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Senere kom byråd Lisbeth Iversen på banen,
og lovet oss gull og grønne gårder.

Fellesløft for fortiden
Når politikerne svikter sitt ansvar, må de lokale ildsjelene selv
ta affære. Slik er saken når Åsane historielag nå har satt i gang
aksjonen «Rydd et kulturminne». Første dugnadsinnsats var
på lørdag, der 20 frivillige lot vintersport være vintersport
og brukte formiddagen til å rydde skogen ved den gamle
demningen på Hetlebakke.
Åsane historielag håper at dette er begynnelsen på en ny giv
for kulturminnene i Åsane. Det kan bety mye for et område
der det er lenge siden verneinteressene stod i sentrum for
oppmerksomheten.
Historielaget etterlyste allerede i 2007 en kulturminneregistrering i Åsane. Dette var i regi av den årlige Kulturkonferansen,
og den da påtroppende byråd for byggesaker, Øistein
Christoffersen (FrP), viste stor interesse for denne saken.
Kjersti Toppe (Sp) tok senere saken opp i bystyret. Lite har
siden skjedd, selv om de fleste var enige i behovet for en slik
kartlegging.
– Kulturvernet er blitt en salderingspost for byrådet, sier leder
av Åsane historielag, Marianne Herfi ndal Johannessen, til
Åsane Tidende i dag, og viser blant annet til nedskjæringer
hos Byantikvaren. I mellomtiden gror fortiden vår regelrett
igjen, slik at alt vi har tilbake er falmede bilder i bygdeboken.
Ære være Bygdeboknemnden for det, men er det den eneste
måten vi i dag makter å ta vare på historien vår?
Eksemplene er mange. Det vi har fra eldre tider er minimalt,
og ingenting av det befi nner seg lenger i sin opprinnelige
sammenheng. Runebautaen fra Vollane samler støv i kjelleren på Bergen museum, mens helleristningen fra Rolland
står utstilt på Rolland skole. Sannsynligvis fantes det flere
figurer i fjellet her, men det får vi aldri vite. Fjellet måtte vike
for skytebanen, og den vakre hjortefiguren måtte fjernes på
grunn av boligbygging.
Almås gård står fortsatt, men det er først og fremst takket
være lokale ildsjeler. Hadde det ikke vært for den innsatsen
spesielt Ingolf Tuft gjorde, ville bygningene vært borte i dag.
– Vi har en intensjon om å ta vare på Almås gård og holde
bygningene i hevd, sa administrerende direktør ved Bergen
Tomteselskap Asbjørn Algerøy til Åsane Tidende - for to år
siden. Senere kom byråd Lisbeth Iversen på banen, og lovet
oss gull og grønne gårder. – Jeg har holdt på i halvannet år
med å sikre denne spennende delen av det gamle Åsane, sa
hun til Åsane Tidende sommeren 2008.
Så hørte vi ikke mer fra den kanten.
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KAFFEPAUSE: Rune Aase (til venstre) og Gunnar Hetlebakke stilte med traktor, redskaper og stor ståpåvilje.
(Foto: Marianne Herfindal Johannessen)

«Rydd et kulturminne»:

Dugnad på sla
Det store snøfallet lørdag formiddag stoppet ikke historielagets
dugnadsgjeng. Med traktor og motorsager samlet 20 frivillige seg
til innsats ved demningen på Hetlebakke.
Tekst
Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

– Hva har de fått gjort?
I begynnelsen snødde det godt,
men utover formiddagen klarnet det opp med glimt av solskinn. Ut over dagen kom det
flere folk til, og det er avklart
at det vil bli arbeidet videre på
dugnad her oppe.

Godt i gang
Lokalavis for Åsane og omegn
Adresse: P.b. 31, Nyborg, 5879 Bergen
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fra hele Åsane, og hadde med
seg både traktor, motorsager
og stor ståpåvilje.

– Jeg er veldig fornøyd både
med oppmøtet, innsatsen og
interessen for dette, sier leder
i Åsane historielag, Marianne
Herfi ndal Johannessen.
– Folk ringte om morgenen
for å høre om det var avlyst på
grunn av snøværet. Folk kom

– Gamleveien er ryddet frem til
elven, og vi har fått fjernet et
stort felt med trær og kratt ved
demningen. Men det beste er at
de som kom sier de gjerne vil
være med også i fortsettelsen.
Så dette lover bra.

Bygger bro

Arbeidet foregikk på flere steder samtidig. En gruppe startet
med å rydde gamleveien oppover mot elven og demningen,
slik at man kunne dra større
trestokker med traktor ned mot
veien. Noen andre gikk over
elven og startet med å skjære

ned trær og kratt mellom elven
og Hetlebakkvegen, mens en
tredje gruppe startet helt oppe
ved stemmegarden. Der gamleveien krysser Sætreelven (elven
som renner fra demningen) har
det en gang vært en liten trebro.
Noen fra dugnadsgjengen vil
nå forsøke å skaffe steinheller
og lage ny bro over elven, mens
andre skal prøve å fi nne ut mer
om stengeventilen.

