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5 veker til guvernørskiftet 
 

Eg innrømmer med ein gong at eg ikkje har vore flink med å følgje 
opp «det obligatoriske» månadsbrevet frå Distriktsguvernøren.  
Og no er det for seint å rette det opp.   
 
Året som DG har gått fort.  Eg har prøvt å følgje opp det som har 
vore viktig og nødvendig, men eg kunne / burde ha gjort meir.  Eg 
vil komme tilbake med ei oppsummering av inntrykk frå eit år som 
har gitt meg mykje – både av lærdom og kontakt med engasjerte 
menneske i den store Rotaryfamilien.   

 

No når det er ca. 5 veker igjen til guvernørskiftet, vil eg dele ei av dei store opplevingane:  
For nokre månader sidan kom det ein invitasjon frå RI-president Ravi, til å vere med på 
«audiens» hos Pave Frans.  I utgangspunktet verka invitasjonen litt for spesiell, men ved 
nærare ettertanke og sjekking av saldo på Eurobonuskonto og opptente poeng på hotellbe-
stillingar, vart invitasjonen meir realistisk.  Og dermed meldte vi oss på. 

 

Kona mi, Margun, og eg reiste til Roma og var 
med på «audiens» på Petersplassen 30. april, 
saman med ca. 8.000 rotarianarar (mange med 
ektefelle eller andre familiemedlemmer) og  
nokre titusen andre gjester.  Invitasjonen vi fekk 
som Rotarymedlemmer var knytta til 
«Jubelåret» som Pave Frans har erklært for 
tidsrommet november 2015 – 2016, etter ein 
tradisjon som den katolske kyrkja har for å mar-
kere «Jubilee» med ujamne mellomrom.   

 

Etter kvart forstod vi at dette var mykje større 
enn vi først trudde, og at det var ei «once-in-a-
lifetime» oppleving for oss som tok imot tilbo-
det.  Som RI-president Ravi la vekt på i invita-
sjonen, så deler noverande Pave Frans mange 
grunnleggande verdiar med Rotary – «teneste 
for andre», vekt på menneskeverd og støtte til 
dei som lir på ein eller annan måte, osv.  I talen 
som paven heldt på Petersplassen (riktig nok 
på italiensk, utan oversetjing, men tydeleg for-
midla via storskjerm) forstod vi at han la vekt på 
– og utdjupa – mottoet for «Jubelåret», 
«Mercy» (miskunn), og at han peikte på utford-
ringar som er sentrale også i Rotary sitt arbeid.  
Og dette viser at det er mogleg for ein religiøst 
nøytral organisasjon som Rotary å finne felles 
mål og utfordringar i møtet med gode religiøse 
leiarar. 
 

Med 40.000 – 50.000 menneske i sola på Pe-
tersplassen var det ei spesiell kjensle å vite at 
den kvite «prikken» langt framme på eit podium 
er den fremste religiøse leiaren i verda.  Der 
var vi, både kristne av alle slag (absolutt ikkje 
berre katolikkar) og ikkje-kristne frå mange 
trussamfunn og kanskje også ikkje-truande, og 
følte eit sterkt fellesskap – ei god «Rotary-
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kjensle».  Det var også kjekt å sjå bilete av eit personleg møte mellom Pave Frans og RI-
president Ravi. 
 

Vi hadde også høve til å delta på andre arrangement i Rotary-regi i Roma, og vi fekk helse 
på Ravi personleg under ein middag vi var med på kvelden før «audiensen» med Pave 
Frans, og vi fekk også med oss ein konsert i ei kyrkje på kvelden etter «audiensen».  At 
det var litt «italiensk slurv» både ved middagen og konserten, får no så vere.  Sjølv om tida 
og opplegget ikkje gav mykje rom for det, rakk vi å prate med rotarianarar frå bl.a. Ungarn, 
USA og Tyskland.  Fellesskapen vi følte i møtet mellom Rotary og ein pave som ser ut til å 
fremje ein del av dei same ideane som Rotary står for, var i alle fall ei stor oppleving. 
 
Og for å unngå misforståingar:  Reisa til Roma for å vere saman med 8.000 rotarianar på 
Petersplassen kosta ikkje Distrikt 2250 eller andre Rotary-budsjett noko som helst. 
 

Eg ønskjer Rotaryklubbane i Distrikt 2250 lukke til med avslut-
ninga av eit aktivt arbeidsår 2015 – 2016! 

