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Nøstets gamle historie tok tak da kommunen ikke stanset byggingen av nytt Jussbygg
der innslaget for lang Nordnestunnel er regulert inn.

Lang tunnel!

Byggearbeidet måtte stanse i tre måneder da
gass fra det gamle gassverket steg opp da jordsmonnet ble gravd vekk. Nå er byggingen i gang
igjen, etter at giften er fjernet. Og dét med byrådets velsignelse.
«Byggeprosess for Jussbygget kan gå sin
gang», skriver byråd Lisbeth Iversen til velforeningen. Årsaken er at kommunen utreder andre, og etter deres oppfatning, bedre innslag
for lang Nordnestunnel. Byrådet står fast på at
kort Nordnestunnel med innslag nedenfor
Sentralbadet ikke er fremtidens løsning.
Det er bra, for i disse dager gravlegges bokstavelig talt den korte Nordnestunnelen ved at
det legges rør for fjernvarme og bossug der
det regulerte innslaget skulle vært.
Det som bekymrer oss er at dette regulerte
alternativet fjernes samtidig som det alternative, regulerte innslaget ved Jussbygget også
forlates. Og dette skjer uten politisk behandling i bystyrets organer.
Det er ikke mulig å komme bort fra at kommunen opptrer uryddig, selv om vi ikke betviler at det er gode intensjoner som ligger bak. Vi
velger – uten at vi egentlig har noe valg – å tro
at byrådet og bystyret er i stand til å se at hele
byen har mye å tape på å ikke få på plass en
fullverdig trafikkløsning for denne delen av
sentrum i år!

kontaktinformasjon
Styreleder:
Tormod Carlsen
55 23 49 58
Styremedlemmer:
Tone Tjemsland
55 23 23 46
John-Erik Ågotnes 55 96 43 58
Anders Følid
55 56 09 11
Jan H. Michelsen
55 23 25 47
Hans Petter Svege 55 31 12 55
Jarle Holmelid
55 23 19 78
Frode Flatøy
55 32 73 28
Gunnar Vikene
911 41 859
Kristin H. Bruvik
(permisjon)

baneveien@gmail.com
tone@mac.com
dagros@broadpark.no
folid@bgnett.no
post@dragefjellet.no
hans.svege@symbolon.no
jarle@pandora.no
frode@gfi.uib.no
g-vikene@online.no

Tekst og foto: Tormod Carlsen, Jan
Hanchen Michelsen og John Erik
Ågotnes. Layout og annonser: Jan H.
Michelsen. Trykk: Symbolon Media
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Side 2

Hva skjer m
2. februar neste år starter byggingen
av det nye 50 metersbassenget på
Nygårdstangen. Anlegget skal erstatte
Sentralbadet.
Gigantbygget kombineres med ny videregående skole, som erstatter Lønborg og Tanks
skoler og får 900 elever. Dagens 7. klassinger
blir de første som kan ta i bruk skolen når den
åpner i august 2011. Svømmebassenget åpner
i desember 2011.

Spillvarme tatt i bruk
I fjor høst ble Sentralbadet koblet til fjernvarmenettet til BKK. Det betyr at bassenget nå
varmes opp miljøvennlig og rimelig av vann
fra bossforbrenningsanlegget i Rådal. Gravearbeidet som i disse dager pågår nedenfor
Sentralbadet, skal forøvrig føre fjernvarmenettet, og bossug-nettet, videre til Nordnes.
Da Sentralbadets Venner vinteren 2005 overleverte flere tusen underskrifter for bevaring av
Sentralbadet (Se sydnes.no/sentralbadet), lovet
byråd Lisbeth Iversen en løsning der Sentralbadet fortsatt skal forbli et offentlig tilgjengelig
bad - om enn ikke et offentlig eid bad.
Ferdig høsten 2011: Arkitektfirmaet KHR og EKJ
Ingeniører står bak forslaget som vant arkitektkonkurransen om det nye svømmeanlegget på Nygårdstangen. Det hjelper lite at det minner om
den nye operaen hvis det betyr at Sentralbadet
synger på siste verset.
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med Sentralbadet?
Mer om bad:

