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Bergen Rotary Klubb gjennom 40 år 

1924 -- 12.juni -- 1964 

11 Slik var det den gang 11 

Til oppfriskning av gamle minner for de eldre årganger og 

til orientering for de yngre, har noen av J~lubbens medlemmer, 

med ovenstående setning som motto, i lØpet av vinteren og 

foråret berettet om virksomheten og begivenheter fra klubb

livet. Til dette festskrift har ca. 25 av klubbens medlemmer 

levert bidrag, hver i form av en kortfattet beretning om en 

eller to sesonger. Oppdraget har vært gitt til rotarianere 

som man kunne regne med hadde særlig godt kjennskap til 

vedkommende periode. 

ForØvrig har klubbens arkivkomit& stille t til disposisjon 

opplysningc=r, protokoller, dokumenter etc., og har d e rtil lev(;rt 

en omtale av klubbens stiftelse og de fØrste 2 år samt en 

generell omtale av dens virke, om me nn og mØter, om mål og 

midler. 

Da. der i lØpe t av foråret 1924 ble gjort forsØk på å stiftG 

en Rotaryklubb i Bergen, fortonet byens sentrum seg adskillig 

annerledes enn det gjØr i dag. Det var bare 8 år etter den 

store brannkatastrofen i 1916, og store deler av sentrum var 

ikke gjennoppbygget samtidig som forretningsbarakkene fra 1916 

var fremherskende i det sentrale bybilledc. Det gikk tregt med 

gjennoppbygginge n og nedgangstiden etter forrige verdcnsJ~rig 

hadde satt sitt prcg · på forholdene . Det Jean således nevnes at 

hele strØket fra Ole Bulls plass til Småstrandgaten var belagt 

med tre barakker, bortsett fra en enkel tomt, hjØrnetomten, 
11 StenderhjØrnet", hvor firmaet N.P.Stender som den fØrste hadde 

reist sitt moderne forretningshus. Telegrafvesenets kvartal 

og posthustomten lå Øde og nordenfor Torgalmenningen sto det 

ikke bedr·e til. Svaneapoteket kneiset i ensom maj-2stct ved 

Strandgaten, som det fØrste nyreiste hus på den kant. 

Bybilledet var altså noe ganske annerledes våren 1924, da to 

av Oslo Rotary Klubbs medlemmer kom til Bergen for å sØke 

kontakter og for å sondere:: terrenget med h e nblikk på å opprette 

en klubb i Bergen. Det var overrettssakfØrer Tryg va \lilegge og 

disponent Thor Bi sgå rd som hadde fått denne oppgave og der ble 

i lØpet av våren rettet henvendelser til en rckl~e menn i byen 

med henstilling om å interessere seg for saken. Resultatet ]~om 

ut på forsommeren. 



l 

\ 
~ 

l ,, 
l 

.'1 
i 
\ 

!l 
·, 
( 

l 

2 

Starten i "BcrgsliGnsalen" på Norge 

På foranledning av arkitekt Sinding Larsen, som var nominert 

som president i Oslo Rotary Klubb for pcrioderi 1924-1925, ble der 

innkalt til mØte på Hotel Norge dem 12 " juni 1924. MØtet ble holdt 

i "Bergsliensalen" og var sam.rnenJ::alt av 5 innbydere , nemlig ~ 

Henrik Vedelcr, Peter Egidius, Carl LampG, Bjarne Monsen og 

Moritz Christensen. Der mØtte i alt 17 harre r foruten Sinding 

Larsen. På dette mØte bl0 Bergen Rotary Klubb stiftet. 

Va d anle dningen holdt Binding Larsen et orie nterende foredrag 

og redegjorde f or Rotarybeve gelscns id~er og mål og ga en kort 

oversikt ove r Rotarys historie fra 1905 til 1922, da d e n fikk 

fotfeste i Norg·3 . Hans tale formet seg som en varmff!)lt appell 

for rotarysaken" Han la særlig an på vennskCJ.pet og fremholdt 

at dc~tte bli;:; utviklet v e d at m<2dlemmene mØttes i tillit, i 

offervilj e og i fordragelight2t. Nan skulle t e nke fritt, tale 

fryktlØst, tjene u ogenyttig og ta alt opp i beste me ning. Og 

ihlce minst mØte live ts alvor med den stØrst mulige porsjon 

godt humsz)r. 

Sinding Larsens sluttbemerkninger kan ha den samme gyldighet 

1 dag som for 40 år siden ~ 

"I forhold til det store verdenssamfunn vil Rotary v e d sin 

begrensing av medlemskapet alltid bli en lite n samling av me nn, 

hvor stor dccm enn vokser. l.\1e n Rotary kan, hvis medlemme ne 

basjeles av den rette rotaryånd, bli d e n surdeig som tre nges 

for samfunnGts utvikling og vekst." 

Han sluttc~t med· å lese Kipplings dikt "If" i Ole Thomme s e ns 

ove rse ttelse. 

Forsamlingen ble så enig om å s ·tifte klubben og fØlgcmde 

erklærte å ville bli medle m og underskrev protokollen egenhendig 

som stiftere t 

Henrik V\~de ler 
Karl Sande 
Peter Egidius 
Hans B. ~·asmer 
Emanuel Reimers 
Bjarne Monsen 
Carl Fonahn 
Einar Oscar Schou 
Carl J. Schnitle r 

Håkon Stender 
Chr. Lange 
Fred. B. Holmboe 
Car l Lampe~ 
Gott:Cred Vede lr.;r 
Einar .1\;L Nielse n 
Birgc~r Lund 
Moritz Christensen 

Til styre t ble valgt : 
Henrik Vedeler, formann 
Carl Schnitler 
Peter Egidius 
Hans B. Fasmer 
Carl Lampe , kasserer 
Moritz Christensen, sekretær. 
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Det ble besluttet at klubbens faste ukentlige mØtedag skulle 
være fredag, og mszStc~tiden fr a kl. 19 til 20. 

To av de 17 som var med på stifte lsesmØte t falt fra med ~n 
gang, uten å ha deltatt i et eneste mØte s e n .:..re. Et annet medlem 
falt fra etter et halvt år. D'a ff25rste ordinære m~ter ble holdt på 
Hotel Rosenkrantz, eller BergGns Folkehotøl, som det het dGn gang. 
DGlvis ble også mØtene henlagt til medlc~mmen·3S privatboliger. 

Om vGkst og arbeid 

Det f~rste år var som sagt medlemsantallet 15. I 1925 kom 

der inn:! 6 nye medlemmer så tallet steg til 21. Det fØlgende 

år ble der invotert 9 medlemmer, I 1927 ble der tatt inn 5, 

og i utstillingsåret 1928 ikke mindre enn 13 nye medlemmer. 

Dette er det stØrste antall medlemmer som har vært opptatt noe 

år i klubben" Medlemsantallet kom dette år opp i 37. De 

fØlgende år frem til 1940 var tilveksten fra 2 til 8 mGdlemmer 

pr, år . Ett år, i 1933, ble ingen nye medlemmer opptatt, og den 

gjennomsnittlige ekspansjon pr. år var 4 medlemme r. Ved 15 års 

jubileet i 1939 var ·)medlemsantallet opp•~ i 69" 

Klubben har etter at den,ftcm til 1928, hadde sikret seg en 

solid og tallmessig sett rimelig grunnst.::t1nme, all tid sf..)kt å la 

utviaelsesarbeid~;t foregå i et avbalansert b:.:mpo, for at de nye 

medlemmer skulle få tid til å bli akklimatisert og fØla seg 

hjemme i klubbc:O n. Derved har den oppnådd at den godl? kameratslige 

ånd og tone, som er noe av en livsbetingelse for rotaryklubben, 

alltid har vært fremherskende. Under hensyntagen til byens 

kultur- og næringsliv hva kvalifikasjoner angår, har klubbens 

mål samtidig vært å skaffe sosialt inter r~ sserte og verdifulle 

medle mmer inn som c.ktiv(~ rotarianere. En naturlig j e vn utvikling 

og vekst av klubben har vært målet. 

Når Bergen Rotary Klubb den 12.juni 1964 kan se tilbake på 

40 års virksomhGt, så kan vi med trygghet si at ingen annen 

klubb i Bergen, ingen forening, ingen institusjon kan vise en 

slik jGvn, trygg og stor mØtevirksomhet som den Rotaryklubben 

kan se hen til. Og vel neppG heller til slike allsidige, 

varierte og interessante mØteprogrammer. 

Uke etter uke, fredag etter fredag, år etter år, har klubb

vennene kommet sammen, vinter og sommero 

La oss se på noen tall. De vil gi et innb1ikk i virksomheten og 

gi en anelse om det arbeid som ligger bak det hele. 

Fra og med stiftelsesmØtet l2.juni 1924 og til og med det 

siste mØte, som avvikles i fØrste halvår 1964, har Bergen 

Rotary Klubb holdt i alt 1740 ordinære m~ter. Hertil kommer en 



President- og sekretærmØte 

15.-16. august 1931. 

Det var planlagt diverse festligheter i anled

ning av dette møte, bl.a. en fest i Engels

gårdens schøtstue og en utflukt til Lyse
kloster og Solstrand. Vårt medlem, fowgraf 

Einar Jensen (Atelier K.K.) fremstillet ved 

den anledning noen morsomme «situasjoner» 

ved hjelp av illustrasjoner fra Nils Bergsliens 
malerier, foto av den gamle «man o waren» 

Nordstjernen m.v. Menyen var også illustrert. 

Noen «smakebiter» gjengis. 

Viseverten Leif Grung på jakt etter 

hovedretten. 

,.,..~ 

U a~ ~li\9bjøhn 
r ·-

3a 



4 

del andre mØter og konferanser, bl.a. "Club Assemblics", 

distriktskonferanser, festm)6t e r etc., 11 Fc:::dagsklubbcm 11 s mØb~r 

i krigstiden e r heller ikke tatt med. De utgjordo 209, således 

at mØt c:tallet m.e d disse kommer opp i 1949. 

På disSG mØL:~r har d e r hittil, når dette skriv(:: s, (april 1964) 

vært holdt i alt ca. 1615 fore drc>"g og kås C'~rier. Hvorm::::.r..g::!komite

mØtor, styremØter osv. som har vært holdt i disse 40 år, er d e t 

umulig å få ove rsikt OV(~ r. 

Tenker vi på alt det forhånsarbeid som disse mØ·t e r og foredrag 

har kostet, utarbeidelse av manuskripte r, studier, innhenting 

av opplysninger, statistikk •::: tc., får vi uvilkårlig en dyp 

respekt for klubben og klubbarbeide t. 

Nuve l, det er ikke bare tallene som taler. Vi skal også se 

litt på resultn.tene, så vanskelig det enn kan være i et slikt 

tilfelle m:'!d en rotaryklubb, som ikke opptrer utadtil og som 

ikke sØker reklame for seg selv, me n bare sØker anledning til 

å være til gagn" Rotary skal være inspirasjonskilde n og et 

hjelpemiddel til å fremme forståelse for d e oppgav·~~ r og retnings

linj e r, som Rotary har trukb::!t opp. Vi skal være varsomm:3 med 

å uttale noe om resultat ,~n'~. En gjennomlesning av denn'~ forholds

vis kortfatte de b e r e tning om klubbarbeide t gjennom disse 40 år, 

vil imidlertid gi e t grunnlag for en b e dØmmelse. 

Det er en m~.::mgde saker som i lØpet a.v v e l 1700 my)t ,:;!r hn.r vært 

fr emme til omti'J.le eller til b r:;handling i klubbe n. Det har vært 

sagt me d en viss rett, at klubbe n e r en smie, eller et verksted, 

hvor gode tanke r og ideer kastes fr ·em, hvor der reises spØrsmål, 

fr emlegges plane r og hvor store og små s a.k ,~r blir gjGnstand for 

behandling og diskusjon. 

Ideer, som sen·~re er blitt fremm~~t gj e nnom andre kanalr:: r, det 

være seg kommersielle, industrie lle e ller andre av samfunnets 

organisasj on,~ r, har ofte vært lufte t fØrst i Rotary. r!km 

rotaryklubben som sådan gir ingen uttalelse utadtil og opptrer 

heller ikke som organisasjon utadtil i d e n slags spØrsmål . 

Når f.eks. Bergen Rotary Klubb i sin tid med store ofre både 

fra klubbens og fra medlemme nes side, gikk til innkjØp av 

Godskegårdl':! n for & drive kursvirksomhet der, så var det ikke 

for å stille klubben i relieff. Det var for å sette en god plan 

ut i live t og derme d gagne samfunnet. D"::t var heller ikke for 

å få noen reklame for seg, at klubben årvisst satte opp premier 

ved landbruksutstillinger, men det var for på denne måte å skape 

et bedre forhold mellom by og land, idet vi derved la for dagen 



Pa fis ketur~n : Tr. Schønfelder, 
l'latou, Fr. Andersen, 
Karl Sande, Gunnar Bradley, 
Ragnar Mowinckel, Chr. Brun, 
Georg von Erpecom og 
Andreas Visted. 

l kjelleren: Carl Lød ru p, 
Th. Pbtou (Oslo), Rolf Sundt, 

John Irminger, Georg von 
Erpecom, Anders Tornøe og 
Th. Evanths. 

N~d~rst sorger John Walter for 
sin del av menyen. 

4a 



<1'l: byens fol1~ h.::-dd ~~ int:.::: .;~,~:; ss ~" ;;,v og f:orst;~t~ls ;.:: for god,.;: ydu ls ·:·:r 

innenfor l "lndJY.cOfolkning ':;n, 

Det v~r h e ller ikk3 for å bli n e vnt i ~visene ~t v 5r klubb 

1 sin ticl s ·tc.rt ~:::t SOHc•.1erkoloni fo x: min0~~· ::2-.r ig<::~ barn" D ;;·\: v2.r 

fo r å yde:; s c:: rvic·:c av samfunnsm-~ssig- o.:r--t p å a t om:cå.d ::o hvor d ::: r 

hittil ildce var yde t tilstrekk3lig av samfunnet. 