 
Beste Rotaryhelsing 

Jostein By 
Distriktsguvernør 

 
Bilete frå Petersplassen, og eit par bilete med Pave Frans «i det fjerne». 

 
Endringar i lovverket kan gi Rotaryklubbar  

meir fleksibilitet 
 
 

Carl Lewin, Kopervik Rotaryklubb, har vore representant for D-2250 i Rotary Interna-
tional sitt Lovråd (CoL) i treårs-perioden 2013 – 2016.  Han har laga ein grundig rap-
port om arbeidet i og resultata frå møtet i Lovrådet 10. – 15. april 2016.  Eg oppford-
rar alle klubbpresidentane (både noverande og påtroppande) og andre interesserte 
om å lese denne rapporten, som er lagt ut på heimesida for D-2250. 
 
Eg viser spesielt til eit par viktige endringar som eg veit at nokre klubbar i D-2250 kan ha 
interesse og nytte av: 

 

«Selv om ikke standard kravene som definert i Standard Rotary Club Constitution, 
ble endret ble det vedtatt at i motsetning til tidligere, kan klubbene i sine vedtekter vedta 
avvik fra Standard Rotary Club Constitution på noen områder (dette i motsetning til tidlige-
re hvor kravene i standard Club Constitution alltid var obligatoriske):  

 

· Bestemme når og hvordan (og hvor ofte!) klubbene skal holde sine møter Dog stilles 
det krav til alle klubber at de skal holde minst 2 møter pr måned. 

· Modifisere eller helt eliminere krav om minimum fremmøte og om evt. strykning av 
medlemmer med lavt fremmøte 

 
Forslaget var fremmet av RI Board som en klar tilbakemelding om at de har lyttet til  
ønskene fra klubbene om større fleksibilitet når det gjelder organisering og drift. 
 
I samme retning var et vedtak om utvidelse av muligheten for å avlyse et møte i forbindel-
se med offentlige helligdager fra dager hvor helligdagen faller på dagen for et møte, til alle 
møter i en uke hvor det er en offentlig helligdag (16-26).» 
Dette betyr altså at den klubben som i 2015 – 2016 har spurt om råd med tanke på å kun-
ne ha møte på to timar annankvar veke i staden for ein time kvar veke, no kan gjere dette 
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utan å bryte RI-lovene.  MEN det er viktig å innarbeide eventuelle avvik frå standardkrava i 
RI-lovverket i klubben sin eigne vedtekter.  Dersom ein klubb f.eks. ønskjer å ha ha ei (eller 
to) møtefri veke(r) pr. månad, er dette greitt, men klubben må sjølv ta det inn i klubb-
vedtektene.  Dersom avviket ikkje står i klubbvedtektene, er det standardkravet om møte 
kvar veke som framleis gjeld. 
 
Og punktet om å kunne avlyse møte i veker med offentleg heilagdag gjeld kanskje alle 
norske Rotaryklubbar:  No kan klubbane våre endeleg på lovleg måte kutte ut møte i heile 
sommarferien, påskeveka og romjula – dersom klubben sjølv ønskjer det – utan å bryte lov-
verket.  MEN:  Dette må innarbeidast i klubbvedtektene. 
 
Også andre punkt er viktige for klubbane våre, og eg oppfordrar igjen alle presidentar, 
andre tillitsvalde og andre interesserte om å sjå nøye på rapporten frå Carl Lewin.  Eg viser 
til det som står i rapporten om at det «stilles i utgangspunktet ikke krav om å gjennomføre 
endringer for klubbene som 16-21 åpner for. Klubbene bør ta seg tid til å vurdere endringer 
de prioriterer blant de muligheter som åpner seg og hvordan de i praksis skal angripe. Som 
en start bør klubbene gjennomgå sine lover og diskutere hva som bør endres i vedtekte-
ne.»  Og eg minner om at Carl Lewin, som CoL-representant for D-2250 gjerne hjelper til 
med råd og rettleiing for dei klubbane som ønskjer det. 
 
Norsk Rotaryforum (Norfo) vil også følgje opp CoL-vedtaka slik at det så snart vi har fått 
den offisielle versjonen frå RI, får laga ei norsk utgåve av dei vedtaka som direkte berører 
klubbane. 
 

