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Marcos Amano og 
møtestedet Robin 
Hood-huset er kåret 
til Årets Bergenser i 
BA. Prisen ble utdelt 
under det årlige BA-
arrangementet i 
Galleri Nygaten fre-
dag ettermiddag.

OLAV SUNDVOR
olav.sundvor@ba.no

galleri nygaten: – Ro-
bin Hood-huset er med på å 
gjøre Bergen til en bedre by – og 
treffer klokkerent på hva Årets 
Bergenser handler om, sa sjef-
redaktør Sigvald Sveinbjørns-
son da han overrakte prisen til 
Marcos Amano.

Har drevet i 15 år
– Tusen, takk. Veldig hyggelig å 
få en slik påskjønnelse. Vi har 
drevet på i 15 år. 15 år vi egentlig 
ikke skulle ha vært her. Uten-
forskap på grunn av skjev for-
deling, er et samfunnsansvar, 
sa Amano.

Han la imidlertid til at huset 
også er viktig for dem som ikke 
har noe sosialt nettverk.

– Alle byer med en viss stør-
relse burde hatt et slikt hus. 
Takk for at vi er blitt lagt merke 
til, sa styreren for Robin Hood-
huset.

Ut fra all applausen å dømme 
falt kåringen i god jord blant de 
mange fremmøtte.

– Fyller tomrom
Ordfører Marte Mjøs Persen var 
blant gratulantene. Hun ga ut-
trykk for at hun var rørt og ros-
te den innsatsen Robin Hood-
huset har gjort i alle år.

– Dere har styrket båndene 
mellom bergenserne og fyller 
tomrom i menneskers liv, sa 
Persen.

Gjennom 15 år har vinneren 

Robin Hood-huset holdt døre-
ne åpne for mennesker av alle 
slag, men som ofte har det til 
felles at de har hatt det vanske-
lig.

«Men Robin Hood-huset er 
ikke et stakkarslig sted. Ikke et 
fattighus. Det er en varm dør. 
En kaffe. Et måltid. En prat med 
noen som bryr seg. Med frivilli-
ge som nekter å se statistikk, 

men mennesket bak. 15 år med 
trygghet», heter det i juryens 
begrunnelse.

Fra 40 land
– Tenk om det kalde gulvet til 
velferdsstaten hadde hatt Ro-
bin Hoods varmekabler? Men 
inntil det skjer, vil vi hedre 
Marcos Amano og resten av 
menneskene som daglig fyrer 

opp og varmer Robin Hood-hu-
set, sa redaktør Sveinbjørns-
son.
I lokalene i Magnus Barfots gate 
spiller stand og lommebok in-
gen rolle. Alt er gratis, både mat 
og tilbud som huset gir gjeste-
ne sine.

Huset har fem ansatte og 
knappe to hundre frivillige fra 
om lag 40 land. Daglig blir de 

oppsøkt av 100-150 brukere. En 
halv time før åpningstiden står 
som regel et trettitalls mennes-
ker i kø.

– Det er folk som har sovet på 
nødovernattingen i Hollender-
gaten, har ligget ute eller på en 
madrass hos venner. Til felles 
har de at de ikke har spist frok-
ost, fortalte Amano til BA tidli-
gere i høst.

�� Robin Hood-huset er Årets Bergenser 2019

– Takk for at vi er
blitt lagt merke til

TOK PRISEN: Her overleverer sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson ( til venstre) beviset på at Robin Hood-huset er Årets Bergenser 2019 til styrer 
Marcos Amano. – Veldig hyggelig å få en slik påskjønnelse, sier Amano. FOTO: ANDERS KJØLEN

ORDFØRER-ROS: Ordfører Marte Mjøs Persen roste innsatsen 
Marcos Amano og Robin Hood-huset har gjort i 15 år.  
 FOTO: ANDERS KJØLEN

FULLT HUS: Som vanlig fullt hus da prisen Årets Bergenser ble 
utdelt i Galleri Nygaten fredag kveld.  
 FOTO: ANDERS KJØLEN

ANSATTE OG FRIVILLIGE: Kjøkkenet og kafeen er splitter 
nytt hos det 15 år gamle Robin Hood-huset. Her er ansatte og frivil-
lige: Alicija, Fakra, Marcos og Jan Erik.  ARKivFOTO: RUNE JOHANSEN

- Takk for at vi er blitt lagt merke til 


