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Politikere på kulturminnedugnad:

– Vi er her for å jobbe
Lørdag formiddag samlet Åsane historielag nok en gang til dugnad ved demningen på Hetlebakke.
Denne gangen var politikerne spesielt invitert.
Tekst og foto
Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

Invitasjonen ble sendt ut til
samtlige politiske partier. I tillegg sendte historielagsleder
Marianne Herﬁndal Johannessen
en egen invitasjon til Øistein
Christoffersen (byråd for næring,
eiendom og samferdsel), Lisbeth
Iversen (byråd for klima, miljø
og byutvikling) og Harald Victor
Hove (kultur, idrett og eierskap).

Fem politikere stilte
Ingen av byrådene stilte på kulturdugnadene. I det hele tatt
var det få politikere som var
sporty nok til å stille på dette.
Fra byrådssiden kom kun Jan
Sverre Stray (H), mens venstresiden var representert ved både

stortingsrepresentant Kjersti
Toppe (Sp), gruppeleder i bystyret Ove Sverre Bjørdal (Sp), bystyrerepresentant Per Sherling (Ap)
og styremedlem i Åsane arbeiderparti Arild Hosøy. De to sistnevnte var de første Åsane traff
på da vi var innom kl. 10.30.
– Du får være snar. Vi er her
for å jobbe, kom det kjapt fra
Per Sherling da vi spurte om et
intervju.

som i tillegg til å være styremedlem i Åsane arbeiderparti også
sitter som kommunal styrerepresentant i Museumssenteret
i Hordaland.

Begge de to Ap-erne satte stor
pris på historielagets initiativ.
– Det er bra at noen griper fatt i
dette, sier Sherling.

– Jeg husker at vi registrerte noen
gamle murer i Salhus, forteller
Hosøy.
– Dette er rundt 15 år siden.
Arbeidet ble aldri fulgt opp, og i
dag er murene borte. Så ja, dette
er et offentlig ansvar. Men en
kulturminneregistrering er dessverre verdiløs dersom den ikke
blir fulgt opp med vedlikehold.

Kommunens ansvar
– Dette kunne vært et ypperlig
tiltak å sette arbeidsledige til.
Arbeidet er kjekt, og de kunne
samtidig få følelsen av å gjøre noe
samfunnsnyttig, mener Hosøy,

Det er kanskje et verv som gir
ham ekstra tyngde når han uttaler seg i denne saken.
– Er det et offentlig ansvar
å kartlegge og vedlikeholde
kulturminner?

Politikerne våkner
Per Sherling er delvis enig.
– Dette er et offentlig ansvar, og
vi burde fått til en registrering,
slår han fast.
– Dessverre har ikke kommunen økonomi til å gjøre alt dette
selv. Derfor er det prisverdig at
Åsane historielag nå griper fatt
i dette, slik at vi får synliggjort
problemet.
Daværende bystyrepolitiker
Kjersti Toppe (Sp) fremmet et forslag om kulturminneregistrering
allerede i 2007. Også hun stiller
på dugnad, sammen med Ove
Sverre Bjørdal - partiets gruppeleder i bystyret.
– Jeg forstod byrådet den gangen
som at de skulle ta tak i dette, sier
Toppe, som er forbauset over at

det fortsatt ikke er kommet i stand
en kulturminneregistrering.
– Vi må nok ta dette opp på nytt,
mener hun.
– Heldigvis virker det som om
Åsane historielag nå har klart å
vekke det politiske miljøet.
De to Sp-erne er også opptatt
av å få tatt vare på den nedlagte Almås gård, som nå eies av
Bergen tomteselskap. På neste
bystyremøte kommer de derfor
til å fremme et forslag om å lage et
gårdsmuseum her, i tillegg til at
de vil be byrådet starte arbeidet
med kulturminneregistrering i
alle bydeler.

Historielaget
har kunnskapen
– Når Åsane historielag tar tak
i dette, er det vårt ansvar som
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POLITIKERE PÅ DUGNAD: Åsane historielag satte stor pris på fremmøtet og innsatsen på lørdag. Her er det bystyrerepresentant Per Sherling (Ap) som bærer bort noe tømmer, mens Kjersti Toppe (i grønn jakke) rydder vekk avkappede
greiner. (Foto: Evy Ann Nordahl)

Stemmegarden er synlig igjen
– I tillegg til å rydde vekk krattskog, ﬁkk de fremmøtte anledning til å
se nærmere på selve stemmegarden og lekkasjene i denne, sier leder
av Åsane historielag, Marianne Herﬁndal Johannessen.
Tekst: Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

25 frivillige stilte opp da Åsane
historielag inviterte til nok en
dugnad ved demningen på
Hetlebakke, fjorten dager etter
forrige innsats. Fem av de fremmøtte var politikere.