Jostein By 
Distriktsguvernør 

 
 

NB!  I en tidsbegrenset periode: 28. mai - 6. juni 2016 
kan man registrere deltagelse og få en spesialpris på kun US $265 

- normalpris er US $490. 
 

Både påmelding og betaling må foretas i denne perioden  
for å få spesialtilbudet. 

De aller fleste hotellene ligger i gå-avstand til konferansesenteret. 
Vi håper å få samlet en gruppe fra Norge som kan være med på  

å feire TRF sitt 100-års jubileum. 
 

http://www.rotaryconvention2017.org/ 
 

The 108th Annual Rotary International Convention will be held in Atlanta,  
Georgia on June 10 – 14, 2017.  

 

The convention will mark the 100th Anniversary of the announcement of the Rotary International 
Foundation made at the RI Convention also held in Atlanta in 1917. The Rotary Club of Atlanta was 

founded in 1913 and was the first club in the state of Georgia.  
Rotary was founded in 1905 and held its first annual convention in 1910. The last convention held in 

Atlanta was in 1970. 
The convention is expected to draw thousands of visitors from more than 150 countries to Atlanta 

and the Southeast.  
The RI Convention is often described as a “mini-United Nations” because of its internationality. Rota-
ry has more than 34,000 clubs in 200 countries and geographic regions. The last RI Convention held 
in the United States was in 2011 hosted in New Orleans, Louisiana drawing more than 17,400 regis-
trants. The first President of Rotary International from the Rotary Club of Atlanta was Albert S. Adams 

who held office in 1919-20.  
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Nytt fra Lovrådet – Council on Legislation - CoL. 
 

5 dager med møte fra kl. 8 til 18 i Chicago er over.  
Opprinnelig var det meldt inn 181 forslag til lovendringer og 
forslag til RI-styret, til behandling av Lovrådet. Før og under 
saksbehandlingen ble til sammen 62 saker trukket, 
videresendt til RI-styret for behandling eller behandling  
endelig avsluttet. Av de gjenværende sakene ble 50% aksep-
tert, noen med mindre endringer og 50% forkastet. 
 

Det er et kjedelig faktum at også dette Lovråds vedtak vil føre til 
at Prosedyrehåndboken (MoP, Manual of procedures) vil øke litt i 
sidetall. Det vil føre for langt å gå i detalj på samtlige endringer 
som ble vedtatt, men i denne og neste artikkel vil jeg kommentere 
noen få, men vitale endringer med interesse for samtlige klubber. 

 

Som kjent er Prosedyrehåndboken delt i 4 deler Lover- og forskrifter for RI og tilsvarende 
for klubbene. Noen elementer i RIs lover og forskrifter samt Klubblovene inneholder det vi 
som klubb ved Charteret har forpliktet oss på å følge. Disse elementene fastlegges av Lov-
rådet. Klubbens Forskrifter er i alt vesentlig klubbenes eget ansvar. – [Se Norsk Rotary 
Håndbok fra 2015 – på hjemmesiden: Rotary.no.] 
 

I denne omgang refererer jeg 3 saker: 

 

1. I Klubblovene ble en ny Artikkel 6 med overskriften Formål satt inn: 

(Uautorisert oversettelse!) Klubbens formål er å arbeide for virkeliggjøring 
av Rotarys målsetning, gjennomføre service prosjekter basert på Rotarys 

5 tjenestegrener, bidra til å styrke Rotary ved å øke antall medlemmer, å bidra til 
Rotary Foundation, og å utvikle ledere ut over klubbnivå. 

2. 2. Det mest grensesprengende forslag ble presentert av RI-styret og vedtatt med 
solid flertall, ved en ny Artikkel 7 i Klubblovene med tittelen: Unntak fra gjeldende 

regler når det gjelder møter og møteplikt. 
 

Kort fortalt gir den nye Artikkel 7*) klubbene mulighet til selv å velge om de vil for-
holde seg til oppmøteregler og møtefrekvens slik som de gjelder i dag (Ref. Artik-

lene 7, punkt 1; Artikkel 10, punktene 1, 2, 3, 4 og 5; samt Artikkel 13 punkt 4), 

eller om de vi definere nye punkter i Klubbens Forskrifter, tilpasset klubbes situa-
sjon og behov.  
 

