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Han nådde Plassbakken på et blunk, og den gamle filuren var mer enn
villig til å låne bort spannet. - Men ho Gurine lyt vaske tur muselorten sjøl,
sa han. - Spannet har itte vøri i bruk sia ho mor levde! - Å jo da, ho Gurine
hesper snart tur muselorten, svarte Bernt med et flir. - Ho er rask på handa,
veit du!

Men Bernt fikk ikke ta med seg jula ut i Plassbakken heller. Det ble både
to og tre drammer og likeså mange sukkerbiter før han klorte seg oppover
bakkene igjen med spannet under armen. Det var så rart med jula, måtta, en
løt ha litt traktemang da, om en så bare stakk nasen innom døra som
snøggest.

Stripe nr. 17Episode nr. 094 «Barselgrauten»

Han nådde Plassbakken på et blunk, og den gamle filuren var 
mer enn villig til å låne bort spannet.
– Men ho Gurine lyt vaske tur muselorten sjøl, sa han. 
– Spannet har itte vøri i bruk sia ho mor levde! 
– Å jo da, ho Gurine hesper snart tur muselorten, svarte Bernt 
med et flir. 
– Ho er rask på handa, veit du!

Men Bernt fikk ikke ta med seg jula ut i Plassbakken heller. 
Det ble både to og tre drammer og likeså mange sukkerbiter 
før han klorte seg oppover bakkene igjen med spannet under 
armen. 
Det var så rart med jula, måtta, en løt ha litt traktemang da, 
om en så bare stakk nasen innom døra som snøggest. FO
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Store Norske: Kritisk uke.

KUlTUrmINNEdAgENE

Kulturminner,  
folk og historie 

✱✱ I år er det også tid for å mar-
kere Kulturminnedagene som 
skal arrangeres i tiden fra 12. 
til 20. september. Ifølge en 
pressemelding fra Norges 
Kulturvernforbund er arran-
gementet en del av European 
Heritage Days som har vært en 
årlig felles europeisk begiven-
het siden 1991. 

Rundt 50 land deltar. Hvert 
land skal ifølge rådgiver Lise 
Fløtberg Tveit velge sitt eget 
tema og denne gang har Norge 
valgt å sette søkelyset på nabo-
lag, mennesker og kulturhisto-
rie. I Norge er Kulturminneda-
gene et samarbeid mellom det 
offentlige, museene og frivil-
lige organisasjoner.
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Reiselivet i 
Telemark tar sats

✱✱ Telemark reiselivsråd får 
200.000 kroner til arbeidet 
med å samle reiselivet i regio-
nen. Det går fram av nettside-
ne til NRK i fylket. 

– Det er et viktig skritt på vei-
en mot et sterkere og mer sam-
ordnet reiseliv, sier næringsmi-
nister Monica Mæland.

Telemark reiselivsråd er 
en av åtte aktører som nå får 
støtte til arbeidet med å samle 
reiselivet i større og færre de-
stinasjonsselskaper. Det skri-
ver Nærings- og fiskeridepar-
tementet i en pressemelding.

INdUsTrI

280 Svalbard-
ansatte i hardt vær

✱✱ Styret i det statlige gruve-
selskapet Store Norske på 
Svalbard skal torsdag vurdere 
om gruvedriften skal fortsette 
i Svea og Lunkefjell, melder 
NRK Troms på nett.

Administrerende direktør 
Wenche Ravlo sier til NRK 
at det i utgangspunktet inne-
bærer at Svea avvikles fullt og 
helt. Dermed blir det en veldig 
viktig uke for selskapet. Sty-
ret må ta en avgjørelse om ar-
beidet skal fortsette i den nye 
gruva i Lunckefjell som ligger 
i Svea-området. Her er det in-
vestert 1,2 milliarder kroner. 
En avvikling av kulldriften i 
Svea kan bety at 280 ansatte 
kan miste jobben. Det er øko-
nomisk krise i Store Norske 
som lever på kriselån og støtte 
fra staten på 500 millioner 
kroner.  

notert

Det skjer blant annet gjennom 
et spesielt seminar 10. septem-
ber. Det er arkeolog og skribent 
Sjur Harby fra Oslo gjennom 
seminarrekken Breidablikk 
– nasjonalt forum for kultur-
arv – som har tatt initiativet til 
samlingen rundt den berømte, 
og tidvis beryktede bydelen i 
Trondheim. 

Harby sier at et overordnet mål 
for Svartlamoen er at det skulle 
bli en alternativ bydel med stort 
rom for eksperimentering, forsøk 
og utprøving,

– Under vårt september-se-

minar ser vi nærmere på for-
søkene, idealene, erfaringene 
og hvordan det står til med de 
gamle husene i det lille annerle-
deslandet midt i Trondheim by, 
sier Harby. Seminaret gjennom-
føres i samarbeid med Svartla-
moen Boligstiftelse, Byantikva-
ren i Trondheim, Trondheim 
kommune, Inst. for byggekunst, 
historie og teknologi, NTNU, 
samt Bygg og Bevar.

Trenger fakta
 – Vi skal ha  fakta på bordet, det 
er hele hensikten, sier Sjur Harby. 

Han opplyser at det byøkologiske 
prosjektet evalueres på oppdrag 
av byens folkevalgte. 

Derfor inviteres det til semi-
nar i Verkstedhallen på Svartla-
moen. Svartlamoen boligstiftelse, 
Trondheim kommune og Fortids-
minneforeningen er blant dem 
som stiller seg bak.

Til forfalls
– Ingen tradisjonell bygningsver-
ner kan bli imponert over Svartla-
moen i dag, sier Harby. 

– Det kan se rotete og uflidd 
ut her, på grensen til anarki. Av-
standen mellom forfall og aldring 
med verdighet er betydelig eller 
i beste fall diffus, men her er det 
mange som tenker alternativt 
om liv og arbeid. Det er et bra ut-
gangspunkt, sier Harby. 

Han legger til at Svartlamoen 
er viktig som et nasjonalt labora-
torium. Ikke uten feil og mangler, 
men med sterke fagmiljøer rett i 
nærheten og nysgjerrige beboere, 

har prosjektet alle muligheter til 
å lykkes. 

Bildekunstneren Håkon Ble-
ken sa nylig følgende om Svart-
lamoen «Alle byer trenger slike 
pustehull. Steder der vanlige kon-
vensjoner ikke er enerådende».

WerNer WilH. DallaWara
werner.dallawara@nationen.no

NatioNeN RuNdt

Fakta
Svartlamoen

✱✱ i 1998 vedtok bystyret å bevare 
bydelen og i 2001 ble den omregulert 
til et såkalt byøkologisk forsøks-
område.

Kilde: seminarrekken, breidablikk

Svartlamoen – igjen  

ER ET puSTEhull
«Svartlamoen er  
et viktig pustehull.»

håKON blEKEN 
bIldEKUNsTNEr

Lenge har det sett mørkt ut for bydelen Svartlamoen i Trondheim. Nå skal det  
byøkologiske prosjektet drøftes atter en gang.  

Trenger støtte: Det inviteres til seminar i Verkstedhallen på Svartlamoen. Svartlamoen boligstiftelse, Trondheim kommune, Fortidsminneforeningen 
er blant dem som stiller seg bak.  FOTO prIvAT

✱● Trondheim

✱● steinkjer 

✱● Oppdal


