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Byavisen

Her er
2010-fasiten
Rykker Brann ned? Blir det fint vær på
17. mai? Hvem kommer på Koengen til
sommeren? Og ikke minst, kommer
Pepperkakebyen til å få stå i fred neste
jul? Byavisen har stilt fire mennesker ti
spørsmål om hva og hvem de tror kommer til å farge Bergen i året som kommer. Natt&Dags redaktør i Bergen, Eirik
Kydland, gir deg sine tips, spådommer
og tanker om det kulturelle bergensåret
2010.

Brann-blogger, Eduardo Doddo
Andersen, ser også inn i 2010-glasskulen og spår hvordan det går med Brann
neste år. NHH-professor Ola H. Grytten
forteller deg blant annet hvordan boligmarkedet vil se ut. Spåkvinnen May Britt
L. Abinda derimot jobber som synsk rådgiver og er vel den som muligens er nærmest fasiten. Den som lever....ja du vet.

1. Blir Erik Huseklepp solgt 5. Hvilke spillere tror du
i løpet av 2010-sesongen? Brann kjøper i løpet av 2010?
- Ja, dessverre.
- Fredrik Hauge.

8. Forsvinner Jan Gunnar Solli
fra Brann og hvor tror du han
går?
- Han går gratis når sesongen er
2. Hvor tror du Brann havner 6. Hva med Roald Bruun- over. Gratis til en belgisk klubb.
på tabellen?
Hanssen? Er han fortsatt
- 4. plass .
sportsdirektør i Brann ved 9. Hvem i dagens Brann-stall
utgangen av året?
legger opp i løpet av 2010?
3. Får Steinar Nilsen eller noen - Ja.
- David Nielsen og Cato Guntveit.
andre i trenerteamet sparken i
løpet av året?
7. Får vi se noen gamle 10. Hvem blir klubbens
- Nei.
Brann-spillere i Brann- toppscorer?
drakt ig jen? Thorstein - Diego Guastavino.
4. Får Brann spille cupfi- Helstad? Seyi Olofinjana?
nale eller ryker de ut tidlig? C h r i s t i a n K a l v e n e s ?
- De tar seg til kvartfinalen.
- Nei.

Eduardo Doddo Andersen
Brann-blogger i Bergens Tidende. Forfatter og
musiker.
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Ola H. Grytten

Eirik Kydland

Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Vinner av
Kommunikasjonsprisen i Hordaland og Sogn og Fjordane 2009.

Natt&Dag-redaktør i Bergen. Musikkanmelder i Dagbladet.

1. Hvilke navn bør bergenserne se opp for på kulturfronten i 2010?
- Skal vi se. Bandet The Pink
Robots er det sannsynlig at du
vil høre en god del på radio,
de kan kanskje bli neste års
svar på Donkeyboy og Pony
the Pirate. Ellers var det gledelig at ringreven Thomas
Espedal endelig ble nominert
til Nordisk råds litteraturpris.
Han bør man egentlig alltid
se opp for, hvert eneste år.
På samme måte som bergenserne alltid burde følge
med på det som skjer på BIT
Teatergarasjen.
2. Det skal arrangeres
både nattjazz, festspill,
koengen-konserter, klubbkonserter og ekkofestival i
løpet av 2010. Ser du noen
“superstjerner” i horisonten
som kommer til å lande i
byen i løpet av 2010?
- Åja! Komponisten Philip
Glass kommer til Festspillene.
Han har hatt enorm betydning for popkultur, filmmusikk og avantgarden, og
dette blir et klart høydepunkt
i 2010. Det er nesten som
om Paul Bocuse skulle kommet til Bondens marked på
Torgallmenningen. Det var
virkelig den fineste julegaven jeg kunne få, siden det
ikke ser ut til at jeg får fred
på jord denne julen heller…
3. I år fikk byen servert den
første bergenske ungdomsfilmen gjennom Vegas. Hva
tror du filmmiljøet i byen
kan koke opp i løpet av året
som kommer?
- Vegas-Vikenes er jo i gang
med en ny film, noe som
alltid er spennende. Ellers
må vi ikke glemme de som
er enda mindre: Christian
Bråtebekkens fine barnebøker om nervøse Birger
Bilberger på Bryggen skal filmatiseres og bli serie på NRK.
Unger i alle aldre bør glede
seg! Ellers bør vi nevne det
vesle produksjonsselskapet
Synopsis som for tiden lager
landets beste musikkvideoer.
4. Natt&Dag presenterte
i sitt november-nummer
sine favorittforfattere fra
Bergen. Er det noen av disse