Sydnes sjøbad
klart i 2009
Arbeidet med Sydnes sjøbad går
sin gang, men er forsinket.
Velforeningens «sjøbadgruppe» har
nå jevnlige møter med sjefsplanlegger Mogens Lock Hansen i landskapsavdelingen i Grønn Etat.
Gruppen er godt fornøyd med det
samarbeidet de har fått med Grønn
Etat, men mange vanskeligheter
gjør at åpning av sjøbadet først vil
skje neste i år.
Sjøbadet skal være et friluftsbad,
og jobben består i å sørge for at
vannet i hopen foran Nøsteboden
blir så rent at det er mulig å bade
der. Styret i velforeningen har vedtatt å påta seg å være byggherre
for renseanlegget. Forutsetningen
er at kommunen går inn med økonomisk garanti. Gruppen består av
Gunn-Vivian Eide, Eva Røyrane og
Kees Ekeli.

Klar tale: Møllaren-elever viste hva de mente
under Sentralbad-demonstrasjonen på Rådhuset i 2005.

Samtidig er kommunen avhengig av inntekter fra salg av Sentralbadet for å finansiere det nye bassenget på Nygårdstangen til
410 millioner kroner. Byggearbeidet starter
i februar, bybudsjettet vedtas i desember.
Det haster med avklaring av Sentralbadets
skjebne.
Velforeningen er informert om at det fins
interessenter som er villig til å bevare Sentralbadets som et offentlig tilgjengelig bad,
mot at de får øke byggehøyden til samme
høyde som nabobyggene bak (hotellet).

Nyhetsbrev!
SNV har startet kronerulling for å
dekke saksomkostningene til David
Lovret, som ble frikjent for sivil
ulydighet under rivingen av Jonsvollskvartalet i fjor. Les mer om
dette og annet i våre nyhetsmailer.
Du kan melde deg på ved å sende
en mail til baneveien@gmail.com

Dette forlaget stilte velforeningens siste
styremøte seg positiv til.
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Butikkene i strøket vå
Midt i forrige århundre var støket vårt
langt tettere befolket. Det som i dag
ofte er en enebolig med en unge eller to
var dengang delt opp etasjevis i små leligheter der det aulet med avkom. Det
som kunne ha vært et barnerom var ofte
utleiet som hybel.
av Anders C. Følid

Kundegrunnlaget for en kolonialbutikk var
6-8 familier. Jeg husker svakt kvinner med
digre kiper på ryggen som vandret rundt og
solgte egne produkter i husene. De var
kledd i fotsid mørk stakk og skaut på hodet.
I dag ville vi kanskje trodd at de var muslimer.
Og så til butikkene, jeg starter øverst og
kronologisk: I Dokkeveien 11, på hjørnet
mot Jekteviksbakken hadde Alfheim kolonial tilhold. Disk til hoyre. På potetsekkene
ved vinduet hadde fyldige damekunder sesset seg. Her fikk vi solsild i fine små trekasser. Røket fetsild av unik kvalitet. (–Innerst
i Jekteviken hadde tyskerne et verft der russiske krigsfanger støpte flytebrygger i betong. Vi byttet solsild mot ringer og russerfugler.) Jeg har en på veggen fremdeles.
Midt på fasaden var det en liten sportsbutikk. Der fikk vi kjøpe vetilgummi til syklene våre. Og vi var tøffe på doningene, vi
syklet ned Johanneskirketrappene!
Rett over gaten, på hjørnet i nr. 6-8 hadde
Kvidal kondittori med produksjon og utsalg
der det var noen få kundebord. Vi var ofte
løpergutter, og fraktet kaker ned til filialen
hans i Chr. Michelsensgate, øst fot teateret.
Noen kroner fikk vi, og gårsdagens sandkaker fylt med krisekrem. I den dype kjelleren