:e,o·taxy Int .~~rn2.tiona.l <3r i dc.g ,~::: n stor org:': nis a.sj on som 

spcmnr:.::r ovor c.l l e v ::; rd ::.msde l ,?.r og Ci'L lO O :Corskj •2llig;;:! n?..sj on,c~:c. 

B ·~ 1::-g·:msklubb :~n har s2.vc.~l sont d'~ Øvrig•~ norsk.G og ub:ml.."'1ndsk•3 
• o ] . 

1 ar<o:n .::: s .)Dp b~ skj c ftiget s ~g mJd ma nge oppgav.c:: r, og 

vidt forskj e llig art. Det arbeid som er nedl ~gt, er ut f~rt 1 

h~pet om å gagne andre. 

av 

I de :fØrsb~ år opptok Bargensklubb :~n sp\!.LCsElaLo;·t om pi:· .:::mi ~

oppg2V"~x· -- og allc~n-~d·e i 1S:;!t1 1~om d r:n fy5rst ,, oppg."',V ;! , som toJ: 

sil:;: b~ p~l unqdorr.Inen og var a.v sosia.l k~ra.kt :r, D ,e;n n ;a s>c .. ~ }-om i 

1927 og cngikk hvilk,.o; krev d·'j l: må. stilles JciJ v2.:c;:., n ~".turl.ig:0 

jordbruksp:r odukt ·.: r. D •::; nn-;~ op pg-2.v ;':! v.2k t ·-::: s·tor inb:::1:-,~S S ·~~ ov.~r d e t 

h::-.: L~ land 0g cl::m pr~~"1J.i ~.::rV~ b ~~ svn re lse bh'! ·trykt og f o r d r:;lt i 

stor utstre kning. 

Det bl ::; hv:c~rt år oppne vnt (.~ n "By- og L0.nd-·kom:L t. ;.: 11 inn.c;n 

1dubbc-: n fo:c å tilgode se s amar1x:!id(~·t rn·? llom byo n og d '.:ms oppli:md . 

I d c::;t-t:~ arb.::dd har b==mksj cd.:' Torlai f Evanths væ.r·t an forc-~g3.ngsm::=:nn. 

D'~ &rlig2 v c;; stl?.ndske bond:::~st;;vn(.2 l'.', som han har n..r:c ;=mg :::::c t og 

s·tått. i spissen for i Ccm årrekk-~, •,:; :c blitt cm :f:='..s·t å :c lig tiJ.baJ:::e 

v e nd r::.:; nde b e givcmh<3t. Institusjomm c-=;r blit.t av stor b~:! tydning 

for et b <~dn~ forhold m;)lJ.om 1and 09 by og fo .t· ('m b~:;dr ::: :fm:stå 8 1oc~ 

av såw3l bye:n ::;s sora 0ygd.3n·::: s forskj <) llig,.o: int<::: r o ss ·:~ r. 

De r bL' vider :~~ u:td c l·t ære sp:cGmi :.::: :: v :?.d jordJn·uksutstilling-.~.r , 

o ~::: t v.ar kj~')pma.nn John :. ~unnh .. u q som i sin ·tid 'cok initiativ'::; t 

til d.ot:tr~ . 

I 1928 fF~mkastet ovr~rleqc: Sch0n:f,:.d.dc~r tanke n om e n koloni, 

somm2rkoloni, fo:r· b a rn und c::; r der. s}zoJ..::::~plD:.·tig ::: ;:cldc:;r . 

vant straks geh~r og bl<:~ sat·t ut i livet unde1: stor oppslut:ning 

og inns.::;ts :2ra m·~dl emm-2n~~ s sld·=~. 

Av de a ndre s2k2 r som klubben h ar oppt ~tt må bl. ~. n e vno s 

sl<:.ogsa}:- e n, som all.-tid har lic;;;get. d a n varmt p~< hj ;:;~rb~t. Inspir ·~·;r 'c 

a.v dc.væ:cende forrn2.nn i 'i'rondhj c~m :/_o·t a:t."Y Klubb, l\:cn·e H):58gs fo:r sl;::g 

og appell om 3.t d e norsl::c: l ::- lubb·_::::r bu:cd?. opp·ta arbeid r or sl~og~ 

sak2ns frermn·:;, bl ·::: dGr i nove;mbcc:!r 1931 an::-o.ng c~r·t c~t stort skog-· 
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Han var som han selv sa, amatØr p& området, mens hans f orc d r 2g 

bar preg c::-1v e n innsiJ~ t., e n J-. jær lighe t og e n interc: sf~e for s aken, 

som virke t inspirG r (mde . Ha n h Cldde s e lv i l Øpet av den tid h a n 

hadde e iet LyseJ~loster, pla.nte t ut over 400 000 plante r. - "Og 

inte~c sjakktrekk i min e gen forre tning, det være s r::: g a ldr i så 

heldig, h ar gi t·t me g d e n inte nse gle d e , som den å s e de~ 100 000 

- hundre tuse ner - av unge spirende gr~nnc-::: gJ::-antrær str,~kke seg 

1. hØyde n mot lys r-::: t, og bevissthl~ten om. a t hve.rt o ar som g å r 

skapes der v ;::!rdi e r a v blive nde v e.rdi for l a ndet og for d e kommende 

slekb::.:r. },or e t skogkle dd Norge er et vakre re og rike r e Norge ". 

Skogss aken fikk seg mange nye venne r d(:;n l~veld og Sk.ogs8l

skapct mang•:: nye medlc~mmer. 

Arbe idsl~.Sshetsproblemet i me llomkr igs tidcm v a r c: t av d e 

spØrsmål som gj e nta gne gange r bl e: behandle t i klubben, og diw~rse 

forslag til avhj e lp ble f n::mlagt og diskut:; rt. Lik-:;så v c:~.r freds~-

og nedrustningsspØrsmål oppe til beha ndling . 

Angrep på Rot~ry 

Inne n Rot2ry så ma n i b e gynnelsen a.v 30 ~år<Jn:3 og f .r:c::;mover, m~:;:d 

ste rk h::.:kymring på nazibeve g e lsen i Tyskl ,:"..nd. De r var d ·::m g c..ng Gt 

f e llesdistrik t for Øste rike og Tyskla nd, nr. 73. De n fØrst e klubb 

bl-2 grunnlagt i Hi e n i 1923, og to å r sencc~n:; kom d e n f~/.rstc k lubb 

i Tyskland, i Hamburg. I begynne ls e n av 1933 var der i distrik·tet 

50 klubbe r, hvorav 36 i Tyskl a nd og 14 i Øste rikG, me d e t samle t 

me dle mstall på i alt 174 0 . 

Nasjona lsosia. lis·tene b e gynte d e ttG år å gå til c.ngrcp i for

bindc~lse mod Paul Ha ri;is' besØk hØste n 1932. Partibla det "Volks·~ 

parole " i Dre sd,:; n r e tte t e t voldsomt angre p på Rot c. ry, som bL:! 

b e skylt for å være "e t maktorgan fo .t· jØde dommen". De t blo vide r e 

s c.gt at d r2 t fr::.:mgikk "uimotståe lig at en r e k}::;a tys1w r e , som 

spiller e n l e dende rolle i d e t of f entlige liv, med ellGr mot 

sin vilj e blir b ,:~nyttet ·til, under l e de lse e.v p r omine nte j~der , 

å b e f e ste og for e vige h Øy f ina nse n s h0rH;!d)LimtTtf~ ove r d e t tyske folk" . 

Dette a ngre p på Rotary fikk sva r fra guvern~Src.m i d e t tyske 

distrikt, som fi1-;-.k inn e n 2rti1~ke l i en rekke tyske a vise r, 

hvori han gjorde r e d e for Rot a rys me ning og h e nsik t. De tte 

sta gge t n a zistene s a ngre p i noe n tid, me n d e r h e rske t utrygghet, 

og rundt om i Europa var ma n i klubbe ne ste rkt opptatt av sprors

måle t , De r ble n e dla gt rnegc~ t a rbe id for å innhe nte og for å 

spre opplysning om hva som va r s a nt og hva som ikke v a r d e·t . 
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I Bergensklubben var det særlig p r ofesso.r, dr . phil. l1!.1..9. 

Brink.mann, som orien>cert:3 om dette brenne nde sp~rsmål. l·1an 

håpe t jo i de·t lengst<:; a t tysk Rotary skulle slippe noan 

inngrep elle r lide noen overlast. 

Som kjent lyktes det ikke å stanse agitasjonen mot Rotary, 

og stillingen ble stadig mere og mere vansk~ lig for d e tyske 

klubber, og det endte med at Rotary ble forbudt. 

Etter krige n 

Etter k r igen opptok klubbe n på for c:ml·::!dning av lektor Helme r 

Haaland,arbeidet me d å skaffe korresponda nsekurser for evne rike 

ungdom i avside sliggende strØk. Resultatet av dette ble b e tegne t 

som mege t godt. 

I juni 1947 stiftet klubben den fØrst e Roun d Ta ble Club i 

Norge. Den har nå virke t godt i 17 år, og e r mode rklubb for en 

r ekke andre Round Table klubber i l a ndet. 

Året etter fremkom professor C.L . Godske med forslag om å 

kjØpe en hØyfj a lls gård, hvor d e r kunne driv~~ s opplysnings- og 

studievirksomhe t for ungdom på vitenskapelig basis. Ideen 

fenge t, og det tok ikke land tid fra forslag ·til handling. 

HØsten 1949 ble fj e llgården Kleppe, Osb3rØen, innkjØpt . 

Klubben har i d e nne gård, Godsk<3gårde n, e ller 11 De ville id•~ers 

gård 11
, som den også kalle s, sikre t s e g e n p ;::: rle og e t fast 

holdepunkt i d e t ungdomsarbeid som e r sc.tt i verk, både på 

nasjona l og inte rnasjonal b a sis. 

Kontakt ut ,:ldtil og b e sØk i u>c e nlandske klubber, komm:3r inn 

under Rotarys 4. formål angående utviklingen a v internasjonal 

forståe lse , goodwill og fred gj e nnom e t v e rde nsomspenne nde 

kameratskap mellom me nn fra alle yrJ<;:e r. En a v d e stØrre 

b egive nhete r i klubbens historie i 30 årene , var ture n til 

Newcastle-området våren 1933, og de e nge lske klubbers gj e n

visitt det fØlgende år, da vår klubb feir e t sitt 10 års 

jubile um. 

Berge nsklubbe ns vennskapsklubb i Norde n er Aarhus Rot ary 

Klubb. Der har e tte r krige n vært gj e nsidige bes9/k klubbene 

imc~llom, og der er mellom enkeltmedlemme r av begge klubbe r 

knyttet varige vr~nnskapsbånd. Fra Ameriku. har klubbe n i 

årene e tter krige n hatt gjentagne besØk av gruppe r a v 

rotarianere såve l som av mange e nkelte b e sØk. 
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Klubbens mØte lok ale r i "normale" og i kritiske tide r:_ . 

RotaryJdubbe n har stort s e·tt vært i d e n h e ldige si·tu n.sjon 

at den har dispone rt ove r gode og hyggoligo m~telokaler. 

I den fØrste tid var det på Hote! Rose~~rantz, og s e n e re 

avveksle nde på Hote! Norge og i log,:: n "Den Gode Hc:msigt". 

Fra septembe r 1930 ble G.rand Hote! Terminus klubbe ns fast e:; 

mØtested frem til krigsutbruddet i april 1940. Hote llet ble 

da besatt av tyskerne, som allerede fra 9.april la b e slag p å 

lokalene. 

Etter en stans i mØt r~virksomhcJten i april og mai, kom man 

sammen igjen fr e dag den 28, juni i Grand Cafe ' s selsJ;:apsloku.le r, 

og mr6te n e fortsa·tte her til slutte n av s eptember. Hotary var du 

kommet inn i tyskernes sØke lys, og bh~ forbudt. SistQ rotary

mØte ble holdt 27. septembc~r. KlubbEms protokoll:2.r og pG.pire r 

ble beslaglagt i de n uts·trekning okkupante n e fikk :Eatt i d e m. 

l<assens innhold var "forsvunne t", dvs. gitt bort til v e ldedige 

institusjoner. 

Tysb:~rne kunne imidle rtid ikke forby at d e r ble starte t e n 

klubb me d utelukkende s e lskapelig tilsnitt, n emlig e n sånn 

uskyldig ting som e n bridgeklubb. Rotarian;;~ rne stifte t så 

" E'redagsklubben", som "spilte bridge " hver fredag under resten 

av krigspe riode n, avveksle nde på Be lle vue og Hota l Norge. 

"Fn-'!dagsklubbe n"s virksomhet danner E~t kapitr;O!l for seg i 

Bergensklubbens historie . Disse mØter ble for rota rianerne som 

lyspunkte r i mØrkr;;: tiden . De r var d e t nemlig all tid sikre, gode 

og ferske nyhete r fra Engla nd. De r fikk man håp og trØst, og 

der fikk man inspirasjon. Når rota rianerne fredagskveldene 

fnmlet s e g hjemove r i d e belgmØrk':~ gater, så var gj e rne humØre t 

litt lyse r e enn d e t v a r fØr "bridgemØtet". "Fredu.gsklubbe n" 

sve iset me dlemme n e b e dre og mere s ammen e nn noen Rotaryklubb 

kunne ha gjort på vanlig vis. DGtte vc-::nnskap og s amhold fra disse 

d a ger k a n spores de n d a g i dag i Be rge n Rota ry Klubb. 