Dette vil si at klubben kan velge om de vil definere egne 

· oppmøtekrav,  

· møtehyppighet, med en begrensningen at det skal holdes minst 2 møter pr. måned 
og  

· regler for utestengelse av medlemmer hvis klubbens oppmøtekrav ikke innfris!  

3. Kontingent. 

En kontingentøkning med US$ 2,- pr halvår fra og med Rotaryåret 16 -17 til 19-20 

ble vedtatt. 

Disse vedtakene blir gyldige fra 1. juli i år.  

*) Bakgrunnen for Ris lovendringsforslag er de betydelige forskjellene i kultur mellom de 
forskjellige verdensdelene. Sør-Amerika og de gamle Rotary-landene i Asia er generelt me-
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get konservative, og lite villig til endring. Den valgte 
ordlyd gjorde det lettere å få vedtatt endringer som 
Europa og USA trengte. 
 

Jeg går ut i fra at klubbene vil diskutere både tolkning 
av formålsparagraf og om de vil endre Klubbforskrifte-
ne i egne møter, og henviser til originalteksten fra Lov-
rådet, som ligger på hjemmesiden: Rotary.org. 
 

Avslutningsvis gjentar jeg tilbudet om å komme i klubben din og orientere om og svare på 
spørsmål i tilknytning til Lovrådets vedtak. 

 
Carl Lewin 

PDG  
 

Lovrådet - Council on Legislation 
 

Lovrådet i Rotary - Den lovgivende 
forsamling. Holdes hvert 3. år, med 
deltakere fra alle Rotary Internatio-
nals distrikter. 

 

Fra venstre: 
Stig Asmussen D2310, Christin Sagen Landmark D2250, Toralf Pedersen D2275, 
Wictor Sandvold D2305, Yvona Holbein D2260 og Erik Gran D2290. 

Distrktsguvernørene i Norge for 2017 - 2018 



Månedsbrev for Distrikt 2250.  Redaktør Per Ove Askeland-Askøy Rotary Klubb (paske@broadpark.no) 

7 

Nye medlemmer på Voss     

Mange barn fikk sko og klær fra Askøy RK og sponsorer 
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..med sko for første gang 

President Per Ove åpnet møtet med å tenne lys for alle eventyrere som tør å gjøre reiser 
vi vanlige ikke tør og han tenkte da spesielt på kveldens  foredragsholder .  
 

Han ønsket så Kjell Tore Solvang velkommen og overlot ordet til han resten av kvelden.  
 

Kjell Tore rodde Norge på langs første 
gang sammen med sin bror Svein Egil i 
2007 fra Nordkapp til Lindesnes,men 
dette var tydeligvis ikke nok for Kjell T.  
 

Han ville ro Norge på langs en gang til, 
men denne gang helt alene. Mange var 
skeptiske. Ingen visste om noen hadde 
gjort denne bragden tidligere.  Han gjen-
nomførte imidlertid med glans.90 dager 
etter han forlot Skjærhalden i sør til han 
fikk landkjenning i Kirkenes.  
Men det var ingen enkel reise.  
 

Været var den største utfordring i den 
dårligste sommer langs norskekysten på 

mange år. Flere ganger holt han på å forlise, 
men da tenkte han på hva faren alltid sa.  Du 
skal ikke be om lett reise, men heller om en 

sterk rygg .. .og det 
var tydeligvis det som 
holt viljen til å gjen-
nomføre oppe. 
 

Han levde av det na-
turen hadde å by på. 
Fisk så mye han ville 
ha. Måseegg, konge-
krabbe, og det som 
havet ellers hadde å 
by på.   
 
Han rodde i 870 ti-
mer, - ca. 9 timer pr 
dag med en gjennom-
snittsfart på 3 knopp, 
og vel en million åre-
tak.  
 

Han navigerte med 
mobiltelefon via 
Google map noe som 
viste seg å fungere 
godt.  
 