på en helt annen måte enn
oss gamlinger. De anser for
eksempel Ephemera for å
være historie. Magnet også.
Likevel må gjerne Poor Rich
Ones og Sister Sonny samles
igjen for min del, selv om
gjenforeningskonserter vel er
noe alle møter med en slags
skepsis. Man skal også huske
på at om et band oppløses, så
er det gjerne en god grunn til
det. Nei, her får bare naturkrefter, skjebne og kjemi
råde. Jeg ønsker meg bare
god musikk - uansett hvem
som lager den!

eller er det andre “ukjente” virkeligheten. De turnerer
Bergensforfattere som kan over hele verden, selger
få sitt kommersielle gjen- sine røde treningsdresser til
publikum, jobber inn mot tvnombrudd i 2010?
- Vi har i høst intervjuet Kjersti spill-bransjen, designer sko
Rorgemoen, Nils Henrik og gir ut egne artister. De
Smith og Cesilie Holck, tre driver en form for vellykket
unge forfattere som alle er entreprenørvirksomhet, der
ute med glimrende, men selve bandet på mange måter
vidt forskjellige bøker. I til- bare er blitt et utgangspunkt
legg er Erlend O. Nødtvedt for alt det andre de driver
en virkelig ekstraordinær med. Jeg kan ikke se at evenpoet, en god representant for tyret deres vil ta slutt med
byens unge litteraturmiljø. det første. Lerche og Kings
Les hans debut Harudes, of Conveniece representerer
eller løp av gårde for å se han noe annet, men likevel fortlese høyt. Han jobber med en satt levedyktig: En god gamny bok nå, men jeg tror ikke meldags trubadur-rolle, der
han vet om den kommer ut i de simpelthen reiser rundt
2010. Men hver gang jeg ser med kassegitarer og spiller
et stjerneskudd, ønsker jeg sine triller. Det vil aldri gå av
meg at nettopp det vil skje.
moten. Ellers blir det spennende å se om John Olav
5. Hva med de utenlandske Nilsen & Gjengen kan slå an
eksportartiklene når det i Sverige.
kommer til populærmusik?
Datarock, Sondre Lerche, 6. Bergen Internasjonale
Kings Of Convenience? Filmfestival (BIFF) har
Hvordan tror du det kom- sagt at de vil engasjere og
mer til å gå med de i en bevege kinogjengerne menstadig mer utfordrende talt. Det får ofte sitt utsprmusikerhverdag?
inng i filmer med ekstremt
- Datarock er utrolig flinke innhold i forhold til det
til å tilpasse seg den nye man vanligvis ser på kino.

Hvor langt tror du de tøyer Nes og Bergenfest fortsetde strikken neste år?
ter å hente store navn til
- De mest ekstreme bonda- byen. Men vi i Natt&Dag
gefilmene får jo alltid mest følger minst like mye med
oppmerksomhet i dagspres- på det Line Ira gjør. Hun er
sen - kjør torturporno på for- en råflink konsertarrangør
siden, liksom - men de mest som henter utenlandske
interessante BIFF-filmene undergrunnshelter til byen
er gjerne de litt mindre sex- - helt på egen risiko. Kan vi
fikserte dokumentarene. I kalle henne en Frank Nes
år så jeg blant annet et par med feinschmecker-teft og
strålende filmer fra Iran. Jeg knekkebrød-budsjett? Helter
tror ikke det er noen fare for er de på hver sin måte. Men
at BIFF skal utvikle seg i en for å svare på spørsmålet:
for ekstrem retning, de fort- Depeche Mode. Og Philip
setter nok å lage et bredt og Glass, da.
allsidig program. For min
del ble det likevel litt for mye 8. Tror du Bergen får
belgisk film i år. Bet liksom noen comeback / oppløsikke helt på den ”Mørk sjoko- ninger i løpet av musikklade, mørkt øl, mørk humor”- året 2 010 ? Kom mer
kroken.
foreksempel Ephemera
tilbake? Oppløses Kings of
7. En del 2010-konserter er Convenience?
allerede spikret for 2010. - Hehe, for et spørsmål. I
Depeche Mode, New York Natt&Dag presenterer vi
Dolls, Ultravox, Melody i desembernummeret et
Gardot og Kent kommer. knippe lovende bergensarHvilken allerede annon- tister - alle under 21 år - som
sert 2010-konsert tror du diskuterer tiåret vi er i ferd
kommer til å bli den mest med å legge bak oss. Det
minneverdige i løpet av morsomme er at de, med sine
neste år?
uhildrede og ungdommelige
- Det er fabelaktig at Frank blikk, ser på disse artistene

