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Den tidligere bokbåten skal frem-
deles fremme leseglede. Nå vil 
den bli et flytende litteraturhus.
I februar var formannskapet i Alver 
kommune usikre på om de ville stille 
seg bak pilotprosjektet som skal 
gjøre den tidligere bokbåten «Epos» 
til et flytende litteraturhus.
Nå har 29 bibliotek i Vestland og 
Rogaland meldt interesse for 

prosjektet og søkt om til sammen 
500 000 kroner i støtte fra ulike hold, 
for å få prosjektet i havn.
Det var tidligere Lindås bibliotek som 
sto for driften. Nå er det Alver 
kommune og Strilabiblioteket som vil 
være prosjektleder, fasilitator og 
koordinator for prosjektet. De skal 
også ha ansvaret for å organisere 
ruten. Arrangementet på båten er 

det kommunene selv som er 
ansvarlige for, og finansiering blir 
hentet fra bibliotekene. Dette 
gjelder kun i pilotprosjektet, og de 
har ikke noe ansvar eller forventning 
for eventuelle videre faser.

Den første ruten for det flytende 
litteraturhuset er planlagt å starte  
27. september i år.

Alver skal sørge for nytt liv for «Epos»

Nytt liv: Bokbåten «Epos» får nytt liv, og blir litteraturhus for hele Vestlan-
det. Arkivfoto:  MAgne turøy

PÅ «GAMlEMÅtEN»: – Da Ekserserhuset ble bygget i 1821 var det veggene som bar taket på kulturhuset, og det var ingen innvendige bjelker. Vi håper å kunne gjenreise huset på en lignende                        måte, sier Skarstein.   
 foto: SkJALg ekeLAnD

Det har vært løfter 
om gjenreising av 
Ekserserhuset siden 
2001. Nå mener For-
tidsminneforeningen 
at byrådet må handle 
raskt.

JOHANNE HOEL
johanne.hoel@ba.no

Ekserserhuset var det første 
kulturhuset i Bergen – trolig 
også et av de første i landet. I år 
skulle det folkekjære kulturhu-
set fylt 200 år. I stedet er mate-
rialene nedpakket på et lager på 

Askøy, hvor de nå har ligget i 
snart to tiår.

Mangler prosjektgruppe
«I 2016 vedtok bystyret at Ekser-
serhuset skulle være ferdig gjen-
reist i 2021, men det er likevel 
ufullført arbeid. Nå haster det», 
skriver Bergen Lokallag, Fortids-
minneforeningen i et brev til by-
rådsleder Roger Valhammer.

Bergen lokallag har tatt initi-
ativ til å danne en arbeidsgrup-
pe i samarbeid med Bergen By-
liv, buekorpsene og Amatørkul-
turrådet. Sammen med Gjen-
reis Ekserserhuset Vennefore-
ning (GJEVE) jobber de nå med 
å få gjenreist kulturhuset.

– Tomten står klar, midlene 
står klare, men vi mangler en 
kommunal prosjektgruppe. Så 
nå venter vi på å få et møte med 
byråd for kultur, mangfold og 
likestilling, Katrine Nødtvedt, 
sier Inger-Lise Skarstein, leder 
for Bergen Lokallag.

Ifølge Skarstein har Bergen 
Lokallag en god dialog med 
kommunen.

– For øyeblikket venter vi på 
flere avklaringer, og har ikke 
noe nytt å melde. Men vi vil 
gjerne snakke mer med lokale 
velforeninger, amatørkulturen 
og andre organisasjoner når vi 
vet mer, sier byråd Katrine 
Nødtvedt til BA.

Ifølge Nødtvedt er det van-
skelig å si når kulturhuset vil 
stå klart, men hun understreker 
at kommunen gjør det de kan 
for å få god fremdrift.

– Vi gleder oss til å gjenreise 
Ekserserhuset, det har lenge 
vært et etterlengtet hus, og det 
er viktig at vi gjør dette riktig.

– Pinlig sak
– Etter alle vedtak fra politikere 
opp gjennom årene er det på 
tide at administrasjonen følger 
opp. Dette har tatt altfor lang 
tid, nå er det rett og slett pinlig 
at ingen tar tak i saken, sier 
Skarstein.

Hun bekymrer seg for at det 

vil ta 20 nye år for å få gjenreist 
Ekserserhuset dersom ikke po-
litikerne får planene på plass 
nå.