Det å kjenne land  

«På viljen løs» 
Askøyværingen Kjell Tore Solvang rodde norskekysten rundt fra  

Svenskegrensen til Kirkenes 

Fakta: Kjell Tore Solvang er den mestvinnen-
de trener og landslagssjef gjennom alle tider innen 
sommeridretter i Norge. Gjennom sine 5 år som 
landslagssjef står han blant annet bak følgende suk-
sesser: 
– 3 x OL gull 
– 4 x VM gull 
– 4 x EM gull 
Delaktig i Branns seriegull 2007 
Padling ble under Kjell Tore Solvang kåret til beste 
norske sommeridrett i 3 OL på rad!  
I 2006 og 2007 jobbet Kjell Tore tett sammen med 
Sportsklubben Brann, et samarbeid som munnet ut i 
SK Brann sitt første seriegull siden 1963! 
Prestasjonskultur basert på erfaringer 
Prestasjonskulturen Kjell Tore har skapt er basert på 
hans erfaringer og eventyrlyst. Han har gjennomført 
en rekke ekspedisjoner blant annet til Canada. Han 
har levd på tundraen med enuiter og med doggrib 
indianerne. 
Kjell Tore Solvang har levd ut sine villmarksdrømmer 
ved å følge i Helge Ingstads fotefar over Store Slave-
sjø og Thelon River. Gjennom ekspedisjonene har 
den lidenskapelige storviltjegeren lært seg å lytte til 
andre kulturer og spille på lag med dem. 
Årets idrettsnavn 2002 
Kjell Tore Solvang er en rekke ganger nominert til 
årets trener i Norge og ble av Bergens Tidende  
kåret til årets idrettsnavn i 2002.  
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 under føttene i Kirkenes og kysse fjæresteinene kjentes helt 
vidunderlig sa han helt til slutt.  
 

Og så ventet kone med flere velkomstkyss. Hun var lettet for at 
alt var godt bra, og hun igjen kunne holde rundt sin fantastis-
ke eventyrer.  
 

Kjell Tore Solvang svarte på mange spørsmål fra salen og for-
talte små historier fra boken «På viljen løs», som herved anbe-
fales. 
 

Kveldens, 29.6.2015 – Slakkafjellet/Statnett 
 

På filterpapir holdes tankene fast 
Mens inntrykk går kast i kast 
Det elektriske ledningsnett i vårt land 
Viser et det går an  
 

Med penger og teknisk forstand 
Å bygge infrastruktur 
 i Norsk - til dels urørt - natur.  
 

Rotary takker unge herr Søvde 
Som lykkes når han prøvde 
Å gi oss innblikk i 
Utbygging og distribusjon av norsk vannkraft-
energi!  

Kveldens, 14.12.2015 – programmøte 
 

Ein – Felleskjøpkalendar (!) – vert full av meir enn ein ide: 
Som vil syne klubben – og andre – kva som skal skje 
det neste halve år. 
Vi er spente på kva vi får  
 

Av nye medlemar og engasjement 

Dette meiner 1 kvinne og 5 menn – denne gang……  

KVELDENS  Sjokolade; 14.03.2016 
 

Ei interessant reis til Sogn – frå Amsterdam 
syner at om ein vil – kjem ein fram. 
Å arbeide med det søte liv 
Og dessutan  vere kreativ 
Har gjeve Marifjøra nytt liv!  
 

Vi er imponert over innsats og kvalitetsprofil: 
Sjokoladefabrikken har funne sin eigen stil! 
Den hollandske gründer-immigrasjon 
Vonar vi – vil gje ein ny og velsmakande   
– tradisjon 
 

Vi avsluttar kvelden med søte ord 
Og er glade for nykoma ved Sognefjord! 

Kveldens, 29.2.2016 (!) 
 

(Det hadde nok en forklarlig grunn 
at Stavenes havnet på havets bunn….) 
 

Med entusiasme, litt galskap, godvenner og pengar 
er restaureringsprosessen nå kommet mye lenger 
enn da båten kom hjem fra de britiske farvann. 
Dette beviser at mangt går an. 
 

Vestlandets kulturhistoriske dampskipsmiljø 
måtte lenge seile sin egen sjø…. 
 

Vi er glade for at også Riksantikvar  

så at båten ikke lenge bar! 

Nå seiler snart en hel flåte  

KVELDENS   Loftesnesbrui, 11.4.2016 
 

No vert det bygd ny Loftesnesbru 
I ein arkitektur ingen kunne tru! 
 

Men med ny teknologi og ny teknikk 
Kopla mot kompetanse og inn-blikk 
 

Har ein kome fram til ein konstruksjon 
Som gjev bru – og landskap – ein ny dimensjon!! 
 

(Det er freistande å spørje Gunnar Solbakken 
Om kva han meiner om Sogndalspakken…?) 
Men det er før sekretæren avleverer med glede  
-  for den  
framifrå orienteringa denne kvelden – Takken! 

