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  Frå guvernørens side    

Hausten 2015 vil eg hugse som ein utruleg hektisk, 
spennande og positiv haust.  Eg har t.o.m. 16. no-
vember besøkt 26 av dei 47 Rotaryklubbane i dis-
triktet, og eg har hatt berre positive opplevingar.  
Framleis står det igjen nokre klubb-besøk før jul, før 
eg er i mål med dei klubbane som eg etter den inn-
førde prøveordninga skal besøke.  Så får vi sjå om 
eventuelle ønske frå andre klubbar, og min eigen 
kalender, gjer at det blir nokre klubb-besøk også 
utover etterjulsvinteren og våren. 
 
Eg hadde ei målsetjing om å skrive guvernørbrev kvar 

månad, men det har «drukna» i ein hektisk reiseperiode.  Eg får prøve å komme sterkare 
tilbake med månadsbrev gjennom Rotary i Vest og på heimesida for distrikt 2250 når den 
mest hektiske besøksrunden tar slutt. 
 
Inntrykket mitt er at Rotaryklubbane i Distrikt 2250 driv godt og med ein utruleg variasjon i 
aktivitetane – med engasjement i store og små prosjekt i nærmiljøet og også ute i verda.  Ei 
felles utfordring er medlemsutviklinga – der slit dei fleste av klubbane våre, noko som er 
felles med andre distrikt og land i vår del av verda (dvs. Nord-/Vest-Europa og f.eks. USA).   

 

Å få inn nye medlemmer (gjerne 
yngre folk og absolutt fleire kvinner i 
alle klubbane!) er ein måte å få styr-
ka miljøet i kvar klubb.  Auke i med-
lemstalet (eller i alle fall stopp i ned-
gangen i medlemstal) er ikkje viktig 
for at distriktsguvernøren skal få ros 
frå Rotary International, men det er 
viktig for kvar enkelt klubb.  Men 
samstundes som klubbane får glede 
og nytte og ny styrke ved å få nye 
medlemmer er det også viktig at 
klubbane tar godt vare på alle eksis-
terande medlemmer. 
 
Eg håpar å få tid til å systematisere 

og oppsummere inntrykka frå det varierande og rike Rotary-livet i distriktet vårt, men det får 
vente til ein annan gong.   
 
Det er ikkje til å unngå at også alle vi som prøver å gjere ein innsats som friviljuge i ein or-
ganisasjon som Rotary, blir påverka av det som skjer rundt oss i heile verda.  Vi har Rotary-
kollegaer og til og med gode Rotaryvenner i andre land, der kvardagen blir prega av til dels 
dramatiske hendingar – anten det gjeld flyktningestraumen inn i Europa, terror i Beirut og 
Paris, naturkatastrofer, eller meir positive hendingar som valet i Myanmar (Burma).  Da er 
tida inne for å minne kvarandre på at Rotary har verkemiddel for å yte eit lite bidrag til å fin-
ne løysingar på i det minste nokre av konfliktproblema i verda:  Rotary Peace Fellowship.   
 
Rotary International har ei fantastisk stipendordning for heiltidsstudentar til studium ved ut-
valde universitet (bl.a. Uppsala) og for deltidsstudium på 3 månader i Thailand.  Til no har 

Novembertankar frå distriktsguvernøren 

 

 

Opptak av nytt medlem– Jorun H. Saroea - i Askøy RK i november 
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Rotary medverka til å utdanne omkring 1.000 fredsarbeidarar, og mange av desse er i ar-
beid i FN, statlege organ, nasjonale og internasjonale organisasjonar og på andre måtar for 
å hjelpe til å finne fredelege løysingar på konfliktar eller på andre måtar gjere verda til ein 

betre plass å vere for alle.   
Eg siterer her frå ein e-post eg fekk frå ei av våre eigne 
rotarianar, Turid Astrid Reksten (frå Florø / Bergen), 
som var på tremånadersstudium i Thailand med freds-
stipend frå Rotary:   
«Kjempebra program (både master- og 3månaderspro-
grammet) og fleire nordmenn burde få informasjon og 
invitasjon til å delta!  Kort og grei info finn de her:    
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/
exchange-ideas/peace-fellowships 
og på heimesidene til dei ulike sentra.  
Sjølv om nettsidene nemner FN, verdsbanken og liknan-
de, vil eg hevde at master i fred- og konflikthandtering 
eller 3månadersprogrammet, som er det eg kjenner 
best, gir kompetanse som i aller høgste grad også er 
relevant og nyttig på lokalt plan.  www.rotarychula.org 
med fagleg innhald her: http://www.rotarychula.org/
curriculum---faculty.html      Det inneber ingen økono-
miske plikter for den lokale Rotary-klubben, men kan-
skje får de ein Rotary-ambassadør eller rotarianar i re-
tur.» 
Som distriktsguvernør utfordrar eg Rotaryklubbane 