– Etter så mange år med ven-
ting har vi nå grunn under bei-
na til å kreve fortgang i proses-
sen. Jubileumsåret 2021 bør 
være året Bergens første kultur-
hus gjenreises.

Skarstein understreker like-
vel at de aldri har vært nærmere 
en oppstart.

– Vi i Bergen Lokallag har i 
flere år arbeidet for at huset 
skal gjenreises mest mulig au-
tentisk, og i tilnærmet samme 
område som det sto. Der ønsker 
vi å drive vern gjennom bruk, 

�� Kampen om Ekserserhuset har pågått i 20 år

– rett og slett pinlig
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– En av forbannelsene med rikdommens 
rett er at du kan tillate deg ting som ikke 
er de sunneste. Jeg har sett min andel av 
rik og stygg, sier Ledfoot. Den amerikan-
ske musikeren har hatt Norge som base i 
flere årtier. Nå vender han tilbake i rollen 
som torpedo i andre sesong av «Exit». 
Nyttig livserfaring å ta med seg inn i 
rollen var oppveksten i de amerikanske 
sørstatene, omgitt av rednecks.

– Der ble jeg skutt på tre ganger, fikk 
en knust flaske i ansiktet to ganger, og 
kastet gjennom et vindu. Det er bedre å 
gå rett inn i det, heller enn å bakke unna 
– for det er da du får deg et tupp i ræva.

Han tenker nettopp på å «kick some 
ass» når han går etter rikingen i «Exit».

– Jeg imiterer bare enhver promoter 
og platebransjesjef jeg har jobbet med! 
sier han muntert. NTB

– Blitt skutt tre ganger
Strøm:I nesten ett år har Den 
Norske Opera & Ballett flyttet 
forestillinger fra sal til skjerm. Nå 
blir digitale visninger et satsings-
område fremover. «På ettårsdagen 
for den nasjonale nedstengningen, 
lover Operaen å videreføre tilbudet 
– og gjøre det gratis», heter det i en 
pressemelding.  NTB

PÅ «GAmLEmÅtEN»: – Da Ekserserhuset ble bygget i 1821 var det veggene som bar taket på kulturhuset, og det var ingen innvendige bjelker. Vi håper å kunne gjenreise huset på en lignende                        måte, sier Skarstein.   
 FoTo: SKJALG EKELAND

PÅ LAGEr: Ekserserhuset på Engen ble demontert i 2001 og ligger nå stablet i 
rubbhall på Hanøytangen på Askøy i påvente av at det skal settes opp igjen. Her 
med vaktmester Tore Fagerlie Nilsen.   
 ARKIVFoTo: EIVIND PETTERSEN

BYrÅD: Byråd for kultur, mangfold og likestil-
ling, Katrine Nødtvedt.  ARKIVFoTo: SKJALG EKELAND

�� Kampen om Ekserserhuset har pågått i 20 år

– rett og slett pinlig
som er en hjertesak for oss.

I april 2020 vedtok byrådet at 
kulturhuset skal stå på «Krigs
skadetomten» i Baneveien, like 
rundt hjørnet for der huset 
opprinnelig sto fra år 1821.

– Det er blitt diskutert ulike 
utfall for gjenreisingen, hvor et 
av forslagene var å dele huset i 
to og blant annet bruke det som 
et klubbhus ute ved Nordhord
landsbroen. Vi ble derfor veldig 
glade da det til slutt ble bestemt 
at huset skal stå her i Bergen 
sentrum, like ved den opprin
nelige tomten.

Trenger samlingslokale
Bergen lokallag ønsker at Ek

serserhuset skal være et lavter
skel kulturhus for frivillighet 
og amatørkultur.

– Vi mener at gjenreising av 
kulturhuset først og fremst vil 
ha en positiv effekt på nærmil
jøet og være et fellesløft for 
området. Ekserserhuset er et 
unikt kulturminne med stor 
betydning for Bergen, men 
også nasjonalt og internasjo
nalt.

Ifølge Skarstein er det behov 
for et samlingslokale for ama
tørkulturen.

– Ekserserhuset vil få kultur
livet i Bergen til å blomstre. Det 
vil bli et viktig oppholdssted 
for ulike organisasjoner, som 

for eksempel buekorps eller 
andre aktører. Jeg tror det er 
viktig at vi ikke snevrer inn 
mulighetene for hvem som 
kan bruke lokalene, men heller 
fokuserer på å skape et mang
fold.