FRA HUSPOETEN CHISTEN KNAGENHJELM 
Sogndal Rotaryklubb har sin egen huspoet - han serverer gullkorn etter hvert møte! 
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 I 2017 får Bergen Nordens første Media City når TV 2, NRK, Bergens Tidende, Ber-
gensavisen, medieutdanningen ved Universitetet i Bergen og grafikkselskapet Vizrt 
flytter sin virksomhet i Bergen til Lars Hilles Gate 30. 

 
MediaCity Bergen skal bli det mest fremtidsrettede stedet 
for å drive medieproduksjon.  
Visjonen bak MediaCity Bergen er å skape et internasjonalt 
ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor 
mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdan-
nings- og forskningsmiljøer sammen i en næringsklynge. 
 

Eiendomssjef i Entra; Sturla Hjelmervik presenterte prosjek-
tet for klubben onsdag 27. april 
 

Lars Hilles gate 30 blir Bergen sentrums største nærings-
bygg og eies av Entra 
OPF som igjen eies av 
Entra og Oslo Pen-
sjonsforsikring med 50 
prosent hver. Entra 
OPF vant i begynnel-
sen av 2013 konkur-
ransen om å huse et 
internasjonalt ledende 
miljø for innovasjon og 
kunnskapsutvikling for 
1 200 ansatte og stu-
denter innen media. 
 

Eiendommen består i 
dag av cirka 35 000 
kvadratmeter og skal 
etter planen utvides 
med rundt 10 000 nye 
kvadratmeter til totalt 

cirka 45 000 kvadratmeter. Eiendommen vil fremstå som et signalbygg og være like stort 
som Postgirobygget i Oslo.  Ny bygningsmasse mellom tårn 2 og 3 skal bli et stort innen-
dørs atrium. Utenpå denne fasaden kommer en stor medieskjerm på 1060 tommer (Nord-
Europas største). Skjermen skal vise bilder og film, men ikke lyd. 
 

Bygget skal ha et felles torg med servering (Street Food) som også er åpen for publikum 
samt de 15-1600 ansatte i bygget. Her blir også frisør og møteromsutleie. 
 

Bygget må være ferdig til august 2017 p.g.a sendinger fra sykkel-VM som TV2 skal dekke. 
Bergen har all grunn til å se frem til ferdigstillingen av  
bygget og den virksomheten som skal foregå der. 
 

Klipp fra klubber     

Media City 2017 

 

 

Sturla Hjelmervik 
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PDG Egil Jørgen Eikanger har som privatperson tatt initiativ til å få reist en statue 
eller byste av krigshelten, flyveren og stortingspresidenten (fra  1981 til 1985) Per 
Hysing-Dahl fra Bergen.  Med seg på laget har Eikanger fått Stortingsrepresentant 
Peter Christian Frølich.  En rekke bedrifter og enkeltpersoner har vist begeistring og 
støtte til tiltaket, som uten tvil er berettiget ut fra mange vinklinger. Hysing-Dal er 

legendarisk både for sine meritter under kri-
gen, men og for sin innsats som politiker (tre 
perioder på stortinget i ulike verv) og som 
stortingets president. 
 

AVINOR har tilkjennegitt støtte både økonomisk 
og på annen måte og ledelsen på Flesland ved 
Aslak Sverdrup har lovet å finne en passende 
sentral plass til statuen  - i terminalen på «nye» 
Flesland Flyplass.   
 

Også Christian Rieber (som for øvrig er medlem 
av Bergen Rotary klubb) har gitt uttrykk for inter-
esse.  Flere har tatt til orde for at dette prosjektet 

bør støttes av Rotary.   
 

Egil Jørgen Eikanger inviterer nå klubbene i Distriktet vårt til å bidra til å få realisert sta-
tuen.  Skulptør Arne Mæland har gitt en pris på ca. kr. 350.000 inkl. moms for statuen i 
helfigur.  Eikanger håper nå at statuen kan stå ferdig til innvielsen av «nye» Flesland fly-
plass terminal i 2017. 
Klubber som ønsker å bidra bes ta kontakt med PDG Egil Jørgen Eikanger på e-post; 
cutts@online.no eller tlf.: 928 89 400.   
 
Verd å nevne er også at de klubbene som bidrar med kr. 25.000. - eller mer vil få sitt 
navn oppført på en egen takketavle. 
 
