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Det foregår litt av hvert
i et lite vertshus innerst i

Jakobsfjorden på
Bryggen. Det spilles kort
og det spilles trekkspill,
og en serveringsdame
kommer tørste gjester i

møte med brett fullt av
varer fra den rikholdige
flaskebeholdningen bak
bardisken. Flere gjester
har fått litt for mye, en
blir hentet av en

insisterande liten datter.

En gutt selger Bergens
Tidende, og i kroken
sitter en frodig dame som

bringer tankene hen på
Vaskerelvens Rose.

Neida, det dreier seg ikke om Bryggen
Tracteursted. Vertshuset er i miniatyr,
med dukker som klientell og personale,
og det befinner seg i tegneren Audun
Hetlands atelier. Omkring seg har det
vesle vertshuset et utsnitt av et lite
bysamfunn i miniatyr, med boliger,
verksteder og butikker - ja, til og med en
kunstner med atelier på loftet i ett av
husene. Miljøet er fra omkring
århundreskiftet.

Respons etter Frokost-TV
Det er Kirsten Hetland som har uttenkt

og formet dette som i sum er blitt et helt

Ute museum i dukkehus-størrelse. Hun
har samlet og kombinert, laget ting seiv
og fått andre til å lage ting for seg. Ikke
minst har hun skapt dukkene som
bestemte typer og med klare gjøremål, og
satt i scene deres virksomhet. De har nå
befolket en god del av rommene i
husene, men det skal bli flere av dem.

Det begynte med at Kirsten Hetland i
Frokost-TV for et par år siden viste et
dukkehus hun har hjemme, formet på
samme måte med en kombinasjon av
samlete og selvlagde ting, men med
kjøpedukker. Etter den lille titten folk
fikk i fjernsynet, har responsen og
etterspørselen vært så stor at Kirsten
Hetland fikk blod på tann, og lyst til å
lage flere hus. Nå står de som en ekstra
attraksjon i ektemannens atelier, men til
salgs er de ikke. Og for å få litt
handling i husene, kom jeg til at jeg nå
måtte lage dukkene seiv, sier hun.

Smed og vinkjeller
Handling er det sannelig blitt, og ikke

bare i vertshuset. I kjelleren under
vertshuset har smeden sitt verksted, og
vegg i vegg med ham er det vinkjeller
der vin skjenkes ut fra fat til flasker for
salg.

Hvert av de fire husene har flere
etasjer, og full aktivitet fra kjeller til loft.
Ikke alle steder er aktørene kommet på
plass men der de er det, kan hele
historier spinnes. I et av husene er det
mest kvinner som råder grunnen. En fin
frøken har åpnet sjokoladebutikk i
kjelleretasjen, med stort tilbud av
fristende lekkersaker.

Ovenpå er tilbudet i hattemakerens
hyller ikke mindre fristende for byens
damer. Systuen ligger vegg i vegg med
hattebutikken med sine velfylte hyller,

og her hjelper hattemakeren seiv en av
kundene med å prøve foran speilet.

Bestemor og kunstner
I etasjen over bor en pertentlig og

koselig bestemor, med dekket bord på
kjøkkenet, og orgel, blomster og
strikketøy i stuen. Barnebarnet hennes er
i nødvendig ærend på det den gamle
dåmen sikkert ville kalle avtredet på
gangen. Hun aner nok lite om det som
utspiller seg på loftet, der en nokså
annenrangs kunstner er i ferd med å
male sin yppige modell. Hun ligger
rødhåret og splitter naken utstrakt på en
divan.

I et annet hus er det feieren vi treffer
på loftet. Dette huset har to boligetasjer,
og en av dem som bor her er gullsmed.
Vakre og kostbare ting har han under
arbeid, men hans personlige økonomi er
det visst ikke så rart med, for han har
mattet innrede verkstedet på det trange
rommet hvor han bor.

I etasjen under er det både
blomsterhandel og bakeriutsalg, og
bakeriet befinner seg praktisk nok i
kjelleren under utsalget. Her er to bakere
opptatt med å trylle frem de lekreste og
flotteste kaker og annet bakverk.
Forhåpentlig har de iblant en liten godbit
å by sin nabo i kjelleren, som er
skomaker og arbeider hardt. Mange par
sko står i hyllene hans. Flere detaljer skal
tilføres både skomakerverkstedet og
bakeriet, og Kirsten Hetland har ellers
planer om å utvide med både
skredderverksted og legekontor.

Den rike kjøpmannen
Som en kontrast til denne

trangboddheten og den enkle standarden
i noen av leilighetene, innreder hun også

hus for en rik kjøpmann. Det er ennå
ikke bebodd, bortsett fra sønnen i huset
som spiller fiolin, og spøkelset på loftet.
Denne familien har også flygel, mange
bøker og kunst. De har råd til å reise, og
har brakt med seg hjem
kunstgjenstander fra Hellas. Bad med
badekar har de, mye skinnende kobber
på kjøkkenet, og kostbare møbler i
viktoriansk stil i stuer og soverom. Det er
tydeligvis fetevarehandel kjøpmannen er
blitt velstående på, og den skal han drive
i første etasje, med lager og boder i
kjelleren.

Husene er bygget av Geza Torma, som
også har laget en del inventar og
verkstedsustyr til noen av
miniatyrmiljøene. Dukkene og mye annet
har Kirsten Hetland laget seiv, og
benyttet erfaringene fra sitt tidligere
arbeid som dekoratør.

Settekasse-moten
For øvrig er hun pasjonert samler, og

er alltid på utkikk etter miniatyrer, både
her i landet og i utlandet. En god del har
hun funnet i Vest-Tyskland, og håper på
ny tur for å komplettere sine samlinger.
Det kan være vanskelig å få tak i alt hun
har bruk for, og et ekstra problem er at
tingene skal passe i størrelse.

Settekasse-moten har ført til at det
blir laget ganske mye i miniatyr fra den
tiden jeg er opptatt av, og det er jo nyttig
for meg. Men jeg har ikke mye sans for
den tilfeldige oppstillingen i settekasser,
sier Kirsten Hetland, som godt kunne
tenke seg å lage hus med miniatyrmiljøer
fra forskjellige perioder, om det hadde
tatt seg gjøre. Viktig er det for henne å
fylle dem med mennesker, med liv og
handling. Både utstillinger av gamle
dukkehus og museumsinteriører virker
som regel så passive, sier hun.

Det foregår litt av hvert i det vesle vertshuset på Bryggen. En dame i slekt med
Vaskerelvens Rose har en kokett samtale med vertshusets gjester, serveringsdamen
bærer øl alt hun orker, og spillemannen (i bakgrunnnen) byr på både
trekkspillmusikk og høylydt sang.

Kunstneren på loftet og hans rødhårete modell. Det spørs vel om bildet kommer inn på Vestlandsutstillingen.

Feieren på loftet har en viktig jobb i trehusmiljøet.

Sjokoladejomfruen har mange ftistende godsaker å by på
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