4

i Dokkeveien 5 holdt skomaker Emblem til.
Han var i pratemodus med oss unger, når
han av og til dukket opp i dagslyset. Tynn
som en stokk, mens kone og datter var
svært frodige og pøntet.
Før Nils og Kari het butikken Hausvik,
og før det Bergesen. Der Nils har flaskelager lå Hordaland meieriutsalg. Ned bakken, på hjørnet mot Sydnesgaten var Jacobsen sin kolonialbutikk, og ved siden
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vårt i 1940–50-årene

Over: Komediebakken: Butikk på hjørnet og
Oluf Olsens konditori bak. Det er ikke kjent
når bildet er tatt.
Til venstre: Inger Wolff og klassevenninen
Elisabeth foran Wulf Bakeri, der Spar-butikken er i dag. BILLEDEIER: INGER WOLFF
Under: Tøffe karer og en enda tøffere motorsykkel på midten av 50-tallet. Det lyse huset
bak Jan Claus Samulensen (t.v) og Walther
Hauge rommet Nøstetorvet Kolonial og
Skibshandel, på hjørnet var inngangen til
Wulf Bakeri. FOTOGRAF OG BILLEDEIER: BJØRN SVEEN

hadde Smidt- Sivertsen brødutsalg, og videre, i nr 15 var Vestlandsmeieriet. Der
handlet vi, -før flaskene kom bar vi med
oss små spann, og damen stauket ned i
sine store melkespann med et redskap for
å fordele fløten. Dengang ble vi jo ikke
syke av upastaurisert melk, -men vi kunne
lage rømmekoller.
>> Historien forsetter neste side
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Ungene i gaten, 1959: Øystein Walle, Erling Pettersen, Magne Kleppe og Arthur Raune. Bak bilene ser
dagligtale. BILLEDEIER ØYSTEIN WALLE T.h: Nøstegt. 7A er revet i dag. Her drev billedeiers familie kull-og koks-

Videre nordover Sydnesgaten, på hjørnet i syd mot Dragesmauet hadde en festlig dame snopebutikk, og i nord, der noen
beboere anført av Trond Viggo innredet
en flott kaffebar, -som desverre ikke var liv
laga, lå det ennå en kolonial. I tidens stil
var inngangspartiet smykket med fine
emaljeskilt. Et sa: «Drikk Pommac, -men
kold».
Det vrimlet av kolonialbutikker. Den
minste lå midt i Sydneskleiven, i kjelleren i
nr. 25. -Drevet av en gammel, krokrygget
dame som vi var litt redd. Vi trodde kanskje hun var en heks. Og på hjørnet i nr. 21
var det hattebutikk med dameklær attåt. I
T.h: En av flere støtteannonsesider fra Nøstet
Bataljons festskrift fra 1950. Svært mange av
forretningene var lokale i strøket.
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Anders C. Følid har vært
formann og styremedlem
i velforeningen i 27 år.
Han har mye av æren av
at Sydnes og Nøstet er en
perle av et boområde og
ikke et dødt universitetsog parkeringsområde. GB

vinduet. Da røken sivet opp fra noe papir i
utstillingen løp vi som faen.
Jeg husker også, svakt, Hjorteapoteket på
hjørnet mot Komediebakken. Det ble
bombet i 1944.
Mine erindringer om butikker nede på
Nøstet er begrenset. Finnes det noen eldre
der nede som kan korrigere og supplere?
Et mangfold var det dengang:
• Apotek • Bakeri • Brødutsalg • Hattebutikk • Frukt og tobakk • Gullsmed • Kolonialbutikker • Konditori • Meierier • Røkeri
• Skomakere • Skraphandel • Snop • Sport!

vi Nøstegatens Bakeri, eller Christophersens Bakeri i
utsalg. Bildet er fra før 1935. BILLEDEIER: LIV LUDVIKSEN