våre til å finne kandidatar som kan vere aktuelle for å søkje på fredsstipend frå Rota-
ry!  Det er i alle fall ei konkret handling med tanke på å bidra til konfliktløysing, i staden for 
at vi alle berre sukkar oppgitt over alle problema og utfordringane som vi føler at vi ikkje får 
gjort noko med. 
 

Til alle Rotary-medlemmer / rotarianarar som eg har møtt i samband med klubb-besøka til 
no:  Takk for god mottaking og interessante møte (nokre stader også med lærerike tilleggs-
opplevingar i lokalmiljøet) – det har vore ei stor oppleving å møte så mange 
engasjerte og dedikerte Rotarymedlemmer!  Og takk for den innsatsen som 
Rotaryklubbane og -medlemmene i distriktet gjer i lokalsamfunnet og for 
verda!   

 

Beste Rotaryhelsing 

Jostein By 
   Distriktsguvernør 

 

På besøk hos NRK 
 

Bergenhus Rotary Klubb besøkte NRK Hordaland på 
Minde onsdag 14.10. 24 medlemmer deltok og fikk en 
interessant omvisning av prosjektleder Gunn Åsen
(bildet). 150 personer jobber her. Det jobbes ikke bare 
med lokale sendinger, men også programproduksjon for 
NRK. 
 

De fleste forbinder kanskje NRK Hordaland mest med lokalsendingene på radio og Vest-
landsrevyen, men det foregår i tillegg en utstrakt programproduksjon utover dette. Pro-
gramserier som  Ut i naturen, Norge Rundt, Nomino og Norge i dag i Dagsrevy-
en produseres her. I sommer ble også Sommerbåten produsert fra Bergen. Klubbens med-
lemmer fikk også hilse på den fargerike programleder og vaktsjef Siv Fossåskaret og over-
være Vestlandsrevyen sending klokken 18.45 som hadde som hovedoppslag problemene 
rundt den store turisttrafikken til Trolltunga 

Bildet tatt fra drone 

Turid Astrid Reksten  
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Klipp fra klubber 

 

                                Dag Lindebjerg i Askøy Rotary Klubb 

 
      President Per Ove ønsket velkommen til en fullsatt sal, med rotarianere og gjester.  

 
Han tente så lys for 
bevaringen av Kyst-
kulturen, knyttet til 
kveldens foredrag. 
 
Chartermedlem Terje 
Bøe brukte sin 3-
minutter til en pre-
sentasjon og intro-
duksjon til kveldens 
foredragsholder, som 
han har kjent gjen-
nom en årrekke.  
Programtittelen var;  
    

        «Kystens utvikling» - som følger hans TV-
prosjekter og den norske historien».   
 
Dag Lindebjerg tok opp tråden fra Terje Bøes 3-
minutter, og fortalte flere morsomme historier fra sin og 
andres tid som sportsreportere i radioen. 
 

Han fant etter hvert ut at han måtte gjøre noe annet 
enn «bare» å være sportsreporter i NRK.  

 

Tidligere var det for det meste laget programmer om og 
fra «dalstrøka innafor». Dag ønsket å gjøre noe for vår 

lange kyst og for kysthistorien. Dette ble nesten som å 
utdanne seg på nytt. Er du reporter, må du ha greie på hva du snakker om, sa han! 
 
Som en begynnelse kom 36 «lettere» programmer under tittelen «Sommer Dag». Små tu-
rer med kjendiser i trebåten «Lindy».  Etter disse programmene fikk han «go» fra NRK, til å 
fortsette med programmer om og fra kysten.  Dette resulterte i mer enn 100 TV-program.  

