Vedlegg til muntlig innlegg 13.11.2019 Utvalg for finans, kultur og næring,
Bergen bystyre:
Epost som ble sendt til gruppeledere i Bergen bystyre 23. oktober og 1. november,
etterhvert som adressene ble tilgjengelige.

Til gruppeledere i Bergen bystyre
Denne eposten ble sendt til gruppeledere for byrådspartiene i Bergen bystyre 4.
oktober 2019, med ønske å komme inn i budsjettet 2020. Vi sender den nå til
gruppeledere for alle partiene i bystyret, og informerer samtidig om at Historietorget
åpnet ny utstilling 20. oktober: "Kebabens ankomst". Professor Haci Akman har
kuratert utstillingen, og sammen med den faste utstillingen "Gjenstander på flukt"
viser den et tidsaktuelt bilde av flyktningers innsats i et nytt land, og betydningen av
kulturen fra landet man måtte flykte fra.
Eposten 4. oktober:
Historietorget i bydelen Sydneshalvøyen er et museum som lager utstillinger inne og
ute og formidler lokalhistorie muntlig og skriftlig. Vi bygger på bydelens idrettshistorie,
kulturhistorie og migrasjonsnarrative historie, i en bergens- og nasjonalhistorisk
sammenheng.
Utgangspunktet og plasseringen av museet er baneanlegget: Møhlenpris idrettsplass
fra 1899 med garderobehuset fra 1921. Dette er fotballbane, lekeplass og
rekreasjonsområde for barn, ungdom og voksne på Møhlenpris, og det har vært
hjemmebane for Sportsklubben Djerv gjennom hundre år. På jubileumsdagen i 2013,
tok ideen om et åpent idrettsmuseum form.
Historietorget har bygget et eget billedarkiv på grunnlag av bøkene og
billedsamlingen som Djervgutt og lokalhistoriker Rolf Eriksen etterlot. Dette har
bidratt til en skøyteutstilling i samarbeid med Fana IL og Skuteviken Skøite Club,
åpnet i år og nå på vellykket turné i Bergensområdet. Den nyeste utstillingen vår er
bilder fra de internasjonale fotballturneringene i Bergen, som Det Felles
Innvandrerråd i Hordaland arrangerer.
Garderobehuset, også omtalt som det gamle klubbhuset til SK Djerv, er tegnet av
arkitekt Georg Greve, og nærmer seg 100 år. Det er plassert i et hjørne på selve
banen, og tribunen er bygget inn mot huset med eget inngangsparti til banen. Dette
er i seg selv unikt, og vi ønsker å samarbeide med Bergen kommune og
Byantikvaren om å bevare en bygningstype og et idrettsanlegg det ikke skal finnes
tilsvarende av i Norge.
Siden åpningen i 2017 har vi vist at det er interesse for denne formidlingsarenaen. Vi
holder åpent to timer hver søndag, og det er alltid publikum innom. Foredrag i
forbindelse med åpning av nye utstillinger har vi et par ganger måttet gi i reprise fordi
lokalene ikke rommet alle interesserte. Samarbeidet med Møhlenpris skole om
undervisning i lokalhistorie omfatter lokalhistoriske vandringer på Møhlenpris og
fortellinger om oppvekst med fortellere fra Gubbelaget til SK Djerv. Utstillingen Lek i
Nygårdsparken sto ute ved Paviljongen i flere måneder i 2018, og var av stor
interesse for barn og voksne. Utstillingen Gjenstander på flukt bidrar til gjenkjennelse
og forståelse. Det årlige fakkeltoget 26. november, som Djerv står bak, er arrangert
siden 1995 til minne om jødene i bydelen som ble arrestert, deportert og drept i
Auschwitz. Vi viser utstillingen om jødene i Bergen i november/desember, med
foredrag av Per Kristian Sebak.

Historielaget vårt er en gruppe frivillige kulturvitere, historikere, håndverkere,
pedagoger og lokale ildsjeler, tilknyttet SK Djerv. Vi samarbeider med Memoar om
lokalhistorieundervisning og Bergensminner. I høst har vi startet faglig samarbeid
med Bymuseet i Bergen og Osterøy museum.
Historietorget har fått tildelt midler fra Bergen kommune gjennom programmet
Tilskudd til museer, historie og kystkultur, som har bidratt til å produsere
utstillinger. All drift foregår på frivillig basis. Nå ønsker vi å komme inn under
kulturhistoriske museer i budsjettet for 2020, og planlegger muntlig innlegg når
det blir åpen høring.
Siden det er så begrenset tid for et muntlig innlegg, ønsker vi et kort møte med
politikere. I et lite kvarter klarer vi å presentere våre tanker om framtidig
utvikling for Historietorget, og kanskje få noen gode råd.
Vedlagt finner dere en folder som inneholder mer om oss og de faste og skiftende
utstillingene.
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