 
 
 
 
Per Hysing-Dahl var en av Norges høyest dekorerte krigsveteraner. Som stortings-
representant for Høyre gjennom fire perioder hadde han et glødende hjerte for for-
svarssaken. 1981–85 var han stortingspresident. Han var dessuten en dyktig grün-
der på flere områder i næringslivet. 

 

Nervepirrende opplevelser og dristige opp-
drag i krigsårene formet Hysing-Dahl for all 
fremtid som menneske og ikke minst som 
politiker. Han var knapt ferdig med gymna-
set hjemme i Bergen da han som 20-åring 
møtte okkupasjonsmakten og gikk under 
jorden som motstandsmann. Han kom seg 
i hui og hast over Nordsjøen til Storbritan-
nia og videre til “Little Norway” i Canada for 
å få opplæring som krigsflyger. I nesten fire 
år fløy han i nattlige spesialoppdrag for 

 

 

INITIATIV TIL Å HEDRE  FLYVERHELTEN PER HYSING-DAHL 

Fakta om Per Hysing-Dahl 

Kilder: Wikipedia m.fl. 

Admiral og PDG Egil Jørgen Eikanger 
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Royal Air Force (R.A.F.) 161 Squadron eller på bombetokter over Tyskland.  

 

Men aller mest forsynte han den europeiske undergrunns-
bevegelsen, særlig i Frankrike og Norge, med agenter og 
materiell. Han var en av de få i R.A.F. som ble plukket ut til 
å lande på okkupert område og bringe med seg franske 
motstandsmenn som var på flukt fra Gestapo. På selve D-
dagen 6. juni 1944 ble han skutt ned over Den engelske ka-
nal, men greide på mirakuløst vis å nødlande og berge to av 
de tre agentene han hadde med seg. 
 

Da krigen var slutt, fortsatte Hysing-Dahl en tid som flykap-
tein i sivil luftfart. Men han følte snart behov for å gjøre noe 
helt annet. Gjennom svigerfarens bedrift på Stord så han 
interessante muligheter som næringsdrivende. I alle år før 
politikken ble heldagsgeskjeft var det fremfor alt fiskeri-
næringen som opptok ham. Etter å ha drevet sildoljefabrik-
ken Clupea utenfor Bergen 1950–60 satte han i gang med 

trålfiske i stor stil utenfor Vest-Afrika i 1960-årene. Som administrerende direktør i Akers 
Trading Co. 1963–72 inngikk han et samarbeid med myndighetene i Ghana og hadde bl.a. 
flere moderne fabrikkskip som tok imot fangsten. I disse årene startet han dessuten en rek-
ke andre maritime bedrifter som han selv ledet, samtidig med at han overvåket fisket i fjer-
ne farvann. Men den gamle flygeren fornektet seg ikke. Han så behovet for et flyselskap 
som kunne drive taxiflyging omkring på Vestlandet. Dermed startet han i 1964 A/S 
Westwing og var administrerende direktør der til 1972. 
 

Interessene for fiske og næringsliv i vid forstand preget Hysing-Dahl også som stortingsre-
presentant i årene 1969–85. Kystfolkets interesser opptok ham i særlig grad, og han nektet 
aldri for at det skyldtes hans egne krigserfaringer. Men det var som leder av forsvarskomi-
teen 1973–81 at han utfoldet seg mest. Det var knapt en øvelse eller en forlegning han ikke 
besøkte. Han trivdes ute i felten og var særdeles avholdt og respektert i alle forsvarsgrener. 
Han slo nådeløst tilbake mot alle som på ulike måter forsøkte å svekke forsvarsevnen. Han 
var likevel ingen enøyd og mørkeblå “kriger”. Ekte naturinteresse gjorde ham til ivrig natur-
verner. Det viste seg ved flere politiske oppgjør da han ikke nølte med å gå på tvers av fler-
tallet i Høyre. Han satte foten ned bl.a. i de harde kampene om vassdraget Veig - Dagali og 

Stølsheimen-utbyggingen. 
 

