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«Glasbuaprosjektet eit steg vi
dare», stod det i Hordaland 
tysdag 4. juli 1989. Det er 25 år 
sidan no, og «Glasbua» var tan
ken om å gjera heile kvartalet 
frå Handelslaget til Brekke og 
Rokne om til eit overbygd kjøpe
senter, altså om lag som dei få 
sentrale kjøpehus som berga litt 
av Bergen by. I bladet står det 
at formannskapet skulle drøfta 
om det skulle gjevast støtte til 
vidare planlegging.

EG TVILAR IKKJE på at formann
skapet prata, og sikkert godt og 
lenge, serleg dersom det møtte 
fram tilhøyrarar også – offent
leglova hadde gjeve høve til å 
møta fram, møtet var for opne 
dører.

Eg veit ikkje så mykje meir om 
kva som hende etterpå, men eg 
tvilar på om det vart stort meir. I 
alle fall ligg kvartalet i dag stort 
sett slik det var då fire grunn
eigarar kom med søknaden sin, 
dei hadde alt arbeidd med saka 
i tre år. 

I fjor sommar var professor 
Victor Normann innbeden som 
talande gjest i den store Vos
sakonferansen i Kulturhuset, 
og professoren hylla i varme og 
store ord Vossevangen. Vangen 
var ein skikkeleg småby, jubla 
han – heilt annleis enn den 
klumpen av kjøpesenter som du 
møter nesten kvar du kjem elles 
i fylket. Men når han tok seg ein 
rusletur rundt i byen sin, var 
det mest tomme butikklokale 
og gråpapir for vindauga han 
såg. Og nokre månader før den 
solvarme dagen opna Vangstun
nelen, frå Svartenakken til han
delsbyen som held på å veksa 
fram i Skulestadmoen. Om dette 
skal vara ved, kan kanskje Har
danger og Voss museum flytta 
ned frå Mølster til Vangen, det 
er nok ledig plass,  og Riksanti
kvaren kan  freda Vangen som 
typisk gjenreisningsby.

BYGDEBY. Då kona og eg flytta 
frå Bergen til Bolstadøyri i 1982, 
var Vossevangen enno ein sprett 
levande bygdeby. Butikkane som 
du trong, låg tett i tett, også spe
sialforretningane som hadde 
alt du trong, og ikkje minst: Du 
møtte folk i butikkane som du 
kunne spørja om alt du ville vita, 

ikkje berra lesa på hyllekantar 
og finna pris. Trong du tyngre 
ting til oppussing av gamalt hus, 
så var det berre å ringja til Gjer
de Bruk, så fekk du alt saman 
på døra, for ein teigdøling som 
også var ein dugande treskjarar 
kom med godsbilen sin ein gong 
i veka. No er Gjerde Bruk borte, 
og det same er godsbilen. Treng 
du noko, får du ordna det sjølv, 
låna deg tilhengar og ta turen – 
til Skulestadmoen, Tvildemoen 

eller til Palmafossen.

PÅ 1980-TALET var Vossevangen 
ein ny by, regulert av Leiv Tvilde 
og andre gode planleggjarar, 
og vedteken av politikarar som 
tenkte på å vinna framtida, ikkje 
hindra det nye. Dei tre brørne på 
VetleBjørko kom med store las
tebilar fylt med ferdigbetong, og 
dei gjorde det med godt samvit, 
for her skulle nybygg i brann
sikker betong opp fortare enn 

svint, i tre høgder og vel så det. 
Men så kom det nye politikarar 

til,  og dei heldt seg til Skrifta, 
til 31. verset i første kapittel av 
første Mosebok, der det står: 
«Og Gud skoda alt han hadde 
gjort, og sjå, det var ovleg godt. 
Og det vart kveld,  og det vart 
morgon, sjette dagen». Den sju
ande kvilde Vårherre, det gjorde 
politikarane også, og kviler gjer 
dei framleis.

Dei fire grunneigarane fekk 
aldri glasbua si. Då bussgara
sjane skulle rivast, vart det tala 
både godt og lenge, ikkje vart 
det kongresshall, og ikkje vart 
det handel og næring heller. 

DÅ DEI REIV gamlefengslet, var 
det ikkje for å verta kvitt min
net om eit hus i sorg og synd. 
Men det hende ingen ting heller. 
Voss vart knutepunkt for tog og 
buss, og det vrimla litt over av 
nøtteskalturistar frå Flåm også. 
Men bussane står no som før i 
Stasjonsbrekka, så mange og så 
store at dei nesten vippar ned
over brekka med bakhjula sine – 
endå den ideelle bussterminalen 
ligg der, rett inn til togperron
gane. Men der ser du ikkje anna 
enn parkerte bilar.

Eg trur, ærleg tala, at om dei 
fire grunneigarane hadde fått 
eit ja og halleluja frå politika
rane, kunne Vossevangen halde 
på handel og liv. Eg trur at om 
dei hadde halde på dei gamle 
planane om sjukehuset på Tvil
demoen, hadde det vore ei vel
signing for alle. Eg trur også at 
dei gamle ville fått det betre om 
kommunen hadde bygd nytt i 
Uttrågata, i staden for å isolera 
dei gamle på Vetleflaten eller 
oppe ved sjukehuset – der du 
treng attest frå fastlegen om at 
du er sterk og frisk for å ta deg 
opp Rogns bakken til fots til sju
kehus og sjukeheim.

NÅR ALL POLITISK DEBATT 
handlar om å finna grunnar til 
ikkje å gjera noko gale, vert re
sultatet gjerne at ein jagar alle 
byfunksjonar ut av det indre 
sentrum, og gjer distriktssente
ret til ein by der ein må bruka bil 
og køyra langt – i ein ytre sirkel 
frå Skulestadmoen og Tvildemo
en til Palmafossen. Men utslaga 
kan verta direkte komiske når 
ein ikkje ein gong vil godta at 
Haugamoen ligg i sentrum! 

