
72                                     

Sandviken i Bergen preges på den 
ene side av godt bevarte og istand-

satte kulturmiljøer og på den annen side av 
sjøboder i årelangt forfall og smertelige tap 
ved brann. Nå signaliseres ny giv for gamle 
synder! Blir det likevel et godt nytt år for 
Sandviksveien 69-72?

BRANNER OG RØFF UTVIKLING
Mange husker vel den enorme tørrfiskka-
tedralen i Sandviken - tørrfiskmottaket 
ved Måseskjæret, på stolper ute i sjøen. 
Uttrykk for Bergens økonomiske kjerne-
historie gjennom århundrer. 

Røff eiendomsutvikling ledet daværende 
byantikvar Siri Myrvoll til å mene at med 
det resultatet som bakteppe kan man like 
gjerne rive fordi transformasjon til ny bruk 
vil ødelegge Sandvikbodenes kulturminne-
verdi.

Lemkuhlboden fra 1796 ble midlertidig 
fredet i 2006 men brant ned til grunnen to 
år senere. Eier Sjøbodutvikling A/S fikk 
skarp kritikk for manglende sikring. 
Firmaet har opsjon på utvikling av Sand-
viksveien 69-72 - en pittoresk samling 
sjøboder fra 17/1800-tallet, beliggende 
tvers overfor Europas eldste bevarte 

reperbane i tre - et område i tradisjonell 
bruk frem til 1980-tallet. Et kulturmiljø av 
nasjonal viktighet og derfor et sterkt statlig 
forvaltningsansvar. Reperbanen over gaten 
er inne i en svært positiv prosess som vil 
løfte området. En positiv løsning for 
Sandviksveien 69-72 er ønskelig.

FREDNING IKKE TILSTREKKELIG
Bodene i Sandviksveien ble midlertidig 
fredet i 2006, men effektivt påbud om og 
gjennomføring av vedlikehold strandet på 
mer grunnleggende forhold: Fundamente-
ringen svikter og her er ingen tilgjengelige 
statlige midler i den størrelsesorden 
verdensarvstedet Bryggen tildeles.

Offentlig forvaltning erfarte i denne 
saken begrensningen i Kulturminnelovens 
muligheter for å iverksette vedlikehold for 
eiers regning da hjemmelen avgrenses av 
tilstanden ved fredningstidspunktet.

Private initiativ har stått i stampe 
gjennom finanskrise og uavklarte fremtids-
utsikter. Drakampen om Sandviksveien 
69-72 har gjennom år sett ut til å ende i 
nok en katastrofe for et av Bergens og 
Norges rikeste kulturområder.

MOT EN LØSNING?
Sjøbodutvikling A/S sender når dette 
skrives inn en rammesøknad om rehabili-
tering og restaurering av sjøbodene til 
Bergen kommune. Firmaet berømmer den 
profesjonelle dialogen med Hordaland 
fylkeskommune og mener man langt på 
vei er samstemt om konseptet for rehabili-
tering og restaurering av de verdifulle 
sjøbodene. Det gjenstår å se hvordan 
transformasjon til ny bruk slår ut i praksis 
og hvilken balanse med vern som oppnås.

GODT NYTT ÅR?
Saken viser ikke minst hvor viktig kombi-
nasjonen av prinsipiell faglig fasthet og 
løsningsorientering er i betente konfliktsa-
ker. Går det rett vei utover nyåret slik det 
nå signaliseres er det bare å samstemme: 
Godt nytt år Sandviken!

GODT NYTT ÅR?

Et kjerneområde i Bergens sjøfarts og fiskerihistorie har gjennom år gått for lut og kaldt vann i en lang-

dryg kamp mellom forfall, vern og istandsetting. Hjemsøkt av brann og hensynsløs utbygging fortjener 

bydelen Sandviken noen lykkelige historier!

Ragnar Kristensen er 
selvstendig næringsdrivende 
bygningsvernkonsulent.

truede kulturminner

Forestillingen One Night Only vever motivasjon, poesi og musikk sammen i 
en totalopplevelse som bygger både innsikt og selvinnsikt.

Godt hjulpet av tungt faglig innhold, kunstneriske sceniske inntrykk, og litt se og bli sett…
Medvirkende: Foredragsholder og coach Kjetil Kristoffersen.  Forestillingen «Meg og Søren» - om og med Søren 
Kierkegaards tekster ved skuespiller Claus Damgaard.  Komikeren Pam Ford presenterer forestillingen Happy In 

Your Skin. Konsert med cabaretstjernen Xara Vaughan fra London West End.
Programleder: Jan Wilhelm Schüssler

Billettpris kr. 360,- + avgift kjøpes via www.billettservice.no

ONE Night Only besøker i oktober 2014 følgende steder:  Oslo – Tønsberg – Sandefjord – Drøbak – Bergen – 

Haugesund – Stavanger – Farsund – Kristiansand – Arendal – Skien – Moss – Sarpsborg – Askim – Trondheim.

www.onenightonly.no

ONE NIGHT ONLY  FORESTILLINGER VÅR 2014 

Med forbehold om endringer i programmet 

10. mars – Lillehammer, Radisson Blu Hotel.

11. mars – Røros, Smeltehytta, Røros Museum.

12. mars – Trysil, Haglund kulturhus.

13. mars – Elverum, Sentralhallen, Skogmuseet.

14. mars – Hamar, Domkirkeoddens aula.

17. mars – Gjøvik, Gjøvik gård.

18. mars – Kongsvinger, Kulturparken Nor.

24. mars – Ullensaker, Ullensaker kulturhus.

25. mars – Hallingdal, Ål kulturhus.

26. mars – Notodden, Notodden Teater.

27. mars – Kragerø, Kragerø Biograf.

28. mars – Ringerike, Hadeland Glassverk.

Velkommen til en annerledes jentekveld...
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