 

«Der fartøy flyte kan»  tok for seg de forskjellige båtenes utvikling. Han ville og vise båte-

 

 

Salen i ferd med å fylles.  Også DGE Tore Rykkel fant veien. 
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    PHF til Dag Lindebjerg 

 

 

nes betydning for utviklingen. Noe skjedde med vikingskipene, som etterhvert kunne reise 
verden rundt, og gjorde oss til en mektig nasjon. Lindebjerg snakket mye om vikingenes 
betydning for utviklingen av Shetland og Orknøyene.  
Bergen er den eneste byen som hadde utviklet seg i mørketiden (Svartedauden), fikk vi 
høre, noe som skyltes båtene og kysttrafikken.  
 

Han var så innom fyrene våre («Lysglimt i mørket»), som var viktige, - «for alle hadde sin 
historie». Det begynte med bål på Lindesnes, til slutt var det 220 fyr som var bemannet, 
og dermed ble områdene rundt fyrene kultivert. 
 

Så kom han til de viktigste programmene han hadde produsert.  Det var blant annet om 
fiskeriene i TV-serien «Den leiken den ville han sjå». «Folk vet lite om hvordan fiskene ser 
ut, så det var viktig å presentere de forskjellig slagene» sa han.  
Mange av turene hans var meget krevende, og folk sto ikke akkurat i kø for å være med 
han. Spesielt krevende var en tur de hadde for å fiske Kolmule, i storm og orkan i Atlanter-
havet.  
Så kom han inn på fiskeoppdrett, som han hevder blir mer og mer viktig, «men det må bli 
slutt på alle problemene med rømning og luseplage. Dette er noe av det viktigste vi har 
langs kysten, som kanskje vil overta for olje etter hvert». 
 

Han kom så inn på serien «Norskekysten», fra Russergrensen til Svenskegrensen. 2.200 
nautiske mil. De brukte 4 ½ måned, besøkte 120 plasser og snakket med over 1.000 men-
nesker. Han nevnte Bekkjarvik som er eksempel på god bevaring av kystkulturen.  
 

Silden var viktig for Vestlandet tidligere. Det ble fisket 1 million tonn sild, som før ble spist 
av alle her til lands, men som nå går til eksport. Færøyene er et godt eksempel på at det 
faktisk går an å leve av fiskeriene.  
 

Turen langs kysten viste at det er kvinnfolk som er drivkraften de fleste steder. «Vi er i ferd 
med å avfolke mange steder, da de etter hvert kun blir brukt til feriesteder, noe som er ne-
gativt for kystkulturen». 
 

Han avsluttet med å fortelle at han nå arrangerer, og er reiseleder, for turer til Vesterhavs-
øyene. Mange interessante steder, der alt er bygget av stein, og derfor står vel bevart 
ennå. Det er etter hvert blitt mye trafikk til og fra Vesterhavsøyene. 
 
I halvannen time holdt han på uten manus.  
 

Da han var ferdig takket president Per Ove Askeland for et interessant og engasjerende 
foredrag, og ba alle i salen reise seg.  Han leste så kort informasjon om Dag Lindebjergs 
priser og sa at han nå også skulle få Rotary prisen Paul Harris Fellow for sitt arbeid for 

kystkulturen og for formidlingen av dette til alle oss andre.  
Han påpekte også det faktum at Lindebjerg er «oppvokst» på 
Askøy.  Nærmere bestemt tilbragte han alle sommerferier i 

barne- og ungdomsåre-
ne på Askøy; i Struss-
hamn, Skiftesvik og 
Marikoven der familien 
hadde landsted.  Hans 

Forts. side 13. 
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Vital 30-åring tek den Romantiske vegen 
 

I 2015 feirar Sotra Rotary Klubb 30-års-jubileum. Klubben har heile Jubileumsåret 
helde høg aktiv og som Jubileumstiltak har vi skaffa tilveie 5 Shelterboksar.  Klub-
ben har vidare utgitt ei Jubileumsbok på 250 sider om klubben sin 30-årige historie. 
Og hausten 2015 arrangerte klubben ein Jubileumstur til Rotary Club i Crailsheim - 
då tok vi turen frå kulturhovudstaden  Würzburg til den vakre Alpebyen  Füssen - 
altså «Die Romantische Strasse». 
Sotra Rotary Klubb vart chartra 25.2.1985 i Kommandantboligen på Gravdal. Bergen 
Vest Rotary Klubb er fadderklubben vår. Dei territoriale grensene til  klubben er 
kommunane Fjell, Sund og Øygarden. 