HUSK
SOLFESTEN!
6. JUNI

bunnen av kleiven, i nr. var det en større
kolonial, en tid drevet av Dykorn, moren til
Kari i Dokkeveien, som også hadde filial på
Nordnes. På hjørnet mot Sydnessmauet var
der og en butikk. Lenger nede, i nr 14, drev
en pyntet staselig dame frukt og tobakk.
Rett over var det en gullsmed, og så en
snopekiosk med blader og ting. Nedenfor
Knut Tveitane sitt feilparkerte hus hadde
vi Wolfs bakeri. (i bygget som brente?) På
hjørnet mot Komediebakken var Hjorteapoteket, bombet i 1944.
Så går vi ned Sydnessmauet. I kjelleren i
nr. 10 hadde Rolfsvåg skraphandel, og rett
over var det et røkeri. I Veim sitt hus var det
bakeri med utsalg ut mot Gamle Nøstegate,
og nedenfor, også i kjelleren, var det en skomaker? Skrått over var det legendariske Titland, som holdt lenge ut. En gang prøvet vi
guttunger oss med brennglass gjennom
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Årsmelding SNV
Det innkalles til årsmøte i velforeningen onsdag 11. juni kl.
18.00 på Engensenteret.
Vanlige årsmøtesaker inkludert valg av styret. Regnskap deles ut på møtet.

Årsmelding
1. Styret: Styret som ble valgt på årsmøtet
5. juni 2007:
Leder: Tormod Carlsen, Baneveien 43
Kasserer: Steinar Utne-Pedersen,
Sydnesgaten 13
Medlemmer: Tone Tjemsland, Teaterg. 50
Anders Følid, Dokkeveien 9
Kristin Hogstad Bruvik,
Bratlandsmauet 1
Jan Hanchen Michelsen,
Dragefjellstrappen 3
John-Erik Ågotnes,
Dragefjellstrappen 2 C
Jarle Holmlid, Gamle Nøstegt. 6
Hans Petter Svege, Sydnessmauet 16
Frode Flatøy, Gamle Nøstegt. 13 A
Gunnar Vikene, Dokkeveien 21

vært omtalt i Vel og Bra og nyhetsmailene:
Lang Nordnestunnel, Sydnes Sjøbad,
bossproblematikken, hybelbråk, kontakt
med kommunen angående parkanlegget
ved Engen, Br. Ulveseths manglene evne
og vilje til å rydde opp etter seg i Baneveien, kampen for å få rustet opp Dokkeveien, få på plass ballbinge og bydelshus,
forholdet til UiB, havnen og Jonsvollskvartalet. Velforeningen har sittet i en referansegruppe til Sparebanken Vest og gitt
våre innspill til hva vi ønsker at bankens
nye hovedkontor skal bety for strøket.

Kristin Hogstad Bruvik har hatt permisjon, i
stedet har hennes mann Øystein Bruvik møtt.

3. Arrangementer:
Årsmøtet gav styret fullmakt til å supplere
seg selv med Kjetil Skjerve. Det ble gjort og
han har møtt.

Solfesten ble arrangert for 15. gang den 9.
juni, med godt oppmøte og strålende vær!
Dagen etter var foreningen medarrangør
sammen med velforeningene på Nygård,
Nedre Nygård, Møhlenpris, Djerv og
kommunens kultur og parkavdeling da
Parkdagen ble arrangert for 7. gang.
20. oktober ble det arrangert løvfallsdugnad. Det frister til gjentagelse etter-

Styret har hatt møte hver første tirsdag i
måneden fra september til mai.
2. Enkeltsaker:
Sakene det er jobbet med har i hovedsak
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NV 2007
Januar: Helt til venstre:
Seniorer studerer gamle bilder.
Med god hjelp fra mange som
har lånt ut bilder for skanning
er SNV i ferd med å bygge opp
en omfattende lokalhistorisk
fotosamling
I midten: Forfatter Stig Holmås kåserer på SNVs «superlørdag», mens Arthur Lavik (t.h)
fortalte om oppveksten på
Nøstet.

