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RYDDEJOBBEN: Kathrine Tysnes Haldorsen leder an i jobben med å fjerne døde og tørre grener fra de to store hestekastanjetrærne i Teaterparken.  FOTO: TOM R. HJERTHOLM 

FØRSTE ÅRENE: 
Slik så det ut de første 
årene etter at både 
park og teaterbygning 
var tatt i bruk. Knapt 
et eneste tre er å se. 

HØYT: Her er en i 
teamet i full sving med 
motorsagen, og det detter 
store greiner i bakken.                                       
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Høyt henger de, og har noen 
luftige arbeidsdager. Det er 
trepleietid i byen vår, og den 
fredede Teaterparken får i øye-
blikket spesialbehandling.
BERGEN: På bakken står arbeidsleder 
for Akasia trepleieteam, Kathrine Tys-
nes Haldorsen. Blikket er festet mot de 
tre som befinner seg høyt oppe i det 
gamle hestekastanjetreet.

– Disse trærne tok vi fatt på i dag, og 
regner med å være ferdig med jobben i 
løpet av dagen.

Tørre og døde grener er det som nå må 
fjernes, mens trærne fortsatt står der 
uten masse løv på greinene.

– Disse grenene har en større sjanse 
for å knekke, for så deise i bakken. 

Kathrine peker på at det akkurat nå 
ikke er like enkelt å skille de friske gre-
nene fra de svake og døde.

– Nå har vi trente øyne, og det er om å 
gjøre å se om det er liv i knoppene, opp-
lyser arbeidslederen.

I det hele tatt er det mange tegn som 
viser om grenene  er døde.

Som trepleier klatrende i  gigantene, 

er det viktig å få et så 
høyt feste som mu-
lig. 

– Da er det mye 
lettere å jobbe, og å 
komme langt ut på 
grenene.

Om det i dag står 
noen svære heste-
kastanjer, har det 
ikke alltid vært sånn.

Den forholdsvis lille parken ble fak-
tisk anlagt så langt tilbake som til 
1850-tallet. Vi kjenner ikke hele histo-
rien, men vet at den ble brukt som 
festplass – og det faktisk helt frem til 
Den Nationale Scene så dagens lys.

Parken slik vi kjenner den i dag, ble 
åpnet omtrent på samme tid som selve 
teaterbygningen – 1909.

Fra midt på 1800-tallet og frem til i 
dag har parken gjennomgått en del 
endringer, og etter  bybrannen i 1916 ble 
trikkens trase gjennom parken lagt om. I 
forbindelse med gjenoppbyggingen av 
byens sentrum, ble og trikkesporene 
flyttet til utsiden av parken.

– Med tanke på parkens og trærnes al-

–Vi gjør jobben med ærefrykt
der, er det med ærefrykt vi utfører dette 
arbeidet. Vi må passe på ikke å ta for 
mye av trærne – ja, gjerne minst mulig, 
og spesielt siden dette er gamle trær.

I Teaterparken finner vi de to store 
hestekastanjene og noen lindetrær.

– På nordsiden er det og noen bøke-
trær som er blitt ganske høye. Alle disse 
skal vi og se nærmere på.

Etter Teaterparken tar teamet, som 
foruten Kathrine består av «dansken, 
svensken og nordmannen», dvs. David 

Neumann Hansen, Per Anders Hammar-
ström og Rune Vike, turen nedover Ole 
Bulls plass.

– Helt til slutt vil jeg komme med opp-
fordring til publikum: Det er veldig vik-
tig at man respekterer sperrebåndene vi 
har satt opp. Det hender at vi nesten 
hele tiden må passe på, fordi det er farlig 
å bevege seg innenfor når det kommer 
store grener ned.

   

VÅRVASKEN: Linn Steinsvik 
fra Bymiljøetaten er i full sving 
med å vaske de skitne lysarma-
turene rundt i hele Byparken. 
Etter såpevasken er de høythen-
gende lampene som nye igjen.
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