 

 
I 1985 talde Sotra Rotary Klubb 24 medlemer. Adm.dir.  Knut Aas på Coast Center Base 
var den første Presidenten i klubben vår. Seinare har talet på medlemer auka,  og vi er i 
dag 44 medlemer i Sotra Rotary Klubb. I 1996 vart det opna for at kvinner kunne vera 
medlemer i Sotra Rotary Klubb, og i dag er ca. 20% av alle medlemene kvinner. 
 
Sotra Rotary Klubb har heilt frå starten vore ein aktiv Rotaryklubb. Klubben arrangerar 
kvart år ei Yrkesmesse for ungdomsskuleelevar i Fjell, Sund og Øygarden.                       
Se: http://rotary.web8.acos.no/artikkel.aspx?MId1=12&AId=97 

I samband med Yrkesmessa gjev Sotra 
Rotary Klubb ut eit Magasin for Jobb & 
Utdanning. Annonse-inntektene frå dette 
magasinet gjer at  Sotra Rotary Klubb 
har god økonomi. 
 
Sotra Rotary Klubb har og delteke i 
mange nasjonale og internasjonale pro-
sjekt der vi har gitt økonomisk støtte og 
hjelp.  http://rotary.web8.acos.no/
artikkel.aspx?MId1=9&AId=32 
 
Klubben har og motteke og send ut 
mange studentar etter forskjellige Rotary-
program. 

Bildet viser medlemene i Sotra Rotary Klubb 25.2.1985 rundt president Bjørn Wigand i Bergen Vest Rotary Klubb  

 

 

 

Laurdag 13.3.2010 var det duka for å høgtida Sotra Rotary 
klubb sitt 25-års-jubileum. Klubben, som vart chartra 

25.2.1985 har hatt fint driv i dei 25 åra klubben har eksistert. 
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http://rotary.web8.acos.no/artikkel.aspx?MId1=10&AId=38 
 
I forbindelse med at klubben vår var 25 år vart stiftarane av klubben, som då framleis var 
medlemer av Sotra Rotary Klubb, tildelt ein Paul Harris medalje. På denne måten heidra 
vi grunnleggjarane av klubben vår samstundes som vi støtta «The Rotary Foundation» i 
det internasjonale arbeidet som vert lagd ned gjennom Rotary. 
Se: http://rotary.web8.acos.no/artikkel.aspx?MId1=208&AId=204 
 
I 2015 feirar Sotra Rotary Klubb 30-års-jubileum. Dette vart sjølvsagt markert på den  
årlege Charterfesten vår, som dette året var på Panorama hotell på Marsteinen på Sotra. 

http://rotary.web8.acos.no/artikkel.aspx?MId1=253&AId=280 
 
For å markera Jubileumsåret har Sotra Rotary Klubb utforma ei 
Jubileumsbok på 250 sider. Her er klubben sin historie godt refe-
rert frå dei einskilde epokane i klubben. Her har kvar President 
heilt frå 1985 og fram til i dag fått sine sider, og både høtidelege 
hendingar og meir sosiale samlingar er beskrive gjennom dei 30 
åra klubben har eksistert. I boka er og både natur og folkeliv frå 
Fjell, Sund og Øygarden godt skildra gjennom bilder og forteljing-
ar. Prosjekta som klubben har delteke i er fyldig dokumentert - det 
same er utveksling av studentar, Roundtrips, GSE osv. Det var 
President Sigurd Hope som tok initiativ til å laga boka og arkivar 
Torbjørn Samdal har samla stoff. 
 
På Jubileumsfesten vår var og initiativtakaren til Sotra Rotary 

Klubb, Bjørn Hove, ein av dei inviterte gjestene. Han held ein fin tale 
og fortalde morosamt om dei første møta og arbeidet for å få stifta 
Sotra Rotary Klubb. Bjørn Hove arbeidde på den tida i Statoil og det 
var han og Johan Mohr frå konsulentselskapet Lund, Mohr, Giever og 
Enger som i 1984 kontakta Jørgen L. Larsen i Kongsberg Offshore 
Services - så var det heile i gang.  Jørgen vart Sotra Rotary Klubb sin 
2. President. 
 