Til så lenge får vi berre gleda 
oss over at Voss Sparebank var 
stae nok til å halda ut alle ut
setjingar og reiste eit vakkert 
tilbygg som gjorde bakgata 
mot stasjonen til ein del av ein  
bygdeby! 
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ORDET FRITT. Ja, så må eg 
takka av som abonnent på 
Hordaland. Sikkert ikkje så 
stort tap for avisa, som ikkje 
lenger prioriterer dekking 
av nyhende i Vaksdal kom
mune.  Men eit tap for meg, 
som i årevis har sett stor pris 
på Hordaland avis si gode 
dekning av stoff i Vaksdal og 
Modalen.

I eit tidlegare lesarinnlegg 
har eg teke opp dette proble
met: Hordaland kallar seg 
lokalavis for dei fem kom
munane Voss, Vaksdal, Ulvik, 
Granvin og Modalen. I aukan
de grad vert i alle fall Vaksdal 
og Modalen fortsett nedprio
ritert. Det meste av stoffet i 
avisa har lenge no stort sett 
vore frå sentrale strøk i Voss. 
Kanskje avisa no bør ta kon
sekvensen av det og gå over til 
å kalla seg lokalavis for berre 
Voss, evt. med Ulvik og Gran
vin på slep?

No slepp eg og mange med 
meg som bur utanfor Voss 
opna avisa tre gonger i veka 
og verta skuffa over at det 
nesten aldri er noko stoff frå 
vår kommune.  Unnataket er 
sporadiske, negative meldin
gar om fartsbøter og slags
mål.

Det som har fått mitt beger 
til å renna over no, er at en
dåtil folkemøta i Vaksdal med 
temaet kommunereformpro
sessen ikkje er dekka i Horda
land. Hadde tilsvarande møte 
vore haldne på Voss, ville det 
nok fått store oppslag... Dette 
kallar eg full nedprioritering 
av Vaksdal.

Ein fordel med den man
glande dekkinga av Vaksdal 
er at lag og organisasjonar 
– og kanskje kommunen, no 
kan kutta ut kostnader med 
annonseringar i Hordaland, 
det er nok med Vaksdalpos
ten.

Til slutt: Eg kjem gjerne att 
som abonnent seinare viss 
avisa endrar praksis og lever 
opp til mottoet sitt om å vera 
lokalavis for fleire enn Voss 
kommune! Så til dess følgjer 
eg med i utviklinga i gratisa
visa på biblioteket på Dale, 
viss dei då ikkje også vel å 
seia opp avisa Hordaland!

HELSING SIGMUND SIMMENES

Takk for 
meg!

Glasbua som kunne berga Voss

LITA GLASBU: Glasbua skulle gje bygdebyen eit lyft, var planen for 25 
år sidan. Det skjedde aldri. Kjartan Rødland gler seg over at ideen lever 
vidare i Voss Sparebank sitt vakre tilbygg.          ARKIVFOTO: VIDAR HERRE

 �Eg har ein kommentar 
til artikkelen «kvar skal ein 
klaga på brøytinga». Det er 
ikkje rart at Bergstø i vegvese
net kommenterer med at det  
ikkje har kome inn noko særleg 
med klager, når ein ikkje kjem 
gjennom på tlf nr 175. Og om 
ein er så heldig å koma gjen
nom på 175, så hamnar ein sen
tralt og får beskjed om at dei ik
kje har lokal kunnskap, dei kan 
ikkje hjelpa oss, men vil ta saka 
vidare. Har ringt tallause gon
ger og opplyst om dårleg veg
standard både i form av brøy
ting og tre i vegen utan at noko 
skjer før dagevis seinare. Elen
dig vegvedlikehald på Dalane, 
fortel ein bilist som kontaktar  
redaksjonen.

ORDET FRITT. I ei veke har me 
jobba med temaet «oppvar
ming». Me har funne ut korleis 
skulen (voss ungdomsskule) blir 
varma opp. Me fann ut korleis 
skulen blei varma opp ved å 
snakka med vaktmeisteren på 
skulen, og han viste og forklarte 
oss korleis dei gjorde det. Dei 
brukar vassboren varme. Og da 
e veldig umiljøvennleg. Han 
sa at han heller kunne tenka 
seg å ta ei slynge i Vangsvatnet  

og føra energi ifrå det. 
Me fekk og i oppgåve å under

søka skulen vår/spørja kva dei 
brukte for å varma opp huset 
med. Me gjekk til to klassar. Me 
fekk dei til å ta opp handa på det 
dei hadde. Metodane dei kunne 
rekka opp handa på var: Varme
pumpe, panelomn, varmekablar, 
vedomn, oljeomn eller gassomn. 

Dei tre oppvarmingsmeto
dane som var mest populære 
var varmepumpe, vedomn og 

varmekablar. Det var ganske 
bra resultat at ikkje så mange 
brukte dei andre type omnane, 
som for eksempel gass, olje og 
panelomn. Det me oppfordrar 
bygda til, er at dei prøver å ikkje 
bruka så mykje av dei omnane 
som er umiljøvennlege, og at 
dei heller brukar vedomn eller 
varmepumpa, da vil gjera at me 
sparer mykje energi så me kan 
bruka på andre nødvendige ting.

Så i løpet av 1 veka har gruppa 

vår lært korleis me brukar ener
gien vår. Og me kunne spart 
mykje energi, om me hadde 
tenkt meir miljøvennleg. For ek
sempel at alle hadde fått varme
pumpa istedenfor olje og pane
lovn. Fordi då sparer me mykje 
energi. 
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