Hysing-Dahl var viseformann i Høyre 1972–74, men han var 
ingen typisk partipolitiker. Partiet var bare et redskap. Han 
likte ikke valgkamper og hadde liten sans for det politiske 
spillet. Det var hele tiden sakene han glødet for og gravde 
seg ned i. Han kunne være uvanlig sta og kompromissløs i 
saker han brant for. Det var et nederlag, følte han, å ikke bli 
forsvarsminister i Willoch-regjeringen 1981. Men han fant 
straks glede og inspirasjon i å være stortingspresident, et 
verv han hadde i hele sin siste stortingsperiode. Han kunne 
være myndig og brysk, og mange oppfattet ham som utilnær-
melig, inntil de oppdaget en lun humor og en ekte vennlighet 
bak det barske ytre. 
 

Per Hysing-Dahl mottok en lang rekke norske og utenlandske 
dekorasjoner for sin krigsinnsats, bl.a. Krigskorset med 
sverd, St. Olavsmedaljen med eikegren, det britiske Disting-
uished Flying Cross (D.F.C.) and bar og det franske Croix de 
guerre. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 
1989 og var kommandør av den franske Æreslegionen. Hy-
sing-Dahl  døde 1989 etter lang kamp mot kreftsykdom. 

 

 

Krigskorset med sverd 
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Kveldens foredragsholder og hovedgjest Hans Gunnar Skarstein ble behørig pre-
sentert, beklappet og varmt ønsket velkommen.  Han er; kjent radiostemme, 67 år, 
programleder, journalist, ornitolog og jeger for å nevne noe. 
 
Hans Gunnar fikk deretter ordet og orienterte om viktigheten av at jegeren har godt utstyr; 
kikkert, utstyr for opptak og avspilling av dyrelyder, varmekamera, kniv, skytevåpen med 
mere.  

 

Det blir mye jakt året rundt. Bl.a. i Naustdal.  Det blir mye hjort, men også mye annet alt 
etter sesong.  
 
Jakt er mye læring og perfeksjonisme.  Det handler blant annet om å lære å tolke spor, 
natur og værforhold, som har betydning for resultatet. Hans Gunnar bruker 2 store hunder 
når han er på jakt.  De kan bære 20 kg. på ryggen.  Det er parterte dyr - slakt. En blir aldri 
utlært i denne hobbyen. Han har også deltatt i Elgjakt på Voss. Skogens konge er et im-
ponerende dyr. 
Det er også viktig å dra med seg ungdommer og venner ut i naturen, sønnen er også en 
ivrig jeger. Hans Gunnar fortalte om villsvinjakt i Skåne i Sverige, samt villreinjakt i fjellhei-
men/Røldal noe som ofte er både surt og kaldt med mye venting og stillesitting.  
 
Kommunikasjon via UHF er veldig viktig for kontroll på hverandre/jaktlaget og orientering i 
naturen mot byttet. Det er viktig å lære seg riktig bruk av kniv under slakt, hygiene og bak-
terierens. Etter jakten er det godt med skikkelig cowboymat: egg og flesk! 
 

Jegeren Hans Gunnar Skarstein 
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 Hans Gunnar har også jaktet sel 
og skutt mye rev, bl.a. i Bergens-
området, Rådal/Stend. I Jordal er 
mår og mink fritt vilt. Rev tar mye 
lam i ulike områder, samt høns. 
Hans Gunnar legger ut åte og prø-
ver å utrydde reveskabb. Rev sky-
tes med rifle. Predatorjakt er ef-
fektiv viltpleie. Han jakter også på 
Ravn og har også fått oppdrag 
med å drive ut mår fra hytter. 
 
Skarstein jakter også bever i Åse-
ral i Vest-Agder(Bever kan spi-
ses!) og også Mår ved Flesland 
Flyplass. Han har lært mye om 
våpen og ammunisjon, som oftest 
er selvlaget. Jakt krever selvjustis 
- skudd avfyres kun når en har 
sikkert treff, i hovedsak i brystet 
rett over hoften. I jaktlaget deles 
alt likt og rettferdig. Han anbefaler 
kurs i partering for der er det mye 
å lære! 
 
Jakt er ikke bare for egen interes-
se, men også samfunnsnyttig for 
viltforvaltning. 
Han fortalte også om sin kjøtt-
varmebehandlingsmaskin - Sous 
Vide - som gir et utmerket resultat. 
Hans Gunnar fortalte også om 
sine medbrakte trofeer av bl.a. 
mink, mår, rev. 
 
Etter et interessant og opply-
sende foredrag om jegerlivet 
overrakte presidenten  
«Rotaryposen» og infobøker 
om Askøy som takk. 
 

 