Haster med fangeleiren

– Stengeventilen er litt skummel slik den er i dag, sier
Herfi ndal Johannessen.
– Lokket er borte, så det første
vi må gjøre er å få den sikret.
Men det hadde også vært spennende å få den satt i stand igjen.
– Og nå står det flere kulturminner for tur?
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24-åring pågrepet

Kastet
bossspann
på biler
UTSIKT MOT DEMNINGEN: Demningen er et massivt byggverk, her ved
elven som renner ut fra stengeventilen.
(Foto: Marianne Herfindal Johannessen)

Politiet rykket ut til
Tertnes etter meldinger om en 24 år
gammel mann som
virket å trene til NM
i bosspannkasting midt på natten.
Tekst: Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no

- Vi fikk melding klokken
02.19 om at en mann lempet
bosspann ut i veien og forsøkte
å treffe biler, sier politibetjent
Harald Vindheim ved Bergen
nord politistasjonsdistrikt til
Åsane Tidende.

Hadde 2,1 i promille

En patruljebil rykket ut til
Tertnesflaten. Der påtraff de en
kjenning. Han var tydelig ruset
og ble tatt med til legevakten for
en utvidet prøve. Den viste at
24-åringen hadde en promille
på 2,1.

STOR DUGNADSINNSATS: Gamleveien er kommet frem igjen. Legg merke
til alt tømmeret til venstre i bildet. (Foto: Marianne Herfindal Johannessen)

Ingen biler skal ha blitt truffet
under 24-åringens kastetrening
natt til søndag.

pseføre
– Først vil vi gjøre oss ferdig her,
men det er klart at det er mange
gjengrodde kulturminner i
Åsane.
Fangeleiren bak parkeringsplassen ved Åsane gamle kirke
er kanskje det kulturminnet det
haster mest med å få gjort noe
med. Men dette må først avklares
med grunneier.
– Heldigvis vet vi mye om dette,
takket være tidligere kirketjener
Michael Stokke, sier hun.
– Han har skrevet en bok om de
russiske krigsfangene som var
internert der.

Etterlyser registrering

Herfindal Johannessen håper at
engasjementet for kulturminnene vil spre seg blant folk nå når
historielaget griper tak i dette.

Kanskje endatil kulturbyråden
og byantikvaren nå vil få øynene
opp for Åsane.
– Jeg håper at de kommer etter,
sier hun.
På Kulturkonferansen i 2007
etterlyste Åsane historielag en
kulturminneregistrering i Åsane,
og Kjersti Toppe (Sp) tok også
dette opp i bystyret.
– Alle var den gangen enige i at
det er behov for dette, sier hun.
– Men lite har skjedd siden.
Kulturkontorene i bydelene
burde hatt en egen stilling som
kun jobbet med kulturvern. I dag
har de ingen som jobber med
dette, hevder hun.
– Vi har byantikvaren, men hun
har mer enn nok med det som
skjer i Bergen sentrum.

- Mannen ble anmeldt for bråk.
Han måtte også tilbringe resten
av natten i drukkenskapsarresten, forklarer Vindheim.

Byantikvaren har også måttet
skjære ned på ressursene, og
Herfindal Johannessen oppfatter dette som at kulturvernet er
blitt en salderingspost for byrådet. Samtidig haster det med å
få gjort noe.

Almås bondemuseum

– Så lenge kulturminnene ikke er
registrert, risikerer vi at det gis
byggeløyve som kommer i strid
med verneinteressene, mener
hun.
Bergen tomteselskap eier store
områder i Åsane, og har flere historiske bygninger.
– Almås gård er et godt eksempel,
sier hun.
– Den er et fantastisk kulturminne, og burde vært omgjort
til museum. Arna har Ådnatun,

Osterøy har Havråtunet og
Osterøy museum. Her i Åsane
har vi Norsk trikotasjemuseum,
som ivaretar industrihistorien i
Salhus. Bondekulturen i resten av
Åsane er det ingen som tar vare
på. Vi i Åsane historielag synes at
politikerne også snart ser dette.
– Hvorfor skal vi vare på de gamle
kulturminnene?
– Det er sikkert noen som spør
seg om det. Jeg mener at kulturminnene er en viktig del av identiteten vår.

Taust vitne

Skal vi sette pris på det vi har i
dag, er det viktig å kjenne til hvordan det har vært før. Demningen
på Hetlebakke er et godt eksempel på dette.

– Stemmen står her som et taust
vitne om det blodslitet de som
kom før oss gjorde for å bygge
opp det samfunnet vi har i dag.
– Du tenker at vi som lever i dag
er et produkt av det som har vært?
– Det kan du gjerne si. Dette betyr
ikke at tiden skal stå stille, men
at vi tar vare på enkelte ting som
er representative for det som har
vært før. Vi må passe oss for å
komme dit at vi bygger ut alt uten
å ta vare på noe av fortiden.
Søndag 8. mai kl. 12 arrangerer
Åsane historielag bydelsvandring fra Hetlebakke til Brurås
og Haukås. Oppmøte ved Åsane
terminal (er innleid egen buss).
Planen er at det meste av arbeidet
med demningen da skal stå ferdig.
Neste dugnad vil bli kunngjort i
Åsane Tidende