Guvernør Veena Gill fekk overlevert det første eksemplaret av Jubileumsboka signert av 
President Sigurd Hope.  Arkivaren vår, Torbjørn Samdal, vart heidra for godt gjennomførd 
bokprosjekt. 

 
 
 
Alle medleme-
ne i Sotra  
Rotary Klubb 
fekk utlevert 
kvart sitt  
signerte  
eksemplar av 
den flotte  
Jubileums-
boka. 
 
 
 
 
 
 

  Klipp fra klubber   
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Asbjørn Algrøy, som er Sotra Rotary Klubb sin 
President i Rotaryåret 2015-2016, var ein  
strålande toastmaster for kvelden. Han hadde ut-
forma ein Jubileumsprolog på rim. Den var både 
tankevekkjande og morosam. Asbjørn held liv i for-
samlinga inn i dei små timane - det er umogeleg å  
verta trøytt når Asbjørn fortel  historiar frå både 
yrkeslivet, Algerøyna eller den politiske karrieren 
sin. 
I juni i 2015 overtok Asjbjørn ansvaret for den  
vidare markeringa av Jubileumsåret i Sotra Rotary 
Klubb. Det har han gjort med stil. Han har no lan-
sert prosjektet «Nye Sotra Rotary Klubb» der mål-
setjinga er å få inn 10 til 20 nye, unge medlemar i 
klubben. Han har fått inn nærare 100 potensielle 
kandidatar å velja mellom. Dette er eit stort arbeid 
- la oss vona han lukkast. 
 
 

Alt i 2014 vart det bestemt at Sotra Rotary Klubb 
skulle arrangera ein Jubileumstur for medlemar 

med følgje. Sidan klubben har fleire medlemar med Tysk opprinnelse og klubben alt i 
1989 hadde ein vellukka «klubbtur» til Moseldalen, var  

valet av Tyskland som 
reisemål nærast sjølv-
sagt. 
 
Micaela Thierley og 
Sigurd Hope gjekk alt 
tidleg i 2014 laus på 
oppgåva med  
planleggjing av turen. 
Turen skulle denne 
gongen gå frå Würz-
burg til Füssen – «Die 
Romantische Strasse». 
Fly frå Bergen til 
Frankfurt på veg ned, 
og fly frå München til 
Bergen på veg heim 
att. Turen vart planlagd 

til å vara ei heil veke og det var 53 påmelde deltakarar. Logistikk og planlegging av eit 
slikt opplegg tek tid. 
Heile turan vart eit samanhengjande eventyr med flotte naturopplevingar og mange kultu-
relle høgdepunkt. Møtet med Rotary Club Crailsheim vart ein stor suksess og klubbane 
våre vil nok møtast igjen i framtida. 
 
Det er fantastisk at Rotary er som ein familie i heila verda - her kan vi møta  
medmenneskje frå alle land i god Rotaryånd. 
 
 

Conrad Hansen  

 

 

Deltakarane samla utanfor slottet i Würzburg.Turgeneral  
Micaela Thierley sit fremst på bildet. 

 

President 2015—16 Asbjørn Algrøy  
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Studier i fred og konflikthandtering  

H ar du lyst til å studere fred og konflikthandtering i eit internasjonalt miljø? 
Ønsker du gjere ein positiv skilnad i samfunnet og fremje toleranse, samar-

beid, samhald, forståing og fred? Då kan Rotary sitt fredsstipend vere noko for deg. 

 Gjennom akademiske studiar utanlands i klassar med internasjonale studentar 
med ulik bakgrunn får du både formell og uformell kompetanse og du utviklar deg 

som menneske. Studia gir kompetanse som er relevant både i internasjonal, nasjonal og 
lokal samanheng.  

 

Studia er relevant for alle som har med andre menneske å gjere. 
Døme på tidlegare fredsstipendiatar er mellom anna aktive i frivil-
lig organisasjon, lærarar, politi, sosialarbeidar, forskarar, akademi-
karar, militære, miljøarbeidarar, helsepersonell, journalistar og  
politikarar. 
Rotary tilbyr stipend til å studere fred- og konflikthandtering ved 
seks anerkjende universitet ulike stader i verda. Ved desse uni-
versiteta har Rotary etablert senter for internasjonale studiar i fred 
og konflikthandtering (Rotary Peace centers).  
 