Under okkupasjonstiden i Frankri]c "3 mØtbJ s rotariane rne i cm 

del bye r hemmelig, trass i Gestapo. Preside nt i R . I., Frank 

Spain, fortalt e unde .t· sitt besØk i B:.:~rgen i 1951, a t d e t en g a ng 

h e ndt:::; rotarygruppen i Amie ns a t d e n unde r e t mØt e ble ove rra ske t 

av fiende n, en uniformert tysker, som sto i dØren. De franske 

rotariane r e ventet med skrekk på det vid:3 r e forlØp. I"len "fie nden" 

sa ~ "Fortsett mØte t min.: ~ h e rrer, jeg var rotariane r i Tyskla nd 

fØr krige n" • 
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Fullt så heldig var vi ikke den f red a gskvelde n, da B c~llevue 

ble omringet av Ge stapo under e t rnØJce, D 1~t Vclr 5 bil(~r som var 

rykket ut, og tyske rne 1.: om inn med sine r e volve r e kla r i frakk,~

lommen . Passe ne bl t.:~ vis i tc~rt, gardc:robc; n med ytt.::::rtØy unde rs\'b1:::t, 

og så ble Eilif knundsen, klubbens tidlige re pre side nt og pnst 

guvernØr, tatt inn i et sidc:~værelse til forhØr. Dette 9-~yeblikk 

ble nytte t til å s amle inn visse papire1~ og dokumente r som 

mulig2ns kunna bli årsak til ube hage lighe t :::r . De r v c. r h e ldigvis 

åpen p <3 is på Bellevue og e t muntc:!rt peisbål flammet opp da 

tyske rne atter kom inn igj e n. IVle n Amunds e n bL-; arreste rt og f i k k 

vannsmekte 20 dage r i tysk fengsel. 

Til ori·Emt e ring skal opplyse s at Amunds e n d e n gang var forma.nn 

i Berge ns Hand•2 lsforening, og det v21r i e g e nskap av d e nnu stilling 

han var e ttersØkt. 

Etter krige n ble mØte n e holdt p å Hote l Norge og a vve kslende på 

Bellevue , sene re også på Grand. Et års tid leie t klubben lokale r 

i Store Parkve i nr .. 22, hos f r u Olga Rasmusse n. F 1:·a 1948 har 

se lskapslokalen~~ i Berge ns Hc.andværks-- og Industriforening vært 

klubbens faste mØte sted . 

Om mØte plikt, klubbarbe id, humØr oq smil 

l:.v denne b e retning om 40 års virke , vil det fr e mgå at me dle m

sk2.pet i Rotaryklubben il:k-2 bare hCJ.r vært å spille en tilhØrers 

rolle på m)6t cm e . De r fØlge r a rbe id m<::d :C or dem som alvorlig og 

inderlig går inn for Rotary. FØrst og fr emst h a r vi mØteplikte n . 

De n gj e lde r ikke bare ove rfor e ns e g a n klubb, Er e n rotaria ner 

på :r··2ise ut :::~ i verde n, skal han - h v is mulig - a vgi m9Jte hvor 

de r finne s klubbe r. 

Rotr:1ryklubbe ns j e vn,::; , sikre og ustanse lige mØtavirksomh~3t 

med for :-:;drag, kåser i c~r, diskusjon2r, lysbill•2de r, filmfremvisninge r 

osv. gjØr s e g ikke a v s e g S(;lv . Dett.:~ e r <2 n av arbe idsoppga v :,;;n e. 

Lc:;de lsen, administrasjonen, sc~kretariatet, utarbe id e lse n, 

trykninge n og distribue ringe n hvc~ r uke av ca. 100 ukebre v, e r e n 

annen k r ,:;vende oppgav(~. 

De t me ste a v d e tte arbe id falle r s e lvsa gt på styre t, og 

særlig da på preside nt og seJu· .:'" tær. IV!en og-så rundt om i klubbens 

forskj e llige komit6er yde s d e r arbe id. Arbe idet e r frivillig, og 

det er nok ofte slik at d e t faller p å p ::rsoner som har me r e 

enn nok av arbe idsprGss på seg i sitt yrke og sitt privatliv 

e llers. Men d e r fØlger gle de me d a rbe ide t. Og h e ldigvis rote r e r 

det, så de me st kre vende stillinger går på skift. 
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Der fØlge r også en gle de me d å vite at klubben utgj Ør e n 

ka.rakteristis1~ sterrunc~ i d e t stor 3 rota.ryorkesb:.;;J:-, som favnc:!r 

bE-~le kloden med sinu ton{=:.: r. Vi v e t, 2.t d c:;r rundt om i Vl::rd0 n e r 

12 000 klubbe r som på tilsv8 r e nd8 må t e j (::!vnt og utre tte lig 

går etter d e sa1nrne spor som vi i Berge n. 

Det e r også en gle d e å vite - og d e t gir trygghe t - at hver 

dag holdes d e r me re enn tusen rotarymØter rundt om i v e rde n. 

I det vennlige~, kame ratslige; miljØ i disse klubbe r, blir man 

inspirert til e tisk t e nkning, man får e n vide r e horisont og 

bringer nye og gode impulser ut til dem man kom..'Uer i b e rØring 

med. Noe godt av tanke r og idee r kan dukke opp hve r d a g. De t 

hender at d e t er en litc:n tankegnist som tenner de store ut

viklingsbål som lyse r over v e rden. 

Bevissthete n om a lt d e tte, inngir glede og glede n skaper 

smil, - et faktum som kan studere s på hvert eneste rotarymØte. 

Klubbe ns tidligere president og ma ngeårige s okre tær, 

Bj orne Minde , forsto bedre enn noe n annen hva humr6r og smil 

betyr både for klubb og 

gen de ord~ "Et anstrØk 

sak. Han 

a v lys tone 

utforme t 

og godJc 

sin me ning mod fØl

humØr, bØr få e n 

er mange fordele r 

ved at man dyrke r humØre t. HumØr av godt bj a rte skape r smil -

og smil avvebner den mest formidable motstand. 

god og bred plass o våre Der pa programmer. 

Og slik avve bning, endog i d e t små, be~ f ordre r fred og fr e mme r 

godt forhold mellom rrt<.~nnE~ sk,:omG ". 

Alf Knag. 
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president~Henrik Vedeler 
sekretær: Carl Fonahn 
Kasserer: Carl Lampe 
styremedlemmer:Peter Egidius 

Året 1924-1.925 

Moritz Christensen 

Det fØrste år 

Allerede på fØrste ordinære mØte ble det vedtatt at 

kontingenten skulle være kr. 25,- pr. år, og inntredelses

penger kr. 40,-. De siste ble allerede om hØsten forhØyet 

til kr. 50,-. Hilsningstelegram ble sendt til Kristiania 

Rotary Klubb. 

Det er nokså forståelig at klubbens virksomhe·t i d(m fØrste 

tid var noe famlende og likeså at det ikke var så lett å skaffe 

fyldige programmer, særlig fremover sommeren fra stiftelses

mØtet 12.juni. En må simpelthen beundre de anstrengelser som 

ble gjort og det udmerkete resultat som ble oppnådd av en ny, 

uerfaren og tildels helt tilfeldig sammensveiset klubb på bare 

15 medlemmer. supplert 
Styret fungerte forelØbig 

mesteren. I referatet fra et 

som programkomite/med ceremoni-

av de fØrste mØter heter det~ 
11 Der samtaltes om forståelsen av Rotarybevsgelsen og dcms 

fremgangsmåte, hvoreftrJr man forelØbig skulde arbeide 11
• 

Det ble henstillet til medlemmene ved eventuell reise til 

Kristiania å avgi mØte i klubben der og studere klubblivet. 

Imidlertid klemte den nystiftede rotaryklubb ivei med 

mØter hver fredag. Det fØrstG foredrag som bl2 holdt var 
11 0m inngåelse av og opplØsning av ekteskap og familieforhold 

under og efter 11 av o.r.sakfszjrer Egidius. Det neste ble holdt 

av tannlege Fonahn, og gjalt 11 Kalkens innflydelse på det 

menneskelige legeme 11
• Det var medlemm:::me selv som måtte i 

ilden, og der ble i lØpet av året prestert bl.a. adskillige 

bransjeforedrag. l?ormannen, Vedeler, gikk i spissen i 

henseende og holdt ikke mindre enn 3 bransjeforedrag. 

o sa 

Det kan være av interesse å se nærmere på de emner som 

forøvrig ble behandlet på mØtene det f~)rste år. Vi kan nevne 

i fleng~ Haakon Stender~"Om lås 11
• -

11 Meget belærende, for 

fremtiden må alle rotarianere kj~pe sine lås hos Stender 11
, sto 

det i referatet. Arkitekt Schou om 11 Arkitektens virke, belyst 

Ved tegninger 11
, direktØr Schnitler~ 11 Lidt om bØrsvæsen 11

, M. 

Christensen~ 11 Lidt om skofabrikasjon 11
, Chr.Lange~ 11 Kredit og 

transitforholdene ved Bergen tollsted 11 , Egidius~ 11 Alkohol

lovgiving i Norge 11
, Carl Lampes oversettelse av referat av 
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R.I.'s presidentens rotarytale ved konvensjonen i Toronto 

sam111e år. H.Vedeler~ "Om kakao- og sjokoladefabrikasjon", 

Holm..boe~"Om elektrisk belysning og drivkraft", '$t"1nde~ 

"Kalkstensindustrien", Bjarne Monsen om "BØkernes forfald", 

en orientering om hvorfor der nu for tiden er så dårlig 

innbinding av bØker i det hele tatt, og hva der aktes at 

gjØre for at forbedre forholdet", Fonahn~"Om munnpleie". 

Det var litt av en begivenhet da klubben for f~c(rste gang 

fikk besØk av en rotarianer fra en fremmed klubb. Det var 

fredag den 3.oktober at man fikk som gjest direktØr Carl J. 

Andresen, som da var medlem av Kristiania Rotary Klubbs 

styre. Han avga mØte også en gang senere på året. Der ble 

holdt i alt 39 mØter det fØrste år med 21 foredrag, hvorav 

noen med etterpåfØlgende diskusjon. 

Til inntekt for et hjelpefond eller til dekning av til

feldige utgifter for klubben, ble der med mellomrom holdt 

små utlodninger på mØtene. Det var gjerne en gjenstand som et 

RV medlemmene hadde med som gave til klubben, f.eks. en bok. 

En litt stØrre utlodning ble holdt på m~tet 17.april 1924. 

Til dette mØtte rotarianerne frem med litt av hvert. Listen 

over gjenstandene og givern3s navn står oppfØrt i protokollen. 

Der var bl.a. en halv kasse sigarer, 100 Westminster sigaretter, 

l gjetost, l bok, l flagg, l elektrisk strykejern, l kg te, 

l lonunekniv, l flaske v:ThJsky, l par sko, ferielektyre osv. 

Giverne fikk anledning til å ta ett lodd for kr. 15,-, og 

der kom inn i alt kr. 180,-. Vinnernes navn er også protokoll

fØrt og hva de vant. Om det innkomne belØp dekket gavenes 

kostende, skal være usagt. Etter dagens priser blir belØpet 

bare en uskyldig brØkdel av gavenes verdi. 

Afb:mmØte med damer ble holdt fredag den 12. desember i for

mannens koselig•c:: hjem. Der deltok 22 damer og rotarian,:::re. 

"PØrst ut på morgensiden sluttet den V'3llykkede fest 11 , sier 

referatet. 

På mØtet 2.januar 1925 ble det opplyst at Rotary International 
o l 

pa m~tet 27.desember 1924 hadde opptatt klubben og tildelt den 

charternr.l865. 

Klubbens fØrste årsmØte ble holdt 24.april 1925. Det ble 

holdt i et av medlemmenes hjem, nemlig hos A.von Tangen Jordan. 

Holmboe holdt et interessant og belærende foredrag - "og for

sn<1-t..,11, som drct staor · f t t 11 t d tt d l kt · ~~- ~ 1 re·era e, a y e en menge e e rl-

sitetskunnskap inn i våre hjerner''. Deretter var det valg

og så gikk man til bords og tok fatt på pØlser og Øl. 
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Rotaryåret gikk den gang fra l.mai til 30.april neste år. 

Fredag den 25.juli var mØtet henlagt til et av medlemmenes 

privatboliger, idet Chr. Lange hadde stillet sin leilighet 

til disposisjon. Formann og varaformann hadde forfall, så 

mØtet ble ledet av Egidius. Dette var klubbens fØrste mØte, 

kombinert med selskapelig samvær. Her skal sib~res et lite 

utdrag av hva der står om dette i referatprotokollen~ 

"Derefter holdt Fonahn et særdeles interessant fore drag om e n 
"reise i Afrika. Derefter selskabelig samvær. Forma nnen takket 
"for foredraget. Sekretæren holdt en tale for Schnitler. De r 
"besluttedes sendt et telegram til Kristiania-klubben, forfattet 
"av Schnitler. Fonahn bragte en hilsen fra Kristiania-klubben. 
"Sekretæren holdt en tale for den fraværende formann, Ve deler. 
"Schou holdt en tale for de fraværende damer. MØtet hæve des 
"fØrst etter midnatt. Samtlige vel fornØiet med den fØrste fest". 

Nye medlemmer~ 
A. von Tangen Jordan, Sig. Rosenlund, Jonathan HUller, 

Annas Bollmann, Reinhart Monsen, Sverre Nordbye. 

President~carl J.Schnitler 
Sekretær~ Carl Lampe 
Kassererg Henrik Vedeler 

, Styremedlemmer~ Peter Egidius 
Moritz Christensen 
Karl Sande 

Året 1925-1926 

Den nyvalgte president, direktØr Cn.rl J, Schnitler, og det 

nye styre overtok stillingen ved mØtet den l.mai 1925. Etter 

å ha takket den avgåtte president, Henrik Vedeler, for vel 

utfØrt arbeid i det forlØpne år, redegjorde han for sitt 

program for det kommende år. Klubben hadde som gjes·t på dette 

fØrste mØte bergenseren Gunnar Bergh Lampe fra Oslo Rotary Klubb. 