Politikere på dugnad
– Alle disse tok i et tak og viste
interesse for arbeidet historielaget utfører, sier hun, og
trekker spesielt frem de to
Ap-representantene.
– De viste virkelig at de har gjort
skogsarbeid før.
Dugnaden var ellers åpen for
STILTE PÅ KULTURMINNEDUGNAD:
– Generelt så har nyere
kulturminner dårligere
vern gjennom lovverket, sier Kjersti Toppe,
som stilte på kulturminnedugnad sammen
med sin partifelle,
Ove Sverre Bjørdal.

politikere å følge dette opp,
mener Bjørdal.
– Dette gjelder ikke bare i Åsane.
Over hele byen tillates det utbygging, uten at man vet hva som
ﬁnnes av kulturminner. Nå må
byrådet gjøre ord til handling.
Enten må de gå god for forslaget vårt, eller så må de gå mot
det. Jeg håper på enstemmighet
i bystyret når vi fremmer dette.
Kjersti Toppe understreker at en
slik kulturminneregistrering bør
skje i samarbeid med lokale historielag. Bjørdal er helt enig.
– Vi trenger ikke ﬁnne opp kruttet på nytt, sier han.
– Åsane historielag sitter på
kunnskapen, og vil være en
naturlig samarbeidspartner i et
slikt registreringsarbeid.

Ulsetstemma
En ting er sikkert: Det haster
med å få gjort en slik kartlegging. Flere av kulturminnene
er i sterkt forfall, og det ﬁnnes
også eksempler på ting som nå
er borte.
– Spørsmålet er alltid hvem som
skal betale, sier Toppe, som tidligere har tatt opp manglende
vedlikehold av Ulsetstemma.
– Bergen tomteselskap stod som
eier, og jeg mente derfor at de
burde gjøre noe. Jeg ﬁkk aldri
noe skikkelig svar.
– Ble det gjort noe?
– Nei, dessverre. Det stod også
et gammelt kvernhus der. Det
er borte nå. Etter min mening
burde kommunen tatt et større
ansvar for de stedene der de står
som eier, selv om dette ikke er
noe de er pliktig til. De burde
gjort det likevel.

alle som ville delta, og de 25
fremmøtte sørget virkelig for å
sette spor etter seg.
– I perioder haglet det med småtrær rundt oss, forteller hun.
På venstre side av Sætreelva
(elven som renner fra demningen på Hetlebakke) er det meste
av krattet nå fjernet. Dette betyr
at stemmegarden igjen er godt
synlig fra Hetlebakkvegen. En
større del av gamleveien til
Hetlebakke er også kommet til
syne igjen.

Fare for flom
– I tillegg til å rydde vekk krattskog, ﬁkk de fremmøtte anledning til å se nærmere på selve

stemmegarden og lekkasjene
i denne.
Dugnadsarbeidet på Hetlebakke er ikke fullført. Fremdeles
gjenstår en del rydding av kratt
og skog, og i tillegg skal det lages
ny bro over Sætreleva. Selve
stemmegarden og lekkasjene
i den bør ettersees av kyndige
folk, og stengeventilen bør sikres og eventuelt repareres eller
skiftes ut.
– Skulle demningen ryke, er det
snakk om store mengder vann
som ville f lommet nedover
dalføret, så vi håper noen tar
affære, sier Johannessen.

Lisbeth Iversen:

Åpner for samarbeid
– Vi ønsker å videreutvikle noen strategier i fellesskap med Åsane historielag og andre frivillige aktører, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF):
Tekst: Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

Iversen mener at det er viktig å satse på kulturhistorien,
og bruker derfor store faglige
ressurser på å få dette inn i
kommuneplanen.
– Vi har gjort en stor registrering
i samarbeid med Byantikvaren,
blant annet i forbindelse med
planen for byfjellene i nord.
Dette er nå oversendt Grønn
etat, og vi skal sammen med
dem anbefale hva vi skal satse
videre på, sier hun.

Kulturminnerapport
underveis
Samtidig berømmer hun Åsane
historielag for initiativet med
kulturminnedugnad.

– Jeg skulle gjerne selv stilt opp
og møtt denne fantastiske gjengen, sier hun.
– Dessverre var det litt kort
varsel. Men jeg vil gjerne møte
dem.
Dette blir sannsynligvis i
forbindelse med fremleggelsen av den overnevnte
kulturminnerapporten.
– Denne er nå overlevert internt.
Jeg ser det som naturlig å ta en
tur til Åsane så snart jeg får
denne i hende. Da kan vi også
få formalisert og videreutviklet vårt samarbeid med Åsane
historielag og andre aktører i
bydelen.

Ønsker samarbeid
Iversen sier seg ellers fornøyd

med at hun har klart å skaffe
ressurser til dette arbeidet, som
har pågått over ﬂere år gjennom
arbeidet med kommunedelplan for Åsane. I løpet av 2006
og 2007 ble dette tydeliggjort
gjennom arbeidet i kommuneplanens arealdel og oppstart av
plan for byfjellene nord.
– I tillegg har alle private planer
behørig måtte ta tak i kulturminneregistrering og rapportere om dette i sine planarbeid,
forteller Iversen.
Nå ser hun frem til å møte Åsane
historielag, slik at de i fellesskap
kan utvikle noen strategier for
dette viktige arbeidet.
– Vi ser frem til et positivt samarbeid, sier hun.

