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Nå gjelder det å holde ut,
biskop Nordhaug
Korona har krevd og krever
fortsatt mye av mange. Ikke
bare kirken.

hjem til julefeiring med familien. Og
kun få besøke henne to timer i uken.
MEN JEG SER òg et næringsliv som har

brettet opp ermene, tilpasser seg lojalt
til alle smittevernregler slik at vi alle skal
komme oss gjennom dette med liv og
helse i behold. Jeg ser de frivillige orga
nisasjonene som på alle tenkelige vis prø
ver å hjelpe flest mulig med mat, klær,
gaver og samlinger i små grupper.
Jeg ser de ansatte på sykehjemmet
som slitne og overarbeidet gjør sitt yt
terste for alle våre gamle, som nå ikke får
være sammen med sine nære og kjære,
skal ha det så bra som mulig.
I jobben min har jeg tett kontakt med
våre politikere både her lokalt og nasjo
nalt. De er nå på tiende måneden med
kriseledelse. Balansen mellom å innføre
smitterestriksjoner som påfører mennes
ker og verdier skade, og å hindre smitte,
sykdom og død, er ekstremt komplisert.
Reglene må samtidig gjøres så enkelt
forståelige at vi som befolkning kan for
holde oss til dem.

SMITTEVERN
MARIT WARNCKE
Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

K

JÆRE BISKOP HALVOR Nordhaug.

Jeg leser med forundring inn
legget ditt der du er opprørt
over restriksjonene som kun
tillater å samle 50 mennes
ker til offentlige tilstelninger innendørs.
Dette gjelder kirker så vel som kulturar
rangementer i Bergen, i motsetning til «en
forskjellsbehandling mellom kultur og
kirker», slik du hevder.
Vi har akkurat så vidt kommet oss
over nok en smitteoppblomstring i Ber
gen. I andre deler av landet står vi midt i
kampen mot økende smitte. Også kirker
og andre religiøse forsamlingssteder har
vært smittespredere. Nå senest i Sarps
borg.
Jeg forstår selvsagt at det er leit å ikke
kunne fylle domkirken til stemningsfull
julegudstjeneste dette året. Men jeg
hadde nok ventet et helt annet utspill
fra bispedømmets øverste leder i denne
tiden som er så vanskelig for så mange.
SOM LEDER FOR regionens største næ

ringsforening ser jeg daglig fortvilelsen
og usikkerheten hos ledere og ansatte i
bedriftene. Livsverk som går til grunne
og mennesker som mister jobbene sine
og er redde for fremtiden.
Som styremedlem i Robin Hood
Huset ser jeg nøden og ensomheten hos

KJÆRE BISKOP NORDHAUG. Nå gjelder det å

«I jobben min ser jeg daglig fortvilelsen og usikkerheten hos ledere og ansatte i bedriftene»,
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skriver Marit Warncke. 
dem som har aller minst av oss alle. Og
jeg ser de ansatte som ikke kan slippe
inn alle som trenger det.
Som styremedlem i Fargespill ser jeg
alle barna og ungdommene som mer

enn noe hadde trengt et sted å samles
til sang og dans med trygge voksne til
stede.
Som pårørende kjenner jeg på sorg
over å ikke kunne ta min demente mor

holde ut. Og å gjøre alt vi kan for å komme
oss gjennom denne tiden uten ny smitte
oppblomstring. Dette har krevd og krever
fortsatt mye av mange.
Kan ikke dette være julen med døgn
åpne kirker? La mennesker som trenger
det, komme inn i grupper til en høy
tidelig stund? Kan ikke flere kirker åpne
kirkerommene sine for å gi mennesker et
varmt måltid og en gave?
Kan ikke dette bli julen der vi alle
strekker oss litt lenger for å gjøre dagene
litt lettere for vår neste?

Legg til rette for trikken, huseiere!
KULTURMINNER
WILFRED HØSTELAND
Espeland
ENTUSIASTER, LEDET AV utrettelige Atle

Ingebrigtsen, har lenge vært i full gang
med å etablere en fantastisk flott spor
veislinje gjennom et av Bergens gamle og
særpregede trikkegater, Øysteins gate.
Denne gaten hadde en av landets
bratteste trikke-traseer, og er blant de
strøkene som fortsatt har den æren å ha
de originale ledningsfeste-ornamentene
på husveggene.
Så finnes der – utrolig nok – noen
huseiere som ikke ønsker at disse festene
igjen skal få bli brukt til feste for kjøreled
ninger for veterantrikkene.
Det må jo være en stor ære å stille disse
til disposisjon igjen – det skader jo ikke
husene.
MITT SPØRSMÅL TIL disse negative hus

eierne er følgende:
Hvis trikken fortsatt – fra gammelt
av – hadde sin trasé gjennom Øysteins
gate, ville dere da forlange at f.eks. Bergen
Sporvei fjernet dem og la ned trikken?
Jeg tror ikke at noen i sin tid nektet
Sporveien å sette opp disse dekorative
festene i stedet for å måtte koste ledningmaster utenfor husene – noe som både

var mye dyrere, tok plass og kunne være
skjemmende.
Disse ledningsfestene finnes fortsatt
mange steder rundt om i byen, og noen
huseiere har virkelig sansen for dem ved å
male dem i annen farge enn husveggene.
Kort sagt betraktes festene som deko
rative detaljer på veggene mange steder.
Så hvorfor ikke nytte dem igjen til det
de var ment for og ble brukt til?
ØYSTEINS GATE VAR i den spesielle stilling

å være en av byens bratteste trikke-gater.
Hvis noen var brattere, så må det ha
vært Kalfarveien.
Atle Ingebrigtsen og hans arbeidsgjeng
har gjort en strålende innsats for å bevare
en svært viktig del av Bergens historie.
Det edle målet er å få trikken tilbake
mellom Møhlenpris og Engen. Skinner
og kjøreledninger er for lengst kommet
på plass mange steder.
Der har også vært antydet forslag og
ønsker om at man med tiden kunne for
lenge trikken videre fra Engen til Nord
nes.
På Nordnes er der for øvrig også fort
satt ledning-fester på husveggene.
SÅ NÅ, HUSEIERE i Øysteins gate; vær så snill

og vis velvilje og forståelse for en flott sak
for Bergen. Det skader ikke husveggene.
Sett ikke kjepper i hjulene for entusias
tene og dermed også for Bergen generelt!

En av veterantrikkene svinger ut i Wolffs gate på Møhlenpris. Trikken er merket «Engen»,
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men kommer seg foreløpig ikke over Nygårdshøyden.
La oss få trikkelinjen Møhlenpris –
Engen (og kanskje senere til Nordnes?)
tilbake gjennom sin historiske trasé til
glede for titusener av mennesker i Ber
gen.

Vis at den tradisjonelle patriotismen
som vi bergensere er så velkjent for, fort
satt lever!
Jeg går ut fra at der fortsatt bor ber
gensere også i Øysteins gate?