Lampe opplyste, at det nystartede organ "Rotarianeren" ikke var 

ment som et tidsskrift utelukkende for Osloklubben, men at det 

var tenkt som et fellesorgan for samtlige klubber i Norge. Han 

appellerte til forsamlingen om å sende bidrag til bladet når 

der var meddelelser av interesse for Rotary. 

R.I.'s president, Everett Hill med frue, hadde vært på 

besØk i Oslo og deltatt i mØte og festligheter der. Som 

representanter ved denne anledning fra Bergen mØtte Henrik 

Vedeler, Sig. Rosenlund- og Chr.Lange. På mØtet ga Vedeler 

referat fra begivenheten i Oslo. 

På grunn av sommerferiene og medlemmenes stadige bortreise, 

ble mØtene innstillet i juli og augustG Der ble dette år holdt 
40 ordinære klubbmØter, hvorav 3 var kombinert med 11 herreaften 11 
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og av disse b~e to holdt i private hjem, Der ble holdt 22 

foredrag, samtlige av klubbens egne medlemmer. Av emnene var 

a bransjeforedrag, 3 gjalt reiser og reiseinntrykk, 2 gjalt 

Rotary og resten gjalt samfunnsspØrsmål og diverse emner. 

I februar måned innbØd klubben gjennom samtlige Bergens 

aviser og Bergen Krigkaster, til fØlgende prisoppgave:: 

"Samfundet og individet, plikter og rettigh,~ter". Deltagelsen 

ble begrenset til Bergen og omegn, og maksimumalderen ble satt 

til 25 år. - Oppgaven vakte stor oppmerksomhet og fikk en meget 

smigrende omtale i byens aviser. Tilslutningen ble også meget 

stor. Premieutdelingen fant sted 30.april i forbindelse med en 

selskapelig tilstelning. Til denne var premievinnerne innbudt 

samt medlem av bed~mmelseskomiteen, lektor AsbjØrn Stensaker og 

redaktØr Eriksen, Morgenavisen. 

Der ble ikke utdelt noen l.premie, men to annenpremier og en 

tredjepremie. Ytterligere ble en fje .rde oppgave innkjØpt. De 

beste besvarelser ble senere offentliggjort. I premier ble der 

utdelt tilsammen kr. 575,-. I november måned ble domprost 

Iversen overrakt kr. 200,- til utdeling blant trengende konfir

manter. 

Året var i vesentlig grad preget av organisasjonsarbeid, idet 

styret hadde fØlt det som sin fremste oppgave å sØke å tilrette

legge linjene for klubbens fremtidige arbeid. 

Utenom gjester fra de norske klubber (Oslo,Stavanger og 

Trondhjem),hadde klubben dette år besØk av engelske, skotske og 

amerikanske rotarianere. I juni måned fikk klubben således 

visitt av 9 rotarianere m;:;d damer fra Dublin Rotary Club. Der 

ble arrangert en fest for disse på Bellevue og som nachspiel 

ble bergenserne invitert ombord i dampskibet "Araguayo" til 

fortsatt hyggelig samvær. 

Alf Knag. 

Nye medlemmer~ 

Asbj. Bjerke, Sigurd Holst. 



preside nt : Ca rl 
sekre tær : Chr . 
Kasse rer : Ca rl 
styremedlemme r : 

J.Schnitle r 
Lr nge 
L<1mp8 
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:~ ':inl1 .. Monse n 
Fre d . B. Holmboe 
A.von Tangen Jordan 
Karl Sande. 

Året 1926-1927 

I strid med Rotarys prinsipp, var der gjenvalg av presidenten, 

den eneste gang dette har forekommet i Bergen Rotary Klubbs 

historie. 

Der ble i årets lØp holdt en rekke meget interessante 

foredrag, ikke minst bransjeforedrag av klubbens egne medlemmer. 

Det står imidlertid ikke til å nekte, at programkomiteen kunne 

ha sine vanskeligheter og bekymringer. Det må erindres, at klubben 

var bare noen få år gammel, medlemsantallet kun ca. 20, og dertil 

ingen overflod hva Økonomien angikk. Der var på den tid bare fiLe 

klubber i landet: Oslo,Stavanger,Trondhjem og Bergen. Det hele 

var fremdeles så nytt, kommunikasjonene og besØkende klubbene 

imellom innen- og utenlandske, var ikke kommet i den form de er 

i dag. Der var nok ingen som den gang kunne tenke seg muligheten 

av at antallet av klubber alene h 2 r i landet, skulle komme opp 

i over 130, som tilfeldet er nu. 

Vi måtte fØle oss frem med hensyn til hvilke oppgaver vi 

skulle konsentrere oss om, oppgaver som kunne stå i forhold til 

de Økonomiske lØft klubben kunne påta seg. Der ble bl.a. sØrget 

for ferieopphold for endel gutter, som ellers ikke hadde anledning 

til å komme seg ut av byen i sommerferien. Og det kom mege t vel 

med i disse tunge depresjonsårene, som jo var en fØlge av de meget 

triste begivenheter i 1914-18. 

Når vi ser tilbake til disse årene, er der vel neppe tvil om 

at nettopp i en slik depresjonstid hadde både vi og verden 

forØvrig sterkt behov for en bevegelse med et så utpreget 

service-ideal som Rotary har. Men like sannsynlig er det vel, 

at depresjonen skapte visse vanskeligheter for Rotarys utbredelse 

i den fØrste lO-års perioden, iallfall her i landet. I denne 

forbindelse kan det ne~es, at en rØst fra Rotary i Oslo uttalte 

sin store tvil om klubb i Bergen, en prognose som utviklingen 

senere har vist er blitt gjort dyktig til skamme. Men det må 

tilfØyes, at uttalelsen kom fØr Bergen Rotary Klubb var et faktum. 

Det bØr nevnes at Reinhardt Monsen i januar 1927 gjorde et 

meget prisverdig fremstØt for å aktivisere og tilrettelegge alt 

for de forskjellige komiteers arbeide, idet han holdt et in

struktivt foredrag om dette emne, godt stØttet av en utredning 
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av besØkende Oslo-rotarianer Basberg. Dette satte sine tydelige 

spor efter seg i vår klubb. 

Videre kan det nevnes at Rotary International i januar 1927 

atter tok standpunkt til nyopprettelser av Rotary lclubber i 

Tyskland- med virkning fra !.januar 1927. 

Nye medlemmer~ 
Anders TornØe, Bjarne Minde, Torleif Evanths, Wilh.Rosasco, 

Leif Ottesen, Alb. Rasmussen, J~Nordahl-Olsen, John Irminger, 

Johan MUller, Erling Andresen. 

President~ Sig.Rosenlund 
Sekretær~ Bjarne Minde 
Kasserer: Carl Lampe 
styremedlemmer~Torleif Evanths 

J!'red.B.Holmboe 
John Irminger 
vJilh. Rosasco. 

Året 1927-1928 

Da Schnitler var forhindret fra å fungere som president til 

!.juli, overtok Rosenlund vervet straks, og allerede to uker 

efter, den 13.mai 1927, fremkastet han ide·Grom en prisoppgave, 

idet han samtidig stillet et stØrre belØp til disposisjon til 

premier. Betingelsen var at: 11 0ppgaven ble av en praktisk 

Økonomisk art. Den skulle omfatte beskrivelsen av norske varer, 

deres fremstilling, sortering og pakning, og være som en appell 

til den norske produsent, aldri fire på kravet om h~yeste kvalitet 

i sin produksjon ... Den nedsatte komite ga oppgaven fØlgende 

ordlyd: 11 Hvilke krav må der stilles til våre landbruksprodukter 

for å oppnå en bredere og sikrere plass i den innen- og uten

landske omsetning, og hvad bØr gjszlre s for å få kravene gjennomfØrt." 

Det var en oppgave som traff midt i blinken for opphjelp av 

norsk landbruksnæring, og det i en depresjonstid, som vår genera

sjon hverken fØr eller siden har sett maken til. Tiltaket vakte 

stor oppmerksomhet og begeistring hos alle interesserte parter, 

og der kom inn en rekke gode besvarelser. !.premie kr.500,- ble 

tildelt sekretær V>Jilhelm Klose, Oslo. Videre ble innkjØpt et 

Utkast av sekretæren for Det Kongelige Selskap for Norges Vel, 

Ole Hersoug. Den premierte besvarelse korn ut i trykt hefte. 

Det er meget interessant å konstatere, at en rekke av de ideer 

og råd, som herr Klose den gang gjorde seg til talsmann for, siden 

er blitt til virkelighet i praksis. 

I Rosenlunds funksjonst~d ble holdt Internasjonal konvensjon 

i Ostende i juni 1927, hvor vår klubb var representert ved 

Holmboe. Dessuten deltok Milller,Bjarne Monsen og Chr.Lange. 
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Videre var der distriktsmØte i Stavanger 5. - 7.mai, hvor 

Rosenlund holdt foredrag. 

C.N.Lampe. 

Nye medlermner~ 
w. Gulbrandsen, Rolf Sundt, Eilif Amundsen, Gunnar Bradley, 

John Runshaug, Andreas Visted, J .1riJ .Eide, Oscar Sund, 

Fr. Andersen, John lllJalter. 

President~ Thorleif Evanths Aret 1928-1929 
Sekretær~ Bjarne Minde 
Kasserer~ Carl La mpe 
Styremedlemmer: Wilh~ Rosasco 

Joh. MUller 
Sigurd Holst 
Sig. Rosenlund. 

Med sin næn~ tilknytning til bank, handel og industri, falt 

det naturlig for vår president Evanths å orientere oss om de 

aktuelle sp~rsmål og problemer som på den tid gjorde seg 

gjeldende. Vi h~rte om visse bransjers eksportmuligheter, våre 

kommunikasjoner, forholdet mellom by og land, klubbvirksomhet, 

fond or prisoppgave, bare for å nevne noen av de ernm=;r som mang~=; 

av klubbens medlemmer var sterkt opptatt av. 

Men det var også andre saker som kom opp i Evanths periode. 

Jeg nevner klubbens omsorg for barn under skolepliJctig alder. 

Overlege og alle barns elskede barnelege, Trygve SchØnfelder, 

gjorde seg, sett på bakgrunn av sitt inngående kjennskap til 

mindrearige barn, deres sosiale og medisinske status, til tals

mann for at vår klubb skulle gå inn for å skaffe barn fra 

vanskeligstillede hjem sommeropphold. Dette så meget mer som 

det ikke var noen ins·titusjon som var engi'lsjer-t med slikt 

arbeide. 

Med begeistring gikk klubbens medlemmer inn for saken og 

den nedsatte komite gikk straks igang med forberedende arbeide. 

Ved felles anstrengelser lykkedes det å få fastlagt det Økonomiske 

grunnlag, og innkvatering fikk vi, ettersom formannen kunne 

finne husrom hos kjente, blant forbindelser og hos Rotaryvenner. 

Vi startet opp vår barnekoloni med fra 10 til 11 piker og 

det samme antall gutter, i 1929 og holdt det gående til og med 

1934 da vi, innlosjert som vi var på LyseklostGr Hov·:=dgård, 

eier skipsreder og rotarianer Georg von Erpecom, ga alt vi hadde 

til livsforsikringsselskapet Vesta's barnekomite. 

Vi satte derved punktum for et arbeide som hadde bragt så 

megen glede til oss alle og som ifØlge SchØnfelder som hadde 



18 

tilsynet med barnene, hadde betydd så uendelig meget for våre 

pleiebarn. 
Da vår suksess ble kjent bl.a. i Stavanger, ble vi spurt om 

det kunne komme en fra barm;komi~een til Stavanger for å fortelle 

om arbeidet og legge opp planen for deres klubb, som ville gå 

inn for analog barnckoloni. 

som formann i vår barnekomifg, som gjennom årene har frydet 

seg over samarbeidet med Rotaryvenner, bestyrerinner og over 

samværet med de små barn som i opptil fire uker pr. kuld boltret 

seg i friske, herlige omgivelser, ble jeg anmodet om å reise til 

stavangerklubben, der jeg holdt mitt foredrag for meget interesserte 

rotarianere. 

Leif Ottesen. 

Nye medlemmer~ 
Fritz Rieber, Ragnar Mowinckel, Aug. Brin~~ann, Leif Grung, 

Harald Sontum, Trygve SchØnfelder, Chr. Brun, Joh.A.Mowinckel. 

Presidentg Fred.B.Holmboe 
Sekretær~ Bjarne Minde 
Kasserer~ Carl Lampe 
Styremedlemmer~Aug.Brinkmann 

Rolf Sundt 
Andreas Visted 
Thorleif Evanths. 

Ån~t 1929-1930 

Vårt mØtested var den gang D.G.H. etterat vi en tid hadde 

vært på Hotel Norge. Medlemmer ca. 40 dertil ble opptatt 5 nye 

medlemmer i perioden. 

På forretningsreiser i SunnmØre, innledet jeg arbeidet for 

å stifte Aalesund Rotary Klubb, og charterfest ble holdt den 

3l.august 1929, med min venn og ingeniØrkollega Bakke-Fagerborg 

som president. Klubben har arbeidet utmerket og har i dag 53 

medlemmer. 

Nye medlemmer~ 
Hans Blydt Grung, Schjelderup, Wilh. Kahrs, Johan Thomsen, 

Einar Jensen. 
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pre sident : Aug . Brinkma nn 
sekre tææ : Bj a rne Minde 
Ka s s e r er : A. TornØe 
Styre medlemme r : Andre a s Viste d 

Eilif Amundse n 
Gunnar Bradley 
Fred.B.Holmboe. 

Året 1930-1931 

Vi fortsatte det påbegynte arbeide for barn under den 

skolepliktige alder, med stor personlig innsats fra 

SchØnfelder, Ottesen og Rolf Sundts side og Sigurd Holst som 

finanssjef. Barnekolonien ble begynt i Skilagets hytte på 

Totland, og senere drevet på Moberg, SØfteland og på von 

Erpecoms "Lysekloster". Derette r tok, som nevnt, Vesta og 

Bergen kommune saken i sine hende r . 

