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Kjære medlem
Mot alle meteorologiske odds håper jeg du har hatt en avslappende og kraftgivende sommer. Nå
går vi i alle fall mot høst, og derved starter også en ny sesong for vår forening. For oss i styret er det
viktig å ta i det minste to hensyn når vi setter sammen programmet. Det ene er at vi over tid fanger
opp flest mulig interesser. Det andre er at vi forsøker gjennom våre møter å aktualisere historien. I
høst mener vi å ha fått til noe av begge deler.
Men for all del – vi kan helt sikkert bli bedre, særlig hvis du hjelper oss med tips, både til konkrete foredragsholdere og temaer, men også til mer generelle profiler. Hva interesserer deg? Hvilke
møter og andre aktiviteter så du helst at vi arrangerte for deg? Selv om høstens program begynner å
bli nokså fastlagt, er der fortsatt rom for innspill. Dessuten skal vi jo ha program til våren også!
Her er høstens meny så langt. Velbekomme!!

Tryggve Fett
formann

HØSTENS MEDLEMS-PROGRAM I KORTFORM
Tirsdag 12. september kl. 19.oo:

Sykkelsportens historie i Norge
Hva er vel mer naturlig på et slikt tidspunkt enn å ha et møte om
sykkelsportens historie, både her i byen og i landet for øvrig? Vi
har til og med fått tak i den lokale sykkelsportens ubestridte
«grand old man», Cato Norbeck, til å føre oss inn i sportens både
historiske og tekniske finesser. Se annet sted i dette nr.

Tirsdag 31. oktober kl. 19.oo:

Storemøllen og deromkring
Umiddelbart sør for museet, på Storemøllens gamle grunn, skjer
det akkurat nå enorme transformasjoner fra industri til bolig. Med
bakgrunn i det vil vi friske opp historien. Kanskje vi som naboer
kan gi de nye beboerne hjelp til å bli kjent på stedet? Se neste nr.

Lørdag 11. november kl. 19.oo:

Hellemyrfolkets korgfest i Torvsalen
Påmelding: kr. 200,- settes inn på kto. nr. 3624.57.38794 innen
29. oktober. Nærmere info: Bjarne Graabræk tlf. 920 15 837.

Lørdag 25. november kl. 10-15:

Løvraking før advent
Søndag 3. des. er det førjulsarrangement på på Gamle Bergen
med tenning av julegran og alt det andre dette innebærer. Da må
museet være striglet. Nærmere opplysning i senere nr. av «Efterretninger".

Tirsdag 12. desember kl. 19.oo:

Julens drikke
Tidligere har foreningen ved flere anledninger tatt for seg julens
mat. Nå tenkte vi tiden var kommet til julens drikke. Møtet blir i
samarbeid med Norske Akevitters Venner. Se senere nr.

Idéen ble unnfanget på nyåret 2011. Den var helt vill! Skisporten er vår, skøytesporten til en viss
grad også – men sykling? Nei, ikke på noen måte. Men kanskje den kan bli vår? Kanskje nordmenn
kan ta av seg nisseluen og sette seg på sykkelsetet? Kanskje sykkel-VM kan komme til Bergen?
Resten kjenner vi. Idéen ble ikke bare unnfanget, den ble også født, og settes ut i livet 16. – 24. sept.
i år, som det største idrettsarrangementet i Norge, nest etter OL på Lillehammer i 1994.
Greit nok, men hva i all verden har dette med vennene til Gamle Bergen Museum å gjøre? Jo, sykling
er faktisk også kulturhistorie. Dessuten er selve sykkelen kulturhistorie. Arrangementet gir oss – ja,
nettopp oss – anledning til å se bakover både på sykkelens og sykkelsportens historie. Bare vent, der
er mye artig å hente frem.
Den som skal hente alt dette frem for oss, er Cato Norbeck. Kanskje du ikke har hørt om ham, men
midt på 1960-tallet var han ingen lunde ukjent. Da tilhørte han den nasjonale eliten, og hentet hjem
til Fana IL to Norges-mesterskap i henholdsvis 170 km fellesstart og 50 km temporitt. Dessuten deltok han selv i hele fire sykkel-VM i forskjellige europeiske land. Så gikk han inn som arrangør og
idrettsleder, som han i 2008 fikk kongens fortjenestemedalje for, og som han fortsatt er engasjert i.
Han er således en del av selve sykkelsporten, men har den senere tid også interessert seg for sportens
utvikling, og i det aller siste også for sykkelens utvikling. Hvem er mer egnet til å fortelle oss grønnskollinger om sykkelens verden, enn nettopp dens ubestridte grand old man?