9. Hva med kontroversielle
Bjørn Hellfuck? Hvor tror
du han er når vi skal oppsummere 2010?
- At han på nyåret skal spille i
Grieghallen, sier vel noe om
populariteten. Og at folk liker
det han gjør, er på ingen måte
forunderlig, selv om man alltids kunne drømme om at et
Ny Musikk-arrangement på
Landmark fikk den samme
oppmerksomheten. Uansett
vil Hellfuck aldri stå igjen
som noe viktig fenomen, verken rent kunstnerisk eller på
andre måter. Det er klassisk
rumpeunderholdning - på
godt og vondt. Når historien
skal skrives nevner man vel
ikke at man en gang trakk på
smilebåndet av en middels
morsom vitsetegning i Vi
Menn?
10. John Olav Nilsen er på
mange måter 2009-navnet
i musikk-Bergen. Hvem
tror du står igjen med den
tittelen i 2010?
- John Olav Nilsens raske
suksess er ikke hverdagskost.
Og en tilsvarende historie
der en artist går fra hundre
tilskuere på Inside til utsolgt
Rockefeller i løpet av et år,
får vi nok ikke se i 2010. Det
får være måte på! Men både
Casiokids og Ungdomskulen
har potensial til å slå an enda
bredere enn det de har gjort til
nå her hjemme, mens artister
som Razika, A-Laget, Blood
Command, Put Your Hands
Up For Neo-Tokyo og Black
forhåpentligvis vil utvikle seg
stort som artister i løpet av
året som kommer. Kanskje
er 2011 deres år?

1. Vil den
finansielle
krisen som
verden er
midt inne
i minske i
omfang eller
ramme enda
flere i løpet
av året som
kommer?
- De f leste
internasjonale
indikatorer
peker i retning
av at krisen
vil bli mildere
neste år enn i
år. Likevel er
det forventet
at arbeidsledigheten vil
stige og en
del industribransjer,
særlig innen
eksport, vil
slite. Mange
frykter også
at krisen vil
komme i
et nytt tak
(W-krise). De
fleste store
internasjonale
kriser har histor isk set t
kommet i flere
omganger.

2. Boligmarkedet i Bergen
har fått en oppsving siste
del av 2009 etter en mørk
start. Hva tror du om de
bergenske boligprisene i
2010?
- Jeg tror at boligmarkedet
er svært skjørt for tiden. På
grunn av lav byggeaktivitet
og ferdigstilling av boliger
kombinert med lav rente har
boligprisene steget kraftig i
2009. Om tilstanden på boligmarkedet ikke endres særlig
kan prisveksten fortsette,
men neppe med samme hastighet. Jeg tror at boligprisene
i dag er over sitt langsiktige
likevektsnivå. Om vi skulle
få en sterkeere konjunkturtilbakegang enn forventet,
høyere ledighet eller en ny
runde med finansiell uro
kombinert med høyere rente,
kan det skje at prisene begynner å falle.
3. Vil vi få se flere konkurser i Bergen 2010 enn vi har
gjort i 2009?
- Jeg tror vil vi få se relativt
mange konkurser i 2010.
Men om det blir på samme
høye nivå som i 2009 er usikkert. Det kan bli både færre
og flere.
4. Hvordan tror du arbeidsmarkedet vil komme til å se
ut ved utgangen av 2010?

