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sier du?
Hvor ofte
spiser du fiske
produkter?

RUNE HOLMELI,
21 år, sentrum
– Jeg spiser fiskeproduk
ter to ganger i uken. Spi
ser mest fillet.

ISABEL DAHL,
13 år, Godvik
– En gang i uken. Jeg
syns laks er den beste
fisken.

ERIKA RAMALHÔ,
13 år, Loddefjord
– Jeg spiser fisk to gan
ger i uken. Da spiser jeg
som oftest Bacalao eller
fiskepudding.

Piddien:
Først rekordnedbør, så rekord
tørke. – Snakk om vannskjebne!

AGNETE HETLEØEN,
36 år, Årstad
– Jeg spiser oftere fisk
nå enn jeg gjorde før. Det
er fordi det er så sunt.

JØRGEN NORDBY HEN
RIKSEN, 19 år, sentrum
– Jeg bor for meg selv, og
har ikke råd til å spise dyr
mat. Spiser fisk gjennom
snittlig tre ganger i mnd.

Før

... og nå?

Inga Blaha,
Landsforbundet Mot Stoff
misbruk Bergen Lokallag
– Mye fokus på narko
og rusproblematikk i
media?
– Ja, og nå ønsker vi å
komme i kontakt med alle
som trenger noen gode
råd fra oss. LMS Bergen
Lokallag leier i Natteravne
nes lokaler i C.Sundtsgate
42, så det er bare å stikke
innom oss, så skal vi hjel
pe så godt vi kan.
– Og to dager hver enes
te uke er litt spesielle?
– Ja, hver tirsdag fra kl
1900 tilkl 2100 holder vi
et informasjonsmøte, og
hver torsdag fra kl 1200 til
kl 1600 er det både info
møte og så det vi kaller
Torsdag Cafè.
– Og dere har et klart
mål med virksomheten?
– Ja, «Forebyggende
arbeid - håp og forståelse
for at det finnes en løs
ning».
– Kanskje noen vegrer
seg for å ta kontakt?
– Ja, vi er en pårørendefo
rening, og det kan kanskje
skremme noen ganger nye
fra å ta kontakt. De føler
kanskje at det blir så stig
matiserende, men her kan
alle få den informasjon og
de opplysninger de tren
ger – om hva narkotika er
og hva det kan føre med
seg ved misbruk. Vi tar og
i mot skoleelever til fore
byggende informasjon og
prosjektarbeid.
Ønsker
man å ringe oss, så er
numrene tlf: 55368261 og
fax: 55368262.

MONA DYBKOLBOTN,
46 år, Sandviken
– Sånn omtrent en gang
i uken. Av forskjellige fis
kesorter synes jeg laks
er best.

Datoen er 27. august 1945 og en helt spesiell
dag i Bergen bys historie. «Hele Bergen» er
på bena for å hilse Kong Haakon som besøker
byen for første gang etter krigen sluttet. I bilen
sammen med kongen sitter fylkesmann Gjert
Lindebrække med flosshatt.
FOTO: BOKEN «KRIGSÅRENE I BERGEN»

Nå

SYKLIST PÅKJØRT: – Det er hendelser som dette vi må unngå, mener Jan Johnsen i Bergen Cykle
Club.
ARKIVFOTO: BA

– Kan dere ta litt
mer hensyn til oss?

Ofte blir de vist fingeren, knyttede
never og får mange sinte blikk. Vete
ransyklistene i Bergen Cykle Club
(BCK) har en oppfordring til alle
bilistene man møter rundt i distrik
tet:
– Ta litt mer hensyn til oss, så skal
vi gjøre vårt ytterste for ikke å irrite
re!
Det er nemlig blitt et større og
større problem å være aktiv syklist
på fritiden.
– Vi merker det daglig og ikke
minst på våre fellestreninger onsda
ger, lørdager og søndager, forteller
Jan Johnsen i BCK.
– Det mange bilister ikke tenker
over, er at vi simpelthen ikke kan
benytte oss av gang – og sykkel
stiene der disse eventuelt
finnes. Det vil fort oppstå
problemer vis-à-vis barn,
HURTIGRUTEN:
eldre fotgjengere og de
MS «Polarlys» ankommer Hur
som er ute med barnevog
tigruteterminalen på Nøstet
ner.
kl 1430, går i rute nordover kl
Når 20-30 veteraner
2230.
kommer i 40-50 kilometer
i timen på sine racersykler,
DANMARKSLINJEN:
kan det fort oppstå konfron
Color Line:
tasjon med bilister.
MS «Prinsesse Ragnhild»
– Vi er å finne innover
ankommer Nøstet kl 1230, går i
Hardangerveien, helt til
rute til Hirtshals i morgen kl 1300
Gullbotn, og vi tar ofte
(avg. Stavanger kl 2015).
turer vestover mot Sotra
Smyril Line:
– og vi sykler gjerne sør
MS «Norröna» ankommer Skol
over til Os eller nordover
ten kl 0900 fra Hanstholm, går til
over Nordhordlandsbroen.
Tòrshavn, Færøyene kl 1000.
Problemet er like stort uan
sett hvor vi ferdes.
Politiavdelinssjef, Jan
ENGLANDSLINJEN:
Gunnar
Bøe ved Trafikkav
MS «Fjord Norway» ankommer
snittet er klar i sin tale, når
Skolten kl 2115, Neste avgang til
det gjelder forholdet bilist
Newcastle er torsdag kl 1700.
– syklist på landeveien:

Havnen

Tips oss!

Ikke fullt så mange mennesker er samlet her på
Torgallmenningen en vinterlig formiddag 61 år
senere. Selv om Kongen og representanter for
kongefamilien gjennom årenes løp har besøkt
Bergen mange ganger senere, er nok august
dagen i fredsåret den hvor flest mennesker har
vært samlet her i hjertet av byen.
FOTO: TOM R. HJERTHOLM

LOPPEMARKEDENE
på Ulsmåg og Rothaugen skoler fortsetter i dag. På
Ulsmåg er det Midtun skoles musikkorps som har
marked og dette er åpent kl 1200 - 1500. Krohnen
gen Brass Band har andre dag av sitt marked på
Rothaugen og holder åpent kl 1200 - 1600.

STOR GRUPPE: Gjengen med veteransyklister er stor i BCK. Her
før de legger ut på év av ukens treningsøkter på landeveien. Til
sommeren arrangerer den samme gjengen NM for veteraner her
i Bergen.
– Jeg pleier å si at vi er alle eiere
av veien, og paragraf 3 i veitrafikk
loven sier klart fra at det skal vises
hensyn og man skal ikke utsette
andre for fare. I verste fall kan
brudd på bestemmelsene føre til
inndraging av førerkort.
Alle i veterangruppen kan fortel
le om «nestenulykker» – ja, enkelte
er sågar blitt vippet over ende ute
på veien.
– Selv ble jeg nedkjørt på Bur
maveien, sier Jan Johnsen.
Ofte er det yrkessjåfører og ikke
minst bussførere med hastverk,
som har minst respekt overfor syk
lister.
– Mange glemmer at vi holder
høy hastighet at det trengs lang

strekning for å kunne kjøre forbi. Da
oppstår fort farlige situasjoner. Vi er
som alle andre, i vår fulle rett til å
benytte kjørebanen. Det er det ikke
alle som tenker over.
– Nå vil sikkert enkelte bilister
hevde at dere også bør «feie for
egen dør»?
– Ja, og vi er veldig opptatt av
selvjustis og at vi overholder trafikk
reglene. Den som bryter reglene
ved f.eks. å kjøre mot rødt lys, får
reprimande – og man vil aldri opple
ve å se tre av oss i bredden på våre
treningsturer. Vi må hele tiden gå
i oss selv, om vi skal kunne regne
med at bilistene viser oss respekt
og hensyn.

DETTE SKILTET er montert i en heis ved Det
Odontologiske Fakultet på Årstadvollen. Der står
å lese at hvis strømmen går, så stopper heisen.
For ordens skyld blir det også gjort oppmerk
som på at det er telefon i heisen om en skulle bli
stående fast. Så får vi håpe den virker, selv om
strømmen skulle bli borte. Hvis ikke.....
FOTO: EIRIK HAGESÆTER

PENSJONISTTREFFET
i aulaen på Bryggens Museum i morgen kl 1200
omhandler følgende: Sivilarkitekt dr.ing. Carolyn
Ahmer vil snakke om «Bergensskolens» Arts and
Crafts-arkitektur og bevaringsarbeid. Til Bergens
skolen regnes arkitektene Egill Reimer, Ole Land
mark, Frederik Konow Lund, Per Grieg, Johan
Lindstrøm, Kristian Bjerknes m.fl.

På God morgen-sidene skriver vi om store og små hendelser med positiv vinkel. Har du et tips, kan du sende det på epost til godmorgen@ba.no.
Du kan også skrive et brev til God morgen, BA, boks 824, Sentrum, 5807 Bergen. Faksnummeret vårt er 55 31 00 30.