Cato Norbeck
SYKKELSPORTENS HISTORIE I NORGE
tirsdag 12. september kl. 19.oo
i Torvsalen på Gamle Bergen
MEN der har jo også reist seg kritiske røster. Hvordan blir tilværelsen for oss som ikke skal sykle,

men leve våre liv på mest mulig vanlig måte? Vi håper å få en fra VM-administrasjonen til stede i
salen, som kan ta imot og svare på nettopp slike spørsmål. Er du engstelig eller skeptisk, er det derfor
også god grunn til å komme!
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SESONGEN 2017
ser ut til å gå inn i museets historie som nok
en god sesong, til tross for det våte været. Det
foreligger selvsagt ikke noe tall ennå, for hvor
stort publikums-besøket har vært, men de sesongansatte aktørene sitter igjen med et inntrykk av å ha hatt større pågang i år enn i fjor,
som i seg selv var et rekordår.
Gledelig er det også at økningen i stor grad
består av nordmenn og bergensere, som synes
å komme tilbake til museet i takt med svekkelsen av kronekursen.
Dessuten må vi ta i betraktning at det i år
er blitt holdt færre storarrangementer, slik at
økningen først og fremst kommer hverdagsbesøket til gode – også det et godt tegn.
La dette bare være et anslagsvis estimat. Vi
kommer selvsagt tilbake til tallenes tale i et
senere nr., så snart de foreligger. Det er i alle
fall all grunn til å følge med, når vårt Gamle
Bergen nå viser alle tegn på å være på vei opp
igjen av gøften.
- - o - -

ET 250 ÅRS JUBILEUM
i forsikring
Vårt medlem Svein Olaf Drageland har
gjort oss oppmerksom på at det akkurat i disse
dager er 250 år siden den dansk-norske kongen, Christian VII, undertegnet «BrandForsikkrings Anordning i Særdeleshed for
Kiøbstederne i Norge» den 18. august 1767.

SYKKELENS HISTORIE
også på Bryggens Museum
Også Bryggens Museum vil ha et foredrag i anledning av sykkel-VM. De har invitert ned historikeren Magne Brekke Rabben fra Trondheim, som
nettopp har skrevet «Sykkelens historie i Norge».
Han vil holde sitt foredrag søndag 10. sept. kl. 13 i
auditoriet på Bryggens Museum.
Vi vil anbefale at folk går også der, bruker det
som en opptakt til kvelden på Gamle Bergen to dager senere.

Den er utgangspunkt for Norges Brannkasse, som følgelig blir Norges eldste forsikringsselskap. Det viktigste for oss historieinteresserte er at den satte igang branntaksering, som igjen er de eldste beskrivelser av
alle hus i de aktuelle byene. Den er således
blitt et kjempeviktig kilde-grunnlag for lokalhistorisk arbeid.
Først hundre år senere kom de fleste andre
forsikringsselskaper etter: Bergen Brand i
1866, Æolus i 1867, Union i 1870 og Vesta i
1880, for å nevne noen.
Er noen interessert i å gå dypere inn i kongens bestemmelser, har Drageland tatt seg
bryet med å skrive av både den og andre
forordninger, og kan kan kontaktes på tlf. 56
32 10 45.

VERV EN VENN
Hoved-fordelen med medlemskapet i vår forening er å ha
fri adgang til museet. Når det nå stenger for sesongen, er
den fordelen over for i år, og nye medlemmer får gratis
medlemskap for resten av dette året mot at de betaler for
neste år. Men som medlem vet jo du, at foreningen har
mange andre gode tilbud også utover høsten. Bl.a. er dette
nr. av «Efterretningene» proppfull av slike tilbud.
Orienter venner og kjente om det, og gi dem også anledning til å få en opplevelsesrik høst, og slutte opp om vår
bys kulturhistorie. Ta kontakt på
e-post: GB-venn@baremeg.no

eller

tlf.: 93 23 05 29

Avsender:

Foreningen Gamle Bergens Venner
c/o Gamle Bergen Museum
Nyhavnsveien 4
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