Distriktskonferanser ble holdt i Bergen i 1929 . 

Rotarys 25 års jubileum ble feiret den 2l.februar 1930 på 

D.G.H. ved et riktig festlig bord "med 4 retter". -

Presidenten holdt festtalen og manet til fortsatt arbeid for 

Rotarys sak. 

Andreas Visteds sanger - signert AV - blant annet de n 

kjente "Når om kvarven vor stolte skute svinger" gjorde stor 

lykke. 

Hyggelig hadde vi det den gang, og det har vi det i dag også. 

Fredrik Holmboe. 

Nye medlemmer ~ 

Johan Gran, Ha gb. von Erpecom, Ole Friele, Georg von Erpecom, 

Carl LØdrup. 

President ~ Andreas Visted 
Sekretær~ J.W.Eide 
Kasserer ~ A. TornØe 
Styremedlemmerg Eilif Amundsen 

Ragnar Mowinckel 
Fritz Rieber 
J . Nordahl-Olsen 
Aug. Brinkmann. 

Året 1931-1932 

Der var pondus over Andreas Visted når han presiderte i 

klubben og han var den fØdte ceremonime ste r som kastet glans 

over alle de fester han på en original måte la opp ramme n for. 

Han var jo lyriker og alle de sanger og viser som han forfattet 

ga bud om et dyptplØyende sinn . Derfor leve r de også for oss 

utover den anledning de ble skapt for, og vil levendegjØre for 

oss Andreas Visteds ånd i alle år fremover. Han har i sannhet 

beriket oss. 
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oen utadvendte oppgave klubben arbe idet med i dette 

Rota ryå r, var fremde l e s b a rnekolonien på Os for barn under 

de n skolepliktige a lder. Le i f Otte sen la ned et oppofrende 

arbe id p å d e tte f e lt, ikl<.e bare i dette år, men i alle de år 

l.
. dre v me d b a rneJcolonie n . SchØnfelde r hadde det medisinskt~ 

V 

tilsyn med barnene, og det var et uforglemmelig inntrykk å se 

hvorledes barnene flokket s e g om Sch~nfe lder, han hadde et 

barnetekke som det var en opplevelse å se. At resultatet av 

oppholdet for barnenes vedkommende var utmerket, vitner d e t 

om at de tiltok ca. 2 kg i vekt gjennomsnittlig. 

Av foredrag som ble holdt, har Ragnar Mowinckels fore drag 

om sin forretnings organisasjon trådt frem i fØrst e rekke. 

Dette gikk ove r flere klubbaftener og fanget stor oppmerksomhet. 

I mØte den 27.april ble fremlagt tilbud fra Georg von Erpe com 

til klubben om å få leie gamlehuset på Lysekloster til barne 

ko~onien. Her ble senere barnekolonien drevet i flere år. 

På samme mØte fremsatte Fritz Rieber forslag om å n e dsette e n 

komite som kunne veilede avgangsklassene på folkeskolen me d 

hensyn til arbeidsmuligheter i de forskjellige bransjer. De tte 

ble gjennomfØrt, og overlærer Olav Hopre kstad har senere gitt 

uttrykk for sin glede over dette tiltak. 

I august måned ble formanns- og sekretærmØte avvikle t i 

Bergen, og lØrdag den 15"august om aftenen ble der i SchØttstuene 

i Engelsgården holdt en fest for de tilreisende og klubbens 

medlemmer som sent vil glemmes. Festkomiteen med dens forma nn 

Leif Grung i spissen, hadde lagt seg ordDntlig i selen . 

Stemningen sto hØyt i taket, talenes antall var legio - og 

Selv en skotsk tilreisende prest sto opp og kvad. La ngt ut 
o 

pa morgenkvisten endte det med at Leif Grung med sin bil opp-

fØrte en runddans om runde tårne t på torvet. 

Neste dag var det utflukt til Lysekloste r og Solstrand. 

Georg von Erpeco~ holdt et foredrag om klosterets histor ie, 

og hadde invite rt på en formiddagsdrink på sin vakre eiendom. 

Nevnes må også Georg von Erpe coms for edrag om skogsaken, som 

helt hadde fange t hans hjerte. Evanths var guve rnØr dette år, 

og på et mØte overrasket han klubben med et storslått tilsagn 

om et fond som senere har vært grunnlag for By- og La ndfondet. 

Men vi var ikke ferdig med festene i dette år. Den 26.februar 
1932 ble der avviklet et ball på Grand Hotel Terminus under 

motto "Tete masque". Det kan vel være nok for å tilkjennegi 

stemninge n, å referere den instruks som medlemmene fikk ~ 



Rotary fest i den gamle (nedbrente) schørstue i Engelsgiirden på Bryggen, 15. august 19 31. 

Tete Masque på Grand Hote! Terminus 20. februar !932. 

20a 
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"Tete masgue 11 26/2-1932 

Instruks 

Rotarianerne ~ 

Cylinder med smalt r~dt bånd 
R~~dt slips 
Flippskjegg 
Whiskers - mustasje 
For senere pjolter medbringes lonmelerke. 

RotarianerindernG~ 
Galla, men ingen ny kjole 
Full krigsmaling 
Parykk eller papirhatt eller 
demonisk frisyre 
ForØvrig kan kvinderne også komme 
uten spesielle forarbeider. 

Ingen bærer maske. 

Nye medlemmer ~ 

Santos Danielsen, Ivar Evensen, Finn de La nge , G. Lindebrække, 

Alf Knag, Otto Irgens, Karl Jebsen, Halfdan Sæthre. 

President~ Eilif Amundsen 
Sekretær ~ J.W.Eide 
Kasserer~ A. TornØe 
Styremedlemmer~ Asbj. Bjerke 

H. von Erpecom 
Leif Ottesen 
Fritz Rieber 
Andreas Visted. 

Året 1932 - 1933 

Eilif Amundsen var ikke det man på garmne lt g odt Bergensk 

kaller 11 snausnakker 11
• Tvertimot,han slapp aldri en tanke fra 

seg uten at den var gj e nnomarbeidet og hadde funnet hans egen 

form. Nedskrive ren av disse linjer har det inntryk1~ at Amundsen 

var ste~kt betatt av Antroposofien og dette preget også hans 

tanker. Hans fremtreden og fremstillingsevne var tillitsvekkende, 

og derfor ble han valgt til mange tillitsverv i vårt samfunn 

også som Guvern~r for vårt distrikt. 

På det fØrste mØte under det nyvalgte styre den 1.7.1932, 

ret et formannen en hjertelig takk til Evanths for hans klo1te 

og forsiktige ledelse av distriktet i det vanskelige år som 

var gått. Evanths takket for hyldesten og talte om nØdvendig

heten av å finne de rette menn til å inte ressere seg for 

bevegelsen. 

Istedetfor ordinært mØte den S.august, ble foretatt utflukt 

til barnekolonien på Lysekloster. Efterpå var rotarianerne 



Fra Paul Harris' tur på Vestlandet. Pres. Amundsen viser ham Stalheimskleiven som de besteg til fots. 
Nederst til høyre sluttes kontakten med bergensklubbens fortropp ved Samnangerbroen. 
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oppom Georg von Erpecoms villa, hvor "glassenes };:lirring og

tØrstende tale fylte den blomsterduftende cttarmiddagsbris". 

Derefter gik]( turen til LysØen hvor formannen lokket med 

smØrbrØd, Øl og dram. Bakefter beså man det V?..kre landsted 

og klubbens vikinger så sitt snitt til å gå i vannet. 

Et mØt.:::: som det e r verdt å hefte seg ved, var det m~te 

hvor Leif Grung viste seg som en mann med fremtidsvuer. 

Han omtalte arkitekturens forskjellige epoker på en under

holdende og artistisk måte. "I byene korruw~r skyskraperne til 

å slå igjennom ove ralt, gatene benyttes til parkanlegg og 

trafikkårer. Den moderne arkitektur er ingen degenerasjon, 

men en regenerasjon, den er endnu i sin vorden". 

Paul Harris' besØk i vår klubb begynte med a ·t han ble tatt 

en tur rundt på forskjellige steder på Vestlandet, men mØtet 

for "emeritus" Paul Harris ble holdt den 12.septembe r på 

Grand Hotel Terminus. Formannen innle det mØtet ved å holde 

en velkomsttale til H2rris. Han u·ttalte bl. a. at v :::! l var ikke 

Rotarybe vegelsen bare e t uttrykk for Harris' e g e n oppfatning 

og livsanskuelse, d e t er alme nmenneskelige oppfatninger som 

liggGr bak, men ideen er hans og æren er h a ns for å ha satt 

denne storstilte plan ut i livet. Formannen t~~et Harris 

fordi han hadde vist oss den vennlighet å komme 'cil vårt 

mØte og gjort det til det mest minneverdige i vår klubb. 

Paul Harris takket for formannens tale og uttalte a t han ve d 

sitt b e sØk i vår klubb,hadde fått e t l e ve nde inntrykk av at 

bevegelsen trivdes utmerke t hos oss. Han t~clcet også Frie le 

for h a ns interessante foredrag om jordlove ne. Videre uttalte 

han at der var sterke bånd me llom USA og Norge . Det norske 

folkeele ment hadde ikke bare tatt det tyngste l)ZSft ved nyryd

dingsarbeidet og bygget opp landet i the I'-iiddle ~'Jest, men også 

på de åndelige felter hadde det norska innflytte rskikt h a tt 

stor innflytelse på amerikansk kultur. Harris sluttc;!t ffi ()d 

å si at Rotary aldri har lovet noen velstand, men alltid på 

sin egen enkle må te sØkt å p e ke på de r e elle verdier . De t e r 

ikke ;1ere oppfinnelser v e rde n trenger, me n oppdagelse n a v e n 

bedre måte å l e ve på . 

Den neste dag ble holdt e n rneget vellykket f e st på FlØien. 

Det ble holdt en rekke gode taler, blant anne t ble fremfØrt 

et hyldningsdikt til Harris,lage t for anledninge n. Harris 

ble overrakt en mappe av skinn med bille d e r fra Bergen og 

Vestla ndet. Det må også nevne s at Harris plantet et v e nnskaps

tre på Le psØen, 
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Det som slår en ved gjennomgåelsen av mØtereferatene i 

3o-årene, er den store aktive innsats som klubbens medlemmer 

viste ved dagsaktuelle foredrag. Der forekommer ikke noen 

innbudte foredragsholdere, som noen få el<sempler kan nevnes 

a. von Erpecoms foredrag "Om moderne salgsteknikk" og senere~ 

"Er bebyggelsen i byens sentrum forretningsmessig tilfreds

stillende". Lindebrække: "Om kommunil<asjonsproblemer på 

vestlandet". Brinchmann~ "Om livets oppståen". Jebsen~ 

"Tekstilfabrikasjon". 

Den neste store begivenhet som preget dette Rotaryår, var 

intercitym~tet med Newcastle Rotary Club. Allerede hØsten 1931 

hadde der vært kontakt med Newcastle Rotary Club om et besØk 

av vår klubb i England. Vår kontaktmann var H. von Erpecom, 

han hadde i sine yngre år fått sin utdannelse i Durham, og 

var helt fortrolig med det engelske lynne. Det viste seg også 

at han var den rette mann, for alt ble ypperlig tilrettelagt og 

gjennomfØrt. Den 30/3-1933 drog formannen og 22 andre medlemmer 

så avsted til Newcastle. Om denne ferd ga H. von Erpecom en 

humØrfylt beretning etter hjemkomsten. Beretningen var holdt 

i sagastil og vakte stor begeistring. Som smakebit refereres 

enkelte avsnitt: 

"Jeg skal her ikveld få lov at læse op krØnikken om nordmænds 
"færd fra Bergen og til England og det som der skedde.Det var 
"den 30th Mars i året 1933 da akted Maud, Norges dronning sig 
"over Bergen og til slektsfolk uti England. I Bergen tilsagdes 
"hirdmend og bØd hende at fØlge og fare med det navngjetne 
"langskipet som bar navnet "Englandshavet Dronning". Det var 
"det skip i Norge som da var b e dst utfØrt og med stØrst omkost
~m:ri:.I].g. Til færden var selvsagt Eilif sØn av Amund, hØvidsrnand 
"og i færden deltog ellers Sigurd NjØdblander, Trygve Barnekjær, 
"Predrik Lysholm, Halvdan Jakekjæve, Leif Sælbrei, Ivar dØd og 
"pine, Nordahl skribler, Haakon Jernmand, Johan ~vilhelm Trykker, 
11 Harba.rth Skjortemaker, Anders TornØe Taske, John Kull, Bjarne 
"Loddselger, John Suppehandler, Alf Stoledreier, Sverre Kliner, 
"Gjert fra Lindebrække, Karl Båndmand, Ole Tvistbilegger, Johan 
11 MortestØiter, Johan Koks og Gunnar Grue. Som fØrer for lang
"skipet var tilsagt Dreyer Flintskalle og med ham mange som 
"gik dronningen og hålrdmænd til hØve". 

"Ved kveldstid satte hele hirden sig i skipets Øverste rum, der 
"indtil trængsel var besatt. Thi rykter, der stadfæstedes, var 
"gått, at brændevin på rare trekantede krukker fra Johan Hagensen 
"i Scotland var at få kjØpt for billig penge . Snart drak hele 
"hirden og kvæsset så sin hug til mat - og stimlen var stor da 
"matsignalet gjallet - og der blev ett lenge og godt". 

11 Fra langskipet gik man i langvogn, ut av dem med to stokkverk 
11 i, og som aldrig har været i bruk i Norge. så snart var man 
"ved det st~rste herberge i byen og var der til duggurd buden. 



lrminger kjører Paul Harris, pres. Amundsen og past pres. Visted over Fanafjell til Amundsens landsted på 
Lepsøen, hvor Harris plantet et vennskapets tre. 