7
- Jeg tror sysselsettingen vil Tror du flere meglerkonstagnere i privat sektor og torer går dukken i 2010?
øke i offentlig sektor 2010. - Om omsetningen av boliger
Prognoser fra Norges Bank holder seg så lavt som nå, kan
og Statistisk sentralbyrå det absolutt skje, ja. Men de
tilsier det kan bli noe flere fleste meklerfirmaene nå er
arbeidsledige ved utgangen mer solide enn de som gikk
av 2010 enn i dag.
over ende i forrige år og har
derfor mer å gå på før de går
5. Vil flere miste jobbene over ende.
sine i 2010 enn i 2009 i
Bergen?
9. I november 2009 ble det
- De samme prognosene tilsier solgt 408 boliger i Bergen,
det. Men det er vanskelig å mens det i november året
forutsi i et usikkert marked.
før bare ble solgt 242 boliger
ifølge boligprisstatistikken
6. I november i år tok det til NEF. Hvordan kommer
i gjennomsnitt 21 dager det til å se ut i november
å selge en bolig i Bergen 2010 tror du?
ifølge tall fra Norges - Det er umulig å forutsi. men
Eiendomsmeglerforbund
med den lave boligbyggingen
(NEF), mens det i januar vi har nå og motviljen mot å
tok i gjennomsnitt 59 dager. selge boliger er det trolig at
Tror du dette tallet vil stabi- antall solgte enheter vil være
lisere seg i løpet av neste år? lavt neste år også.
- Ja, det anser jeg som sannsynlig, men det kan variere 10. Hvilke faktorer i 2010
en del.
tror du kommer til å få
størst innvirkning på
7. Hvordan tror du lønns- økonomien til den vanlige
veksten i Bergen vil se ut i lønnstaker i Bergen?
2010?
- Økt arbeidsledighet i deler av
- Om lag fire prosent, noe industrien i Bergens-regionen
lavere enn i de foregående år. og vekst i offentlig sektor,
samt økt rente. I tillegg tror
8. I slutten av 2008 lå Notar jeg LO vil moderere lønnsned 56 meglerkontorer kravene og at det vil komme
og morselskapet i Notar- uforutsette ting som påvirker
gruppen ble slått konkurs økonomien til lønnstakere.
2. desember samme år.

May Britt L. Abinda
1. Hva tror du om 2010 for
Bergen sånn generelt?
- Generelt ser det ut til at folk
flest har bedre økonomi. Det
blir en del diskusjoner rundt
Bybanen. Det ser ut til å
handle om både økonomi og
det å lære av andres erfaringer. Man ser hvordan andre
byer har gjort dette før. Det
er et ganske rolig år, men mye
debatter. Noen av dem går
på unge menneskers kjøring.
Unge må være mer forsiktig
i trafikken. Det blir også
noen uenigheter angående
tinghuset. Mulige planer om
å flytte? Noen mennesker
som har forsvunnet tidligere
blir funnet i 2010.
2. 2008 var preget av mange
branner i byen og i 2009
mistet to mennesker livet i
en brann i november. Kan
du se at noen store ulykker
skal ramme Bergen i løpet
av året?
- Jeg ser ingen store katastrofer,
men det blir en del ulykker.
Mest med kjøretøy. En stor
båt ser ut til å gå på gunn.
Ihvertfall er det noe med båten
og bunnen, muligens ankeret.
Problemer blir det ihvertfall.
Jeg får også et bilde som jeg
tror er Mongstad. Det er den
type virksomhet. Det er en
utrykning dit, men når man
kommer frem, ser man at
det ikke var slik som fryktet.
Det blir også noe debatt angående sykehus. Det handler
om at for mange mennesker
har blitt syke eller for mange
mennesker har dødd av noe.
Dette skal sjekkes opp i. Så

Spåkvinne og synsk rådgiver. Holder blant annet kurs
i tarotkort.
lite problemer. Det eneste er

at man må være obs på at folk
får nok opplæring/opptrening for ellers kan dette bli et
problem. Noen forsinkelser i
starten, men når den er kommet skikkelig i gang, går det
veldig fint og den blir bygget
videre ut.

4. Alle er opptatt av det,
men få får gjort noe med
det. Hvordan blir likevel
været på 17. mai?
- Været blir skiftende. Fint på
morgenen, overskyet/regn
midt på dagen også klarner
det opp igjen på kvelden.

er det dette med vannet på
Bryggen. Oversvømmelsen
blir kanskje som vanlig, men
jeg får også vann borte med
Zachen. Ikke at jeg tror at det
strekker seg så langt, men
det er mulig at det er noe galt
med rørene under Zachen for
jeg får et bilde av bekkalokket ved siden av Zachen og
at det kommer opp vann der.
Jeg får bilde av dykkere som
leter etter mennesker. Noen
har forsvunnet. Muligens
letingen finner sted i Bergen
Vest. Føles som det er på den
siden.