Studia har både teoretisk og praktisk 
tilnærming, og feltarbeid er del av 
alle programma. 
Rotary tilbyr stipend til to ulike stu-
dieprogram. Dette er masterprogram 
ved fem av sentra eller eit kortare, 
intensivt program på tre månader 
ved senteret i Bangkok. Stipendet er 
meint å dekke mellom anna studie-
avgifter, feltarbeid, reise og opphald. 
I tillegg får du nær kontakt med Ro-
tary. 
 

Meir informasjon om kven som kan 
søke og kva programmet inneber 
finn du her:  
 

https://www.rotary.org/en/get-
involved/exchange-ideas/peace-
fellowships 

 
På denne nettsida finn du og lenke 

til dei ulike universiteta. Den faglege profilen på programma vil variere, og på nettsidene til 
dei ulike sentra finn du meir informasjon om kva akkurat det universitetet tilbyr.  
 

Er du engasjert i samfunnet lokalt, nasjonalt eller internasjonalt ønsker Rotary vere med og 
styrke din kompetanse og engasjement. 
 

Venskapa og nettverket ein får over heile verda er unikt.  
 

Er du interessert eller har du spørsmål, så ikkje nøl med å ta kontakt med Jan 
Spjeldnæs 00 47 91792642/j-spjel@online.no eller med ein tidligare student: Turid 
Reksten 00 47 48894468/ turidar@hotmail.com 

 

 

http://bergenhus.rotary.no/no/nyhetsdetaljer/38
https://www.rotary.org/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
https://www.rotary.org/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
https://www.rotary.org/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships


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

10 

Klipp fra klubber     

Per Helge Martinsen er Cand Polit. med en stor interesse for historie, særlig lokal 
krigshistorie fra 2. verdenskrig.  Han har i flere år forsket på temaet, noe som har re-
sultert i to, tre bøker om lokale hendelser fra krigen.  Den 22. oktober besøkte han 

Askøy Rotary Klubb med et foredrag 
vi anbefaler andre klubber å få med 
seg. 
 
I sin innledende presentasjon av seg 
selv, fikk vi høre hvordan interessen for 
krigshistorien hadde startet.  Ikke uven-
tet startet den med påvirkning gjennom 
fortellinger om opplevelser som hans 
egen far hadde erfart som motstands-
mann. Det er ofte slik en interesse star-
ter – ved påvirkning gjennom foreldre og 
familie.  Så oppstår etter hvert en brenn-
ende nysgjerrighet som fører til at man 
vil vite mer.   
 
Dagens foredrag var kalt «Ukjente krigs-
historier fra Vestlandet», og baserer 
seg på den aller siste boken om ubåt 
etterretningen i Bergens området.  Uten 
manus men med over 60 illustrerende 
bilder, presenterte Per Helge den ene 
spennende historien etter den andre.  
De tilstedeværende medlemmene og en 
del gjester var så tyste at man kunne ha 
hørt den berømmelige knappenålen om 
den hadde falt på gulvet.  Interesserte, 
spente og konsentrert om historiene, ble 
møtet et av de fineste så langt i høst. 
 
Første del ble kalt «Brennpunkt Bergen 
- Ubåtbyen og slaget om Atlanterha-
vet  
1939-45».  Gjennom en rekke bilder 
og avfotograferte plakater dokumenterte 
Per Helge Martinsen atmosfæren og 

rollene som ble avspilt i Bergen like før 
krigsutbruddet.  Fra de syngende tyske 
soldatene, som gjestet Bergen havn like 
før krigsutbruddet og som marsjerte gjen-
nom byen på vei fra Sukkerhusbryggen til 
et lokale ved Mur-allmenningen til Bier-
abend, via presentasjon av bygninger og 
lokaler der tyskernes spioner holdt hus 
og til dramatiske forlis med store norske, 
for ikke å si vestlandske tap av liv.  
 

Norske tap 1/9 - 39 til 8/4 - 40: 

«Ukjente krigshistorier fra Vestlandet» 

v/Per Helge Martinsen 
forfatter 

 

 

Per Helge Martinsen besøker gjerne andre Ro-
tary Klubber med foredrag.  Han kan  

kontaktes via Rotary i vest. 
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«58 skip til bunns som følge 
av krigsforlis, herav 15 med 
Bergen som hjemmehavn.400 
skipsmannskap og passasje-
rer omkommer. Bergensflå-
tens tap var 97 sjøfolk. 46 var 
hjemmehørende i Bergen. Yt-
terligere sju bergensere om-
kom på skip som var registrert 
i andre norske byer» 
 
Alt dette før krigen egentlig var 
kommet i gang. 
 