Paul Harris taler. Den høytidelige handling ble foretatt styrets nærvær. 
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"Der blev ett i skynding, thi av de over tohundrede gjæve mænd 
"som tilstede v~r, v ar de r mange som vilde hØre, hvad Stanley 
."Stivhatt og hirdens hØvidsmand havde for ord at si. Kongens 
"skål ble v s å drukke t, f~rst for den utav England og så for den 
"uta v Norge. De re f ter t a lte Stanley Stivhatt varmt om den glæde 
"for ham og hans frændsfolk de t var at se den norske dronnings 
"hirdsmænd. Derefte r gi:'v h a n Eilif hØvidsmand sit lands merke og 
"med sØlv indgr.avet. Så reiste Eilif, sØn av Amund sig og talte 
"hj e rteva rmt for, hvad byen Ne \V'Ca stle var for norske mænd fra 
"Bergen. Og han g a v Stanle y Stivhatt Norges merke til minde om 
"de nne stund, og de r var stor jubel, med slag på skjold og 
''lurer gjallede. Ha gbarth Skjortemaker reiste sig så og sa at 
"lande ne imellom v a r der nu fred og det norske folk har ei 
"mishag, fordi det ikke fikk de 4000 mark for Øien Man og 
"Hebriderne, som den skotske konge Alexander glemte at betale 

i sin tid. Og gav Stanley Stivhatts Snorres Saga på engelsk 
sprog som bevis for dette. Da var tiden vel runden og hirden 
skulde også i gilde til Durham by. Så man begav sig da i ny 
langvogn med makelige hynder og med store glugger i, og kjØrte 
ad veien til London. I Durham så man slottet og domen, som 
meget lignet den i Trondhjem, dog var denne st~rre". 

"Neste Morge n v a d vel otte sle tt, var langvogne n atter r de 
"og det b a r nord i l a ndet til e n by ved navn Lyne mouth og d e rfra 
11 til Ashington. He r mØdte man e n navngj e t e n mand, Ridley liTarhmn 
"Kullbryter, kalde t og me d ham drog ma n så om og b e så sig. 
"Forinde n v a r dog alt fyrt~i bleve t e n frat a tt og ma n var bleve t 
11kvitkittler ifØrt. FØrst fil~ en se alt over jorden - knllvask 
"og kullsorteringv Dereft e r for man i jernkurv 600 fot ind i 
"jordens indre . Unde rjordsfolket havde her store staller, hvor 
"over 1000 dverghe ste r stod på bås. Der var lite hØit under 
"ta g e t og mange brådne ska lle r vanket her. Veien var lang-, 
"omtre nt 3~ kilomete r hver v e i, og det var varmt at gå krum
"rygge t - om e nd me d stav i hånd. Bedst tilrette fandt sig John 
"Kull og Joha n Koks - d e gikk storm med krummet rygg, medens 
"Johan Morte stØiter kun me d m~ie kvad~ Grynte vilde nok grisene, 
11hvis de vidst.:~ hvad galten led". 

"Om natten kvad Hc.gbarth Skjortemaker i rusig s~vne~ 

"Takker hver og en, som biJ.V med på turen 
"De som hjemme var - kan gjerne være sturen 
"For færden var en festlig stund 
"Fra begyndelse til ende 
"Vi manglet kanskje litt sØvnens blund 
"Og ord nok- til at takke vor engelske frænde 11

o 

Nye medlemmer~ 
Chr. Borch, ~'Valdemar Hansen, Vilh. Lie, Joh. Lothe, 

Andr. Odfjell. 

Johan Muller. 
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president: Johan MUller 
sekretær: J.W.Eide 
Kasserer: A.TornØe 
styremedlemmer: J.Irrninger 

Ole Friele 
!.Evensen 
Andreas Odfjell 
Eilif Amundsen. 

Året 1933-1934 

så gled klubben inn i sitt 10. virkeår. Det var Johan 

Mullers år, og det ble en bemerkelsesverdig og minnerik 

sesong, både for klubben som sådan, og for medlemmene. 

I sin tiltredelsestale, "Mitt syn på Rotary", fremhevet 

presidenten at man skal være forsiktig og ikke se seg blind 

på bare de ideelle sider ved Rotary. Det som hadde bragt 

Rotary så langt frem, er den praktiske idealisme, idet Rotary 

på praktisk og lettfattelig måte hadde idealisert det trivielle 

og materielle slit. 

En rekke ypperlige foredrag og avvekslende emner karakter

iserte sesongen. Medlemsantallet var 57. I oktober 1933 mistet 

klubben et medlem, idet chartermedlem Chr. Lange avgikk ved 

dØden. Som nytt medlem ble opptatt Nicolay Aarestrup. Der ble 

holdt 48 aftenrnØter og 2 lunsjmØter. Den gjennomsnitlige 

mØteprosent for året var 78,6. Klubben ble i årets lØp besØkt 

av ca. 65 gjester, hvorav de fleste fra utlandet. 

Av foredragene korn 18 under gruppen klubbtjeneste, 19 under 

yrkestjeneste (bransjeforedrag), 13 under samfunnstjeneste og 

lO under internasjonal tjeneste. Herunder medregnet foredrag 

om andre land, reiser osv. 

Et mØte i august ble holdt som et far- og sØnnmS()te, idet ca .. 

15 rotarysØnner fra 15-16 års alderen og oppover var tilstede. 

Det var helt vellykket, både hva ide og arran:gement angikk. 

Et mØte ble arrangert som en utflukt til Ytre Arna med omvisning 

i Arna Fabrikker under Karl Jebsens og direktØr Bondes ledelse. 

Etterpå en hyggelig hagefest hos direktØr Bonde. 

De mange foredrag ble holdt av klubbens egne medlemmer, på 
l 

2 foredrag nær, nemlig et av professor Jacob Bjerknes om de 

nyeste resultater på atmosfære forskningens område - og et av 

kaptein {senere havnefogd i Bergen) Sognes, om yrkesveiledning. 

RotarymØtet den 8.juni 1934 var overordentlig vellykket og 

sto i sommerens tegn. FremmØte som vanlig ved Terminus, hvor man 

tok plass i de fremmØtte privatbiler ca. 15 stk. Og så bar det 

avsted "ut i det blå", det vil i dette tilfelle si sydover veien 

Storetveit, Nesttun, Stend, Fana og utover langs fjorden til 
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Krokeide ved utlØpet av Fanafjorden. Under Leif Grungs fØrer

skap ble der slått leir nede ved sjØen og der ble servert rØke

laks og kringler samt Øl og dram. Stemningen steg sterkt hos 

de ikke bilfØrende rotarianere. Særlig var Frithjof Andersen i 

fin form og serverte en rekke mmntre historier som hØstet vel

fortjent bifald. 

Det var friskt solskinnsvær og det duftet av tang og sjØ. 

Etter en avskjedshyrnne til solen (pr. grammofon) satte bil

kortesjen seg atter i bevegelse mot Fanafjellets topp, hvor 

der ble gjort stand for å beundre utsikten. 

Tilbaketuren ble lagt rundt Kalandsvannet og ved halvellæv.ee

tiden var man atter tilbake til Terminus, hvor kaffebordene 

ventet og hvor Grung holdt en spirituell tale om de egenskaper 

som forener alle rotarianere 1 uansett sprog og raser, og 

konkluderte med å utbringe: Damernes skål! 

"Man drØftet tilslutt hvorvidt rotarianerne burde anskaffe 

egen uniform, men etter den mannequin-oppvisning som Grung 

i sakens anledning hadde demonstrert på turenJ fant man av 

hensyn til muligheten for et ministerielt uniformforbud, å 

måtte la saken falle, hvoretter mØtet ble hevet" - - - skriver 

referenten Nordahl Olsen. 

Det 73. rotarydistrikt, Tyskland og Østerrike, holdt i 

dagene 25. - 28. mai sin årlige distriktskonferanse ombord i 

Norddeutscher Lloyds store, prektige skip"General von Steuben" 

under tur fra Bremen til Ulvik i Hardanger. I turen deltok 

i alt 4 - 500 damer og herrer. Bremen Rotary Klubb, som var 

arrangØr, innbØd rotaryklubbene i Stavanger og Bergen med 

damer til å delta i turen i det norske farvann. 

17 rotarianere fra Stavanger, de fleste med damer, samt 

11 fra Bergen, ialt 42 damer og herrer, etterkom innbydelsen 

og gikk ombord i det tyske skip i KoperviJc. Bremenklubbens 

president, Friedrich Roselius, hilste de norske gjester vel

kommen ombord. Det ble en uforglemmelig tur for de norske 

d e ltagere. 

Årets stØrste rotarybegivenhet var uten tvil det store 

besØk fra Newcastle-klubben sommeren 1934. I et antall av 

34 kom de engelske gjester til Bergen sØndag den 24.juni. 

De ble mottatt på kaien av ca. 30 fremmØtte Bergens-rotari

anere, som fulgte med til Terminus og spiste aftens sammen 

med gjestene. Kontakten var med en gang etablert. Etterpå 

spaserte man til Handelens og SjØfartens hus, hvor de nye 

klubblokaler var stillet til disposisjon for anledningen, og 

her fortsatte det kameratslige samvær med passiar og under

holdning av forskjellig art. 



Fra en utflukt til Fanafjorden sommeren 1933. Professor Brinkmann i forgrunnen midt i bildet. 

fra Blåturen i juni 1934 under Leif Grungs forerskap . 
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Det var lagt opp et stort og avvekslende program for våre 

gjester. Neste morgen ble der foretatt biltur ovar li'anafjellet 

til Lysekloster. Det var strålende væx så turen ble en opplevelse 

for samtlige. Lyseklostertraktene lå badet i solskinn og det 

duftet fra skog og eng da bilkortesjen rullet inn ved de gamle 

klosterruiner. Georg von Erpecom viste gjestene om og redegjorde 

for klosterets historie. Man beså den gamle hovedbygningen hvor 

rotaryklubbens barnekoloni nettopp holdt til, likeså kapellet. 

Ingen av de tilstedeværende bergensere vil glemme den stund da man 

sto stille i det gamle, fredelige landsens kapell, og de engelske 

rotarianere plutselig, grepet av stemningen, intonerte en sadme 

på sitt hjemlands sprog. BesØket på Lysekloster ble avsluttet 

med en visitt hos vertskapet, som hadde invitert til forfrisk

ninger av enhver art for turens deltagere. 

MØtet samme dag ble holdt som et intercitymØtc mellom New

castle og Bergen. Der var videre invitert rotarianere fra 

Aalesund og Stavanger, likesom der mØtte representanter fra 

Durham, Hexam, Trondhjem, Oslo og Fredrikstad. MØtet ble holdt 

på Grand i 2.etasje, hvor der fØrst ble servert lunsj. Presidenten, 

MUller, åpnet mØtet med en velkomsthilsen til gjestene. Han ga 

et kort resyme over byens historie, beliggenhet og karakter-

trekk, og pekte på de bånd som naturlig har vært knyttet mellom 

England og Norge siden de tidligste tider. 

Amundsen holdt deretter et rotaryforedrag, hvoretter president 

Souter fra Newcastle talte og overbragte hilsen fra 3. distrikts 

chairman. 

H.von Erpecom fikk deretter ordet til sitt hobbyforedrag~ 
11 A river in Norway 11 og ga en livfull skildring av en sports

fiskers opplevelser, sorger og gleder, triumfer og forsmedelser. 

Foredraget var krydret med fiskehistorier, som vakte alminnelig 

jubel og ble etterfulgt av noen utmerkede fotografier av 

År!Delve n. 

Etter mØtet drog man til Håkonshallen, hvor Rosasco orienterte 

om hallen og dekorasjonene. Endel av gjestene avla deretter 

bes~c på Det Hanseatiske Museum mens andre nyttet anledningen 

til å bese byen. 

Om kvelden ble Bergens-klubbens lO-års fest feiret på FlØien. 

Toastmaster var H. von Erpecom, som Ønsket velkommen til bords, 

etterfulgt av Visteds 11 Rarade for Rotary 11
• Ole Fr±ele utbragte 

den engelske og den norske konges skål, hvoretter fulgte konge

sangen. Andr. Odfjell talte for gjestene, så fulgte Nordahl Olsens 



Newcastle-rotarianere på besøk i barnekolonien pa Lysekloster 2 5. juni 19 34. 

Newcastle-rotarianernes gjenvisitt 19 34. Besøk pa Lysekloster. Georg von Erpecom orienterer gjestene. 

27a 



- 28 -

rotarysang. Talen ble b e svart a v Willia m Stockda l e , p a st chairman 

i 3. distrikt. Mulle r holdt så e n tale for kh~bboens s ·tifte r, 

guvernØr Sinding-Larsen og takket f or hans a ldri sviktende 

interesse for klubbe ns ve og v e l. S:iiiling-Larsen svarte i så 

rose nde og flatterende orde lag at "vi av skamfØlelse ikke kan 

gjengi dem i d e nm:! rapport" - står de r i referatet. Irminger 

·-~alt e for det internasjona le v e nnskap. Trygg Bugg(~ , s·tavanger, 

talte i morsomme vendinge r om rivaliseringen mellom s ·tavange r og 

Bergen, og overbragte Stavange r-flagget med d e beste Ønske r for 

klubbens nesbe 10 år. Amundsen nytb;;t anle dningen til å takke 

Muller for hans arbe id som president i det forlØpnc år, og 

engle nderne slutte t seg til og 11 He is a jolly good f e llow" 

runget gjennom sale n. Blydt Grung utbragte dame rne s skål, og 

Mulle r takke t arrangementskomiteen med Hagbart von Erpe com som 

formann for vel utfØrt arbeid, og sistnevnte fikk også vite , at 

han var a jolly good fellow. Det var e n stor og stemningsfull 

aften, og en flott avslutning på en avveksle nde og interessant 

Programmet for NevJcastle -gjestc ne omfa tte t også e n tur til 

Hardanger. Den gikk fØrste dag via Voss, Stalhe im, Vo s s, Granvin 

til Ulvik, hvor man overnattet på Brakans s Hotel. Onsdag morgen 

våkne t man i et stråle nde solskinn og e tter en solid frokost, 

drog s e lskap e t avsted på en smile nde , spe ilblank Harda ngerfjord 

til Norhe imsund, hvorfra d e r e tter lunsj ble returne rt til Be rgen . 

