tørket 
tårene. Herlighet ... Du har en 
veldig ærlig formidling. Når 
du er �� år, er det lett å ville 
for mye. Men du bare tar fram 
det som bor i det. Dette var 

Kari imponerte i Norske Talenter

aldeles nydelig, fortsatte Mia 
Gundersen.
Linn Skåber var minst like impo-
nert: – Du har en spesiell kraft i 
deg og du tør å stole på den. Du 
ligner bare på deg selv og jeg tror 
at Norge godt kunne tatt imot 

Kari-feberen. Jeg begynner å 
gråte litt, jeg også, faktisk. Det er 
så ujålete og fint. Jeg blir veldig 
rørt av deg, sa hun.
På spørsmål fra programleder 
Solveig Kloppen til Kari om 
hvordan hun skulle feire finale-

plassen, svarte hun: – Man løper 
rundt og skriker av glede!

Kari Høgh Arnesen synge i Norske Talenter-finalen på TV2. Foto: TV2
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