som det gav mye mindre arbeid på vårens
dugnad. Dugnaden ble avsluttet med at
teltet, som ble kjøpt inn til dugnaden i fjor
vår, ble satt opp og på storskjerm (lakenet
til Eva) viste vi Ålesund som slo Brann og
snøt Brann (og oss og noen til) for gullfesten den lørdagen. Men «storskjermeksperimentet» var ellers svært vellykket.
5. januar var det ny superlørdag med
seniortreff, juletrefest og voksenfest med
sedvanlig godt oppmøte. Over 100 seniorer og over 50 barn på juletrefesten.
26. april var det vårdugnad i øs pøs
regnvær og noe dårligere fremmøte enn
vanlig. I år kom bossbilen fra Samferdselsetaten først søndag morgen, noe vi håper
å få rettet opp til neste år, slik at bilen
kommer under selve dugnaden (ikke
minst av hensyn til de minste!)

Desember: Tormod Carlsen og Tone Tjemsland rigger SNVs egen «juleportal». Og kristtornen som ble plantet i desember ser ut til
å ha funnet seg vel til rette.

5. Vel og Bra: Også dette året har vi klart
fire utgaver, i september, desember, mars
og mai. Spesiell takk til reporter Sarah
Svege (13) og fotograf Asgeir Hanchen Simonsen (14).
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Brudehuset
... for deg

Din blomsterhilsen, vår ære

Nøstegaten. 42 - 5211 Bergen
Jonsvollsg. 7
5010 Bergen
Tlf. 55 23 09 60 - www.brudehuset.no

Tlf. 55 30 70 00 Faks. 55 23 08 01
www.blomsterdekor.no
Velkommen til byens største
konferansehotell

Åpningstider:
Man-fre: 0900-2200
Lørdag: 0900-2000

Kalmarhuset, Jon Smørsgate 11

www.scandic-hotels.com/bergencity

besøk oss i Jon Smørs gate 3

Nærbutikken i
Baneveien

Jon Smørs gt 3
5010 Bergen
Telefon:
55 90 18 36

alt innen vinlegging

Maling - lakk - jernvarer
kjemikalier - smøreolje

Velkommen til
Vestlandets største
vinbutikk • 30 års erfaring

VINSPESIALISTEN AS

BANEVEIEN 1

Tlf 55 23 36 16 • Faks 55 90 36 46
V MURALM. 15 • www.vinspesialisten

Telefon 55 23 19 00
Telefaks 55 23 37 15
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April: Dårlig vær under dugnaden, men høstinnsatsen ble belønnet med en lettere jobb.

6: Representasjon
Frivillighetssentralen, hvor vi er en av eierne, styreleder Tormod Carlsen er styremedlem. Nygårdsparkens Venner, JohnErik Ågotnes sitter i styret, Tormod Carlsen
i valgkomiteen. Parkdagen i Nygårdsparken, John-Erik Ågotnes representerer velforeningen i styret. Komiteen for Sydnes
Sjøbad, Eva Røyrane, Gunn-Vivian Eide og
Kees Ekeli. Seniorfestkomiteen består av
Geirdis Bjørlo, Siren Høgstein, Gunn-Vivian Eide, Gro Haveland, Helga Mjeldheim
og John-Erik Ågotnes. Sydnes og Nøstet
Velforening er medlem i Norges Vel.
Styret i Sydnes og Nøstet Velforening,
Sydnes og Nøstet 22. mai 2008
Mai: John-Erik Ågotnes støper fast sykkelstativet ved bosskontaineren.

Februar: Bygging i Gassverksvingen (under)
vil forpurre tunnelinnslag på tomten.
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KIWI NØSTET - Nøstegaten 31

7-23 også lørdager
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I NYGÅRDSPARKEN
GRATIS FAMILIEARRANGEMENT
SØNDAG 8. JUNI KL 11 - 17

Musikk, teater og aktiviteter for store og små
Trikken kjører. Bading i nyrenset fontene
Salg av mat, drikke og is

Kom og ta parken i bruk du òg!
Arrangører: Velforeningene fra Møhlenpris, Nygård, Nygårdshøyden og Sydnæs og Nøstet,
Nygårdsparkens Venner og Sportsklubben Djerv

Bergenhus og Årstad
kulturkontor

Grønn etat

tlf 954 33 066