Om kvelde n v a r d e r f e st for Bergens- klubben på Te rminus. 

President Souter talte om b8tydningen av citymf.)tene medlem 

Bergen og Newcastle. Han takket Bergr.::nsklu.bben fordi den hadde 

tat ·t initiativet til disse besØk, son han håpe t ville bli etter

fulgt a v fle r e . Turnbull talte for Be rge ns-klubbe n på utme~cet 

norsk" MUller takke'c på Bergens-klubbens v e gne og utta lte at 

de prinsippe r, som englendern'2 alltid hadde kjempe t :Eor, fri

handel og fritt folkestyre, måtte vinne fr em på tross av de 

forstyrrende tend,~nser som v a r oppe i tiden . Rot urian2r Graden 

fra Durham og Plumme r fra He xam hadde derette r ordGt og ovGr

bragte hilse ner. FØrstne vnte ove rle ve rte som gave cm k op i a? 

doorknockere n på norddØren i d e n b e rØmt e Durha m Catll.'3dral. 

MUller takket for gave og hilse ne r og u·tbragte e t 3x3 hurra for 

de to klubbe r, Durham og Hexam. 

Torsdag formiddRg r e iste d e enge lske gjester tilbake me d 

"Ve nus". Oppholdet i Norge h a dde vært i ca. 4 d~gn, me n ma nge 

av gjestene ga uttrykk for at de syntes d e hadde vært h e r 
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ukevis på grunn av det godt tilrettelagte program, på grunn av 

de mange og mektige inntrykk fra våre na'curhe1:-lighet.or , inntrykk 

og opplevelser fra reiser, fra mØter, fra fost:er og f .ra hyggelig 

samvær med gamlG og nye venner, 

Alle hadde fØlelsen av å ha opplevet noe strålende, som sent 

ville glenunes. 

Nytt medlem~ 

Nic. Aarestrup. 

·President ~ J.Irminge r 
Sekretær~ J. '(.iJ. Eide 
Kasserer~ A. TornØe 
Styremedlemmer: Bjarne Minde 

Ole Friele 
Johan Gran 
Otto Irgens 
Johan Muller. 

Ån~t 1934-1935 

September 1934 fikk klubben besØk av Sydney viT. Pascal! som 

hadde vært president for R.I. Han gav en interessant redegjØrelse:: 

for sitt syn på Rotarys oppgaver og viktigheten av å få offent

ligheten interessert i samfunns oppgaver. Man må betale prisen 

for å kunne leve i et fritt og demokratisk. samfunn/ me:.1 prisen 

er at man tenker forbi sine egeninte resser og setter seg inn i 

de foreliggende samfunnsmessige vanskeligheter. Han håpet at 

man en gang i tiden måtte adoptere Rotarys prinsipper og 

organisasjonsform med et internasjonalt forbund med selvstendige 

nasjonale underavdelinger. 

Av begivenheter i klubben kan nevnes at Eilif Amundse n 

enstemmig ble nominert av klubben som guvernØr 1935/36. 

Somtum gav en utredning om brandbesJ.:;:yttelse i Berg8n og 

området og utbygningskravene, og han fortalte i et senere mØte 

om Bergensbranden. 

Nordahl-Olsen ga oss en inspirerende beskrivelse av Holberg, 

og siterte mot slutten et resume av Holberg: - "Hvis nogen 

nærmer sig videre det, som man kalder philosophi og vender verden 

ryggen 1 skeer det gemenlige efterdi verden ude vendet ham ryggen 

fsz!rst udaf bitterhed. 1\t sæt·te pris paa saadanne forceredr~ dyder, 

er ligesom at bed~mme en tanlØs mand efterdi han aldrig bider 

nogen og en podagricum efterdi han forsværger dantz". 
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Walter rettet e n oppfordring til alle klubbe ns medl emmer 

til å bekjempe snakken om Bergen som e n kjedelig by, alle måtte 

bidra til å gjØre bye n mere morsom og mere hyggelig. 

Rosasco pekte på at de egenskaper Rotary arbeider for, kan 

utledes av selve ordet Rotary~ 

R står for Renhet og Rettsind 
o 11 11 Offervilje og Orden 
T 11 11 Troskap og Til lid 
A 11 11 AnsvarsfØlelse 
R 11 11 Ridderlighet 
y 11 11 Ydelsestrang. 

Nye medlemmer: 
Eyvind Andresen, Eyolf Berg-Olsen, Birger Mowinckel, 

B.Helland-Hansen. 

President ~ Bjarne Minde 
Sekretær~ J. -~iT. Eide 
Kasserer ~ A. TornØe 
Styremedlemmer ~ H.von Erpe com 

'{rJilh. Gulbrandsen 
Alf Knag 
Borch 
J.Irminger. 

Året 1935-1936 

GuvernØr'K.ilif Amundsen påpekte at det var en livsbe tingelse 

for Rotary at bevegelsen bevarer sin fullstendige nØytralitet, 

men dette måtte ikke bety passivite t hos den enlcelte rotarianer. 

Tvert imot er det mere enn noensinne den enkelte rotariane rs 

oppgave, i pakt med våre prinsipper, aktivt å gå inn for sin 

overbevisning. Han oppfordret hvert enkelt medlem til å gi våre 

Rotary-prinsipper liv utenfor klubbene, i sin næring, i sin 

organisasjon, når og hvor han mener å kunne gavne . Iklce som 

representant for Rotary, me n som et ansvarsbevisst medlem av 

samfunnet. 

Av begivenheter i årets lØp må ne vne s intercitymØtet på 

Sola me llom Kristiansand, Stavanger , Haugesund og Be rgen 

Rotary Klubb. Fra Bergen 24 rotarianere me d fru e r, og guvernØr 

Amundsen holdt foredrag. 

IØvrig har Minde fortalt om intercity mØter i Oslo og 

Drammen, og Helland-Hansen berettet om sin reise til U.S.A., 

mØte med Paul Harris og mange vitenskapelige institusjoner, 

og fortalte om den enorme stØtte som vitenskapen i U.S.A. har 

i Rockefellers, Carnegies og andre kjempefonds. 
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Klubben har hatt mØte i Bergens Telefonkompani, hvor Harald 

Eire beskrev den betydning overgang til automatisk drift hadde 

hatt, og man gikk gjennom hele anlegget. 

Klubben var også på omvisning på det nye Vinmonopolet hvor 

Rosenlund ga en orientering om den effektive behandling av 

vinen. 

I lØpet av året var der: 
16 foredrag Clubservice, 

Vocationel service, 
Community service, 
International service, 

14 11 

16 11 

17 11 

16 3 min. Rotary. 

• 
Nye medlemmer: Harald Eire, L. Meinich Ofsen, B.V.Holbæk-Hansen, 

M. Vestrheim. 

President~w. Gulbrandsen 
Sekret~: Nordahl-Olsen 
Kasserer: Wald. Hansen 
Styremedlemmer~ H. von Erpecom 

Borch 
Lot he 
Odfjell 
Bj. Minde. 

Året 1936-1937 

o 
Arets begynnelse var sterkt preget av den sagnomsuste 9. 

norske distriktskonferanse som ble holdt i Bergen d e n 2l.juli 

i forbindelse med den meget vellykkede tur med "Stavangerfjord 11
, 

som begynte i Oslo og gikk via KØbenhavn, Kristiansand S og 

Stavanger, og medbragte en rekke finske, svenske og danske 

gjester samt mange utenbys norske rotarianere til konferansen. 

Etter denne fortsattes via Loen, Geiranger og Trondheim og retur 

til Oslo. 

En sak som ble inngående behandlet og debatert, var bedring 

i handels- og kontorfunksjonærenes lØnnsforhold. 

Likeledes var forholdene mellom "By og Land" sterkt fremme 

i diskusjonen ved flere mØter med positive resultater, og her 

var det spesielt våre medlemmer Evants og Runshaug som gjorde 

en stor innsats. 

En annen sak som ble inngående behandlet, var Universitets

saken i Bergen - etter utmerkede foredrag av våre medlemmer 

professorene Brinkrnann og Helland-Hansen. 

Vi hadde også besØk av rotarianere fra vår 11 Vennskapsby 11 

Newcastle-on-Tyne for hvem det ble holdt et meget vellykket 

festmØte. 

"Gulbrands-år 11 var i det hele tatt meget positivt og godt. 

Nye medlemmer: Sigv.N.Bakke,Einar Olsen,R.Kristensson,O.Notevarp. 



president~ Johan Gran 
Sekret~ g Nordahl Olsen 
Kasserer: Wald. Hansen 
StyremedlemmergJ.TtJ.Eide 

J.Lothe 
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B .Mowinckel 
H.Sæthre 
Wilh.Gulbrandsen. 

Året 1937-1938 

Den nye president 11 innfsz5rte 11 helt fra starten av de såkalte 
11 3 minutter Rotary 11 som obligatorisk post i programmene, men den 

hadde vel ikke livets rett, for det ble etterhvert vans](eligere 

og vanskeligere å få medlemmene til å påta seg den, og så dØdE~ 

saken etter hvert hen. 

I dette år begynte slagskyggen av Nazistyret i Tyskland 

å gjØre seg merkbar i klubben vår. Rotary ble forbudt i 

Tyskland, og dette gav anledning til sterk kritikk og bekymring 

hos oss, særlig etter at vårt medlem TornØe hadde gitt oss en 

beretning om sine erfaringer under et sommeropphold i Rugen, 

hvor han hadde hatt anledning til mange samtaler med mannen i 

gaten, og hvor han hadde fått inntrykk av at det hersket en 

ganske utbredt misnØye med regimet. Likeledes ble brevvekslingen 

mellom vår guvernØr Hvistendahl og den siste tyske guvernØr 

referert og debatert. 

Et spØrsmål som jo har v~t fremme til diskusjon flere ganger 

i vår klubb- senest r.lu't 1964- ble også reist i åre t 1937/38, 

men forslaget om å innfØre lunchmØter i sommertide n ble nedstemt 

med stort flertall. 

Et mØte ble viet behandlingen av åndssvakeomsorgen i vårt 

land, hvortil pressen var innbudt, så vidt vites for fØrste 

gang, i vår klubb. Bestyrer Sydnes ved Ekelund skole for ånds

svake, holdt et gripende foredrag om emne t, som fikk en meget 

stor og positiv omtale i samtlige byens aviser. 

Forholdet by/land var også i dette år sterkt i brennpunktet, 

og presidenten hadde den store glede på årets siste mØte den 24. 

juni 1938 å motta som gave fra Vestlandsbanken ved denssjef, vårt 

medlem Evanths, en bankbok lydende på kr. 15.675,-, hvis avkast

ning skal brukes til lØsning av oppgaver vedrØrende bedring av 

forholdene mellom byen vår og dens omliggende distrikter, et fond 

som etter presidentens forslag fikk navnet 11 Evanths Fond 11
• 

Nytt medlem: E. Øxnevad. 
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pre side nt : J .W . E i de 
s ekre tær: A. Tor nØe 
Kasse r er: N. Aar e strup 
styre me dlemme r : H. Sæthre 

s . D~niel sen 
J. Runshaug 
Holbæk-Hansen 
Johan Gran. 

Åre t 1938-1939 

Presidenten kjØrer skarpt ut allerede på sitt fØrste mØte 

l.juli og hevder at 11 selv om bevegelsen p.g.a. klassifikasjons

prinsippe t er tallmessig beskjeden, så gir den med sine tusener 

av klubber spredt over hele verden, uante muligheter for å fremme 

sitt formål: mellomfolkelig forståelse. Men det krever aktiv 

innsats av hver eneste rotarianer, det er denne innsats som er 

rotarys virkelige egenkapital 11
• 

Som for å bØte på denne alvorsfulle overtyre , drar klubben 

på 11plassertur 11 8.juli. FØrst hjemsØkes Wald. Hansens landsted 

på Milde, hvor klubben 11 forfriskes 11
, deretter videre pr. motor

båter til Knags sted ved Fanafjorden, hvor rØke laks med tilbehØr 

inntas - og sluttelig gjØres strandhugg på SelØen (Kvila) hvor 

presidenten sØrget for kaffe og andre drikkevarer. 11 De to eldre, 

engelske besØkende Gentle men tØddeetterhvert ganske bra opp 11
, 

står det i referatet. 

Klubbens sekretær, TornØe (som også refe rerte mØte n e } fikk i 

august det æråfulle oppdrag av R.I. å funger e som sekret~ ved 

Regionalkonferansen i Stockholm. En ve l fortjent honnØr. Ellers 

preges mØtene frem over hØsten mere og mere av den alvorlige 

situasjon som utvikler seg i Europa. På mØtet 30.september 1938 

vedtas å sende fØlgende telegram til statsminister Chamberlain: 
11 The Rotary Club of Bergen,Norway, is anxious to express its 

gratitude for your brilliant personal initiative and wish you 

all possible success in your admirable efforts to solve problems 

between nations in a peaceful and dignified manner 11
• 

Det planlegges fellestur til Newcastle av klubbene i 

Stavanger, Aalesund og Bergen, men de usikre tider gjØr at turen 

må innstilles. 

Av mØtereferatet 2l.oktober 1938, fremgår at guvernØr Rode 

vil ha hjelp fra Bergensklubben for å starte nye klubber i 

TromsØ og Hammerfest. Disse fremstØt viste seg å bli resultatrik~. 