Sparebanken Vest skal finan
siere gjenreisingen av huset. 
Men hvor midlene til innred
ning og drift skal komme fra er 
fortsatt ikke bestemt.

– Jeg håper vi kan få til et 
spleiselag mellom Spareban
ken Vest, offentlige midler og 
andre sponsorer. Men for å få til 
dette, og få prosjektet opp og 
gå, er det viktig at kommunen 
nå følger opp.

EksErsErhusEt
 ■ Ekserserhuset ble 

bygget i 1821.
 ■ I 2001 ble kulturhuset 

lagt ned.
 ■ Samme år skrev 

daværende byråd 
miljø og byutvikling 
at de nødvendige 
gjenreising av bygget 
snarest, senest innen 
mai 2002.

 ■ 20. januar 2016 ble 
det vedtatt på huset 
skulle være ferdig innen 
2021.

 ■ Nå er det jubileumsår 
for kulturhuset, og 
Bergen Lokallag mener 
at de har ventet 
utfordring nok.

Rei dar Kong le voll (69) fra 
Seim har sam let his to ri e
ne til over 100 band fra 
Nord hord land.

Ve gard Flat øy,  
aVisa NordhordlaNd
pulsen@ba.no

Nord hord laNd: – Her 
har det skjedd mye, sier Rei
dar Kong le voll og kik ker inn 
vin du et på ung doms hu set på 
Hjelm ås.

Hver helg fra 1950tal let og 
ut på 1980tal let var det lo ka le 
roc ke band i sving på de man
ge ung doms hu se ne i Nord
hord land.

– Det var en gull al der. Fre
dags avi se ne i Bergens Tiden
de var full av an non se om 
dans i ung doms hu se ne, og 
man ge ung dom mer star tet 
opp dan se or kes ter.

Nå er han nett opp fer dig 
med bo ken «På dans i Nord
hord land – Danseband og spe
le menn 19602000», hvor han 
for tel ler his to ri e ne til de man
ge orkestrene, i til legg til skild
rin ger fra dem som var i sa len.

Mo no tont bråk
I en stil le ko ro na pe ri ode har 
den el lers ak ti ve mu si ke ren 
brukt tiden sin på å sam le inn 
his to ri er, bil der og an net ma
te ria le, fra 50 år med dans og 
mu sikk i Nord hord land.

– Det har vært fint å gra ve 
dypt i min ne bo ken. Spe si elt i 
dis se ko ro na ti der har det vært 
kjekt.

– Folk har satt pris på at jeg 

har kon tak tet dem. Fak tisk 
har det ført til at folk har kom
met sam men for å mim re.

Kong le voll for tel ler at for
eld re ge ne ra sjo nen og media 
ris tet på ho det da den nye roc
ke mu sik ken kom på slut ten 
av 1950tal let.

– De sam men lig net det med 
mo no tont bråk fra en slag
ham mer, sier han og ler.

100 or kes ter
I bo ken, som kom mer til høs
ten, kan folk lese om 100 uli ke 
nordhordlandsband som spil
te rundt i distriktet.

– Folk er ikke klar over hvor 
stor den ne be ve gel sen var. En 
kjen ner jo til Bergen Beat, 
men jeg me ner det te var like 
stort. Det te var Strilabeat.

På 1980tal let kom det ho
tell, ute ste der og and re til bud 
som han me ner bi dro til at 
den ne kul tu ren et ter hvert 
døde ut.

– Det er tra sig at da gens 
unge ikke får opp le ve det te. 
Sam ti dig sy nes jeg det er vik
tig at den ne his to ri en blir for
talt.

Kong le voll er for man ge 
kjent gjen nom pro sjek tet 
«Jazz på Strilamål», hvor han 
– som nav net an ty der, tol ker 
jazz klas si ke re på dia lekt. Da 
han var yng re, var han ofte å 
finne på sce nen i et av ung
doms hu se ne.

– Jeg spil te blant an net i et 
or kes ter som het Seimsvin
gjen. Kalt opp et ter en sving 
på Seim der folk plei de å sam
les for å danse. I til legg spil te 
vi jo mu sikk det sving te av.

rei dar (69) har laget 
bok om roc ke band

ForFAttErEN: Reidar Konglevoll, her foran ungdomshuset på Hjelmås i 
Nordhordland, har nylig overlevert materialet som skal bli til boken «På dans i 
Nordhordland». FoTo: VEGARD FLATøy / AVISA NoRDhoRDLAND