Så fulgte selve overfallet på 
Norge – den 9. april. Den dra-
matiske historien om hvordan 
byen og nærområdene falt og 
hvordan okkupasjonsmakten 
umiddelbart begynner å befes-
te byen og omegnen som støt-
tepunkt for sin marine og fly-
våpen. 
 

Så fikk vi presentert tysk stra-
tegi og oppbygging av for-
svarsverk og anlegg, forleg-
ninger og verkstedslokaliteter.   
Oversikts- og flyfotobilder viste 
blant annet Florvåg, Follese 

og Hetlevik og illustrerte histo-
rien sammen med gamle kart og 
protokollutskrifter.  
Bilder av helter og bilder av torturis-
ter og angivere dukket opp i flere 
historier.  
 

I 1944/45 trappes de alliertes hem-
melige krig mot det tysk ubåtstøtte-
punktet i Bergen kraftig opp. Planer 
legges og aksjoner gjennomføres.  
Viktige aktører i ubåtspionasjen og 
aksjonsvirksomheten er spesialsol-
dater fra Kompani Linge og kommu-
nistenes Saborg.  
 
Aktiviteten fører spesialsoldatene, 
agentene og sabotørene i søkelyset 
til Gestapo og norsk statspoliti. Jak-

ten ble intensivert og dramatisk. 
Så fulgte historien om det siste krigsåret og om frigjøringen, 
overgivelsene og til sist freden med oppgjørets time for 
overløpere,  
angivere, torturister og forrædere.  Bilder av steder, fartøy, 
hus og nøkkelpersoner dokumenterte det hele. 
 
Så fulgte avslutning og litt om storkrigens pris: 

 

 

 
 



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

12 

Bergen var en front 
by under slaget om 
Atlanterhavet 1939
-45 og et nøkkel-
punkt i Hitlers stra-
tegi for å kutte kon-
voilinjene til Stor-
britannia og Sovjet-
unionen. 
Fra april 1940 til 
mai 1945 gikk 407 
skip fra den norske 
uteflåten tapt. Vel 
3100 sjøfolk om-
kom. 83 skip fra 
Bergensflåten var 
krigsforlist, hele 60 

i Atlanterhavet. De resterende gikk tapt i Middelhavet, Det karibiske hav og Stillehavet. 225 
personer fra Bergen og Laksevåg er registrert omkommet ved krigsforlis i utenriksfart mel-
lom 9. april 1940 og 8. mai 1945. Medregnet de som omkom ved sykdom eller ulykke, er 
tallet 519 
 

Gjennom de allierte bombeangrepene i 1944/45 ble store deler av Laksevåg lagt i ruiner. 
Laksevåg er et av områdene i Norge som ble hardest rammet under siste krig, minnetavlen 
ved Nygård kirke viser 251 ofre. 

 

 
 
Ingen by i Norge hadde så 
mange falne etterretningsfolk 
som Bergen. Medregnet Os falt 
hele 22 som ble skutt under flukt, 
pint i hjel i forhør eller omkom i 
fangenskap. 
 
Applausen etter de dramatiske 
historiene var stor og varm.   

 

Mye ukjent og nytt var kommet 
frem – ikke minst dokumenta-
sjonen av Bergen som etter-
retnings- og front by. 
 
Stor takk til Per Helge Martin-
sen som gjerne besøker andre 
klubber i distriktet med sitt 
foredrag.  Hans neste bok om 
temaet kommer om kort tid. 

  
 
 

Per Ove Askeland 
red. 
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Klipp fra klubber     

  

Paul Harris Fellow til Martha Jakobsen Ulvund 
 

Martha Jakobsen Ulvund er pensjonert professor ved Norges miljø- og biovitenska-
pelige universitet (NMBU), Seksjon for småfeforskning, på Høyland i Sandnes. 