Den 18.november 1938 holder guvernØren Klubben tryllebunnet 

i flere timer. FØrst ved sitt inspirerende rotaryforedrag unde r 

mØtet, og senere ved sin besettende, improviserte beretning om 

sine opplevelser på sin reise til den internasjonale Konvensjon 
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i San Francisco" At m~tet p.g.a. streik ble holdt i SchjØtt

stuene, bidrog vel kanskje til at Rode fØlte seg ekstra opplagt 

den kvelden. 

på m~tet 25.november 1938 holdt brannsjef Sontum et instruk

tivt foredrag med lysbilder om luftvern og beskyttelsestiltak 

for sivilbefolkningen under luftangre~. ?å andre m~ter drØfter 

Klubben vedtakene på Regionalkonferansen, internordisk samarbeid, 

tidsskriftet, guvernØrens månedsbrev osv. 

Streiken på Terminus varte til 16.desernber 1938, og de fleste 

mØtene ble holdt i Lysverkenes nye administrasjonsbygg, Lars 

Hillesgate (samlet byggesum kr. 850.000,-(~) ) -takket v.ære 

våre medlemmer Irminger og Meinich Olsen. 

Julem~tet 23.desember holdes i gamle omgivelser, og ble 

avsluttet av presidenten med noen personlige refleksjoner om 

julen. "Det er bare å håpe at de tanker og stemninger som griper 

oss i julen, også måtte besjele oss ellers i året og være 

bestemmende for våre handlinger", uttalte presidenten og Ønsket 

medlemmene god jul. 

I sin nyttårstale ga presidenten uttrykk for "at 1939 måtte 

bli et år hvor de idealer Rotary kjemper for, skulle finne 

grobunn og trives. Europas reaksjon på begivenhetene i Munchen 

vitner om at det til tross for alt, er et alminnelig Ønske at 

freden må bli bevart". 

Klubbarbeidet gikk sin gang utover våren med komitemØter og 

clubassernblies ved siden av de ordinære mØter. Statuttene for 

Vestlandsbankens fond for By og Land utformes. Studentene ved 

Bergens Museum skaffes forsamlingslokale i Seilforeningen 

ved Georg von Erpecoms hjelp. Et forslag fra Gulbrandsen om å 

engasjere R.I. i et aktivt arbeide for fredssaken ved hjelp 

av en per capita-avgift av kr. 1,- pr. år, diskuteres inngående. 

Det forandres senere av Komiteen for internasjonal tjeneste ved 

Helland Hansen, som,i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt, 

foreslår pengene samlet til et fond som "best kunne anvends til 

utvek .~sling av studerende ungdom". (Det var fØrst i 1945 at 

Rotary Foundation tok opp dette formål som punkt l i sine 

reviderte statutter) • 

På årsmØtet 28.april 1939 velges Sontum til ny president, 

og dagen markeres med en festlig sammenkomst etter mØtet, hvor 

det serveres sjØ-Ørret a kr. 3,- pr. kuvert (~) 
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Klubben feiret sitt 15-årsjubileum 16.juni med on stilfull 

fest. 
Nye medlemmer: 

R. Bentzon, Finn Øen, Harald Aase, A.David Andersen, Helmer 

Haaland, Ingjald Palnir. 

President~ H. Sontum 
Sekret~~ A. TornØe 
Kasserer~ N. Aarestrup 
styremedlemmer~ Holbæk-Hansen 

w. Kahrs 
Einar Olsen 
R. Kristensson 
J.W.Eide. 

Året 1939-1940 

SommermØtene holdes som vanlig i den lettere genre med 

kåserier og reisebeskrivelser. Den 18.august 1939 forteller 

således H. von Erpecom om en reise til London og Paris. 

FØrstnevnte sted hadde han overvært en luftmanØvre hvor 1300 

fly deltok samtidig, og hvor man mente å være så godt forberedt 

at krigen ikke ville komme av den grunn. I Paris Rotary Club 

hadde han sittet sammen med 12 rotarianere, representerende 

7 nasjoner, som alle mente at det ikke ville bli noen krig. 

MØtet 8.september 1939 blir åpnet av presidenten 11 med noen 

alvorlige ord om den uhyggelige verdenssituasjon som er inntrådt 

siden vårt siste mØte 11
• En måned senere sendes fØlgende telegram: 

11 Bergen Rotary Klubb sender rotaryvennene i Finland de hjerteligste 

hilsener med de inderligste Ønsker for Finland i denne alvorlige 

tid 11
• 

På samme mØte holder Nordahl Olsen en 3 min.rotarytale, hvor 

han konkluderer med å si~ 11 Det later til at jo lengere menneskene 

når frem i materiell henseende, jo mindre ly~k3lige blir de, 

fordi man i stigende grad taper kontakten med den livgivende 

natur. Og nå står vi der at vi må spØrre oss selv 11 Hvor lenge 

skal vi få lov til å nyte naturen i vårt eget land? 11 
- Hvor lenge 

skal vi få beholde vårt land?". 

HØstmØtene ble avviklet med vekslende program, bransjeforedrag, 

bedriftsbesØk. Et minnerikt julebord ble avviklet i SchjØttstuene 

under utfoldelse av stort ceremoniell. Selveste Rolf Bentzon 

von Holberg i full krigsmaling og forkledning, ledet det flott 

anlagte arrangement med suveren grandezza. 
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På fØrste mØtet i 1940 uttalte presidenten håpet om at 

Finland måtte få den hjelp som landet trengte i sin heroiske 

kamp, og at vi måtte bli styrket til å ta vår tØrn om det ble 

krevet. 

Det arbeid~smed planer om å få finske barn evakuert til 

Norge, samt å sende 20 fullt utrustede brannmannskaper til 

Finland. 

Rotarys 35-årsdag feires 23.februar 1940 med en festaften 

hvor programmet var meget humØrfyldt, tross de alvorlige tide r, 

men mØtene fremover våren bærer stadig sterkere preg av krigs

situasjonen, med orienteringer om luftvern, kriselagre og bered

skap. Karakteristisk nok ble siste mØte fØr krigsutbruddet 

ledet av vicepresident Holbæk-Hansen i Sontums tjenestefravær. 

(Sontum og flere av hans menn omkom som kjent under brannen på 

Marineholmen S.mai). Dette mØte holdtes S.april på Terminus. 

Vårt chartermedlem Holmboe holdt foredrag om trolleybusser, og 

spo»veisstyrets formann og sporveisdirektØren var innbudte 

gjester. 

Ingen nye medlemmer ble opptatt fØr etter krigen. 

President~ Holbæk-Hansen 
Sekretær~ A.TornØe 
Kasserer~ N. Aarestrup 
Styremedlemmer ~ Einar Olsen 

W.Gulbrandsen 
J.W.Eide. 

Året 1940-1941 

Holbæk-Hansen ble president i en ulvetid. Det fØrste mØte 

etter krigshandlingene holdtes 23.august på Grand Cafe. Det 

var annonsert som et nominasjonsmØte, for guvernØren hadde 

innkalt til et president- og sekretærmØte i Oslo 3l.august, 

hvor han ville redegjØre for de forhandlinger som hadde vært 

fØrt med okkupasjonsmyndigtene. Det etterfØlgende valgmØte 

hadde som resultat at Holbæk-Hanssen ble gjenvalgt med Blydt 

Grung som vicepresident. Sekretær og kasserer fortsatte. Øvrige 

styremedlemmer Helland Hansen, Harald Aase og Karl Sande~ (1941-42). 

President og seJ..:retær deltok i mØtet 31. august. Det var 

arrangert som en week-end sammenkomst i Rotaryhytten på Solli

hØgda, og man behandlet diverse aktuelle saker i distriktet, 

etter at guvernØren hadde opplyst at J<lubbene i Norg~=fortsatt 

hadde tillatelse til å mØte. Om kvelden var det selskapelig 

samvær rundt aftensbordet hvor "det bugnet av kreps, Øl samt 
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tomme drammeglass ... SØndag morgen var det andakt ved BonneDie

Svendsen, og dere tter fortsatte mØtet med diskusjon om kontingent

stØrrelse, nyopptagelse av medlemme r, håndbok og sangbok etc. 

Det er fortsatt tillatt å holde mØter,og den 13.september 

henstiller presidenten til alle komite-formenn å forberede 

seg til guvernØrbe sØket. Irminger orienterer om br~se~~· 

situasjonen kommende vinter. Ved bordet etterpå hyllet vice

presidenten Gulbrandsen, som han tilla æren for den store 

tilslutning ved det selskapelige samvær. Professor BrinJcmann 

nevnte, at det initiativ som klubben i sin tid hadde tatt for å 

skaffe studentene ved Museet lesesal, nu hadde gitt stØtet til 

at BjØrnesets bo hadde stillet hus til disposisjon. 

På mØtet 20.september ber foredragskomiteens formann, 

Rosenlund, om å få vite hvilke foredrag medlemmene helst vil 

ha under de foreliggende omstendigheter. Av referatet fremgår 

at 11 Irminger hadde interesse av å få belyst muligheten for 
11 fortsatt produksjon og de vanskeligheter der stillet seg for 
11 produksjon samt de botemidler der fantes for å bekjempe disse . 
... Presidenten pekte på, at det var av betydning særlig å få 
"foredrag med lØdig innhold. Mowinckel ville gjerne ha foredrag 
11 som behandlet vår nye nasjonalØkonomiske stilling. Han mente at 
"de n allsidige bransjekunnska~ som klubben r epresente rte, måtte 
"kunne assistere produksjonsrade t me d e n positiv innsats for å 
få nye foretage nder i gang. Evanths a nbefalte at klubben gikk 
inn for Mowinckels forslag. Brun pekte på at man kanskje kunne 
få en belysning av forholdene ved flere korte bransjefore drag 
fØr man gikk videre med s aken. Gulbrandsen ville gjerne ha 
forslcjellige valutaspØrsmål belyst. Presidente n uttalte seg for 
Mowinckels forslag. Eide fremholdt det nØdvendige i også å få 
litt lettere kost. Han hadde megen glede av de fra tid til 
annen holdte hobby-foredrag. Haaland fremkastet tanken om 
spØrretime r. Brun ville gjerne holde foredra g om Kvarven 
9.april (hvor han var med). En re~Jce medlemme r hadde forØvrig 
ordet om Mowinckels forslag. Pre sidenten t a]cket medlemmene 
for de mange positive forslag, som var fremkommet og lovet at 
styret nærme re ville ta seg av Mowinckels forslag". 

Men hermed var det også slutt. 

Siste mØte i 1940 ble holdt fredag den 27.september i Grand 

Cafes lokaler under ledelse av presidenten. 

I tilslutning til den skriftlige meddelelse som var utsendt 

til samtlige medlemmer om likvidasjon av de norslce rotaryklubber 

i henhold til de tyske myndigheters bestemmelse, opplyste 

presidenten at han var blitt pålagt å gjØre dette kjent for 

Bergens-lclubbens medlemmer i et siste mØte fredag den 27.september. 

Efter innstilling fra styret, besluttet klubben enstemmig 

at dens midler skulle anvendes på fØlgende måte: 
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l. Til Bergens Museum, til fordel for aktive s·tuderendes 
virksomhet 1cr. 1000,-

2. Efter at et mindre bel~p er holdt tilbaJ<:c~ til dekning av 
eventuelle og ennu uoppgjorte utgifter, deles restbelØpet 
mellom Settlementet på Gyldenpris, ved fru Helland Hansen, 
og arbeidet for krigsskadete i Bergen ved fru Irminger, 
med en halvpart til hver. 

3. Det restbelØp som måtte bli tilbake efter at samtlige 
utgifter er betalt, utbetales Haaland for å anvendes til 
innkjØp av skolebØker til ubemidlede elever. 

Det besluttedes enstemmig, at det fungerende styre skulle 

forestå likvidasjonen. Presidenten hevet derefter mØtet med en 

kort tale. Efter mØtet samledes klubbens medlemmer til et siste 

kameratslig samvær i rotarys regi. 

Mellom 27.september- Rotaryklubbens siste 

offisielle mØte i 1940 - og Fredagsklubbans 

f~rste mØte, 22.november 1940, har der ikke 

vært holdt noen mØter, men styret ved 

Anders Torny5e, har i oktober og november 

underhandlet med de tyske myndigheter v/ 

herr Lang {s~nn av en tysk rotarianer} 

angående fortsettelse av klubben som en 

kombinert bridge- og selskapsklubb, og 

dette gikk i orden, antagelig i midten 

av november, således at der Jcunne inn-

kalles til konstituerende mØte den 

24.november. 

Bemerkninger ved 

Alf Knag. 
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"FREDAGSICLUBBEN" 1940-1945 

Aldri har det vel vært en mer allsidig sammensatt 

kortklubb enn den som aktverdige borgere av staden 

Bergen ble anbefalt å danne hØsten 1940. 

Det var Einar Olsen som en dag fikk besØk av en ung 

tysk lØytnant: "Schluss mit dem Rotary Klubb" - lØd hans 

påbud. Klubben hadde ikke lov til å virke mer. Han beklaget 

det. Hans far hadde selv vært rotarianer. 

Tja. Der sto man så. Einar Olsen ville nå vite hva som 

kunne gjØres - kanskje en kortklubb eller noe sånnt? Ja. 

Det var en lØsning. 

Slik ble det også. Bergen Rotary Klubb ble i det ytre 

forvandlet til en kortklubb med navn FREDAGSKLUBBEN, og man 

meldte seg inn i en kortspill-organisasjon, for å gjØre det 

hele mer plausibelt. Men mØtene fortsatte på Bellevue. Man 

spilte naturligvis kort. Det gjorde man - og klubben hadde 

nok adskillig flere aktive kortspillere enn den har i dag. 

Men man bedrev også andre ting, mer i pakt med d e krav 

som naturligvis presset seg på under de rådende forhold. 

BjØrn Helland-Hansen og andre formidlet nyheter fra 

England- og de var kveldens "3 minutter", kan man si. 

Betjeningen på Bellevue var loyal - og visse dØrer ble 

lukket og diskret bevoktet. Senere ble det til at man 

alternerte mØtene mellom Bellevue og Hotel Norge. 

Etter mØtene hendte det hyppig at man under hjemgangen 

havnet hos Gertie og Bjarne Monsen. (De