5. Og ikke minst, får
vi en bedre sommer i
2010 enn den dårlige
2009-sommeren?
- Juni er skiftende, men siste
uken er bra. Juli starter med
to uker bra vær, så blir de to
siste dårlig. August er dårlig
de to første ukene, så blir det
bra. Huff! Kan se ut som fire
uker dårlig tilsammen i juli
3. Hva med Bybanen? og august.
Kommer det til å gå
6. Hva med Brann? Gull,
knirkefritt
- Det blir en stor feiring av nedrykk eller midt på
åpningen. Jeg ser buekorps og tabellen i 2010?
musikkorps. Mye folk rundt - I Brann føles det som at det
Festplassen. Avisene skriver er litt rotete. Og de vet det!
side opp og side ned og mel- Og derfor har de begynt å
lom artiklene (på sidene i avi- prøve å ordne opp. Men det
sen) tar de inn kommentarer er for lite handlekraft og vilje
fra folk om hva de synes om til å tenke nytt og energien
Bybanen. Det aller meste er rettes feil. Det tas ikke fatt
positivt. Tror også noen har i det som er det egentlige
skrevet et dikt eller noe. Det problemet. Det meste ligger
dukker opp et problem med i holdningene. Det tenkes på
bybanen på fabrikken, men feil måte og det mangler selvdette løses raskt. Ellers er det tillitt. Man må tro på det man

gjør og man må tro at man 8. Kommer TV 2 til å flytte
kan få det til. Det mangler sin virksomhet fra Bergen
her. Det trengs en skikkelig til Oslo etter utgangen av
opplæring i måten å tenke 2010?
på. I tillegg er det en person - TV 2 vurderer å flytte, men
som er en propp i systemet. blir værende. Det ser ut til å
Det blir sannsynligvis ikke ha noe med markedet og en
bedre før han er borte for jeg annen kanal å gjøre.
tviler på at han er villig til å
endre seg. Han mener at hans 9. I fjor dukket både Bruce
måter er riktig. Sånn som Springsteen og Coldplay
situasjonen er nå og så lenge opp i Bergen. Ser du at det
de ikke endrer på dette, tror kommer like store stjerner
jeg at Brann kommer rundt til Bergen i år? Eventuelt
samme plassering som i år, større?
en 5.-6. plass.
- Det ser ut til at det jobbes for
å få tilbake en mann som har
7. Verden har vært ram- vært her før og som gjorde
met av en finansiell krise stor suksess, men det blir
siden 2007. Det blir altså vanskelig. Der ligger store
bedre økonomiske tider for hindringer. Det kommer
Bergen i 2010?
en artist som jeg bare ser
- Folk flest har det bra. som at hun er voksen, har
Kommunen har en del utfor- halvlangt brunt hår og gutta
dringer. Mye diskusjoner ser nok henne som hot. Det
rundt en del prosjekter som blir stor oppstandelse og folk
de mener kanskje ikke kan gleder seg, men hun innfrir
gjennomføres. Bybanen er ikke forventningene. Mye
antagelig en av dem, men på grunn av måten hun er på.
også andre ting. Det blir Ellers så kommer det noen
likevel gjennomført. Det er idrettsstjerner. Antagelig
spesielt to utgifter som føles fotballstjerner. Det kommer
som tyngende: En som har også artister som skal holde
med helse å gjøre. Kan det konsert på Askøy.
være at vaksinen for svineinfluensa kostet mer enn det 10. Det ble full, og typisk
man trodde? Eller gjennom- bergensk, oppstandelse da
føringen av den? Også er det Pepperkakebyen ble rasert.
et besøk som planlegges. Ser Får Pepperkakebyen stå i
ut som et par som skal besøke fred neste jul?
Bergen. Det gir ekstra kost- Den får nok stå i fred i
nader. Mulig dette besøket 2010. Det blir mye media
utsettes.
rundt den og det er vakthold.
Byen får mer penger. En
velgjører gir også penger til
Pepperkakebyen.