 
Prisen tildeles for hennes brede samfunnsengasje-
ment, bl.a. 12 år som medlem av Sandnes Bystyre 
(for Arbeiderpartiet) med verv i Landbruksnemnda, 
Helse- og sosialstyret, Formannskapet, IVAR, Sand-
nes kulturhus og Kommuneplankomiteen. Hun har 
videre vært styreleder i Jærmuseet, preses i Vitens-
kapsakademiet, og har hatt styreverv i bl.a. NCE Culi-
nology, Stavangerregionens EU-kontor, NOFIMA-
Norconserv, CORE (UiS) og Universitetsfondet i Ro-
galand. Hun har deltatt i utviklingshjelp og forsknings-
prosjekter i U-land, har bl.a. jobbet for NORAD i Ke-
nya i to år, og deltatt i forskjellige prosjekter i Tanza-
nia i mange år fram til i dag.  
 
Hun har deltatt i flere internasjonale forsknings-
prosjekter, og har bidratt i arbeidsgrupper som uav-
hengig ekspert i EU systemet (skrapesyke – prionsyk-
dommer). Hun har hatt oppgaver i internasjonale fore-
ninger som Sheep Veterinary Society, og er diplomat i 
ECSRHM i EU (småfe). Hun deltar fremdeles i etable-
rings- og finansieringsgruppa for biomedisinsk forsk-
ningssenter SEARCH (Sandnes Education and Rese-
arch Center) på Høyland, som er et samarbeid mel-
lom NMBU, SUS, UiS og SNLA.   
 
Hun har fått pris for forskningsarbeidet, og bl.a. he-
derstegn fra Den norske veterinærforening, veteri-
nærstudentene, har mottatt Lifetime Service Award 
fra IVSA (International Veterinary Sheep Association) 
og er Ridder av 1. klasse av den kongelige norske St. 
Olavs orden for samfunnsgavnlig virke (2014). Hun er 
også en aktiv medlem i Gand Rotary. 

 
           Ola-A.Tanche-Larsen   
        Kommunikasjonskomiteen 
                 Gand Rotary 
                     Sandnes 
 

 

Martha J. Ulvund 

 

President Alfred Nordgård 
overrekker prisen til Martha 

 

første sommerjobb som 13 åring var å spyle sildekasser på Askøy. 
 

Så fikk han overlevert  
 
diplom og medalje til stor applaus fra den smikkfulle salen.  
 
Til slutt fikk han også overrakt den tradisjonelle «Rotaryposen» 

Forts. fra side 5.  

Ref.: TLH 
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 Klipp fra klubber     

Rotary heder til Vidar Skistad i Arna Rotary Klubb 

Vidar Skisted er hedret med Rotary Internationals hedersbevisning Paul Harris-
medaljen. Det var Arna Rotaryklubb som delte ut medaljen på et arrangement på 54-

årsdagens for at klubbens stifting.    

 
Vidar Skistad har vært medlem av klubben siden 1998 og var president i 

2005/2006. Han har yrkeserfaring fra Arcus og har de siste årene vært distriktsan-
svarlig representant for en vinimportør.  

GODE PROGRAMMER OG GODT OMDØMME -  
GRUNNLAG FOR REKRUTTERING 

Åpne møter, averterte møter, kjente personer og gode  
programmer...og kanskje en og annen prisutdeling.  Da kommer tilhørerne og da 

kommer pressen.  Slik fikk Askøy Rotary Klubb tre helsider med Rotary stoff i  
lokalavisen Askøyværingen.  De åpne møtene har trukket godt med folk - blant dem 

flere interesserte og potensielt nye medlemmer. 

Tre helsider i 
avisen i løpet av 
åtte dager.  Det 
hele basert på 
godt planlagte 
programmer, god 
dialog med re-
daktør og journal-
ister, samt noen 
averterte og åpne 
møter!   
Nå banker flere 
nye  
medlemmer på  
døren 
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Intercitymøte Florø – Førde Rotaryklubbar    

 
Ca 25 personar, om lag likt mange frå Florø og Førde , møtte til bedriftsbesøket hjå  BG 
Norge (www.bg-group.com). 
 

Oljeselskapet  er lokalisert på Fjord 
Base i Florø.   

 
 
Logistics & supply Base Manager: Rolf 
Pedersen tok vel imot og informerte på 
framifrå vis om selskapet og forsynigste-
nesta dei har til Knarrfeltet  
 

Knarr is BG Group’s first 
floating vessel develop-
ment in the North Sea 

Takk til Florøpresidenten 
Søvik for godt møte. 

     J. Tjugum  
Førde Rotaryklubb  

 

 

 

http://www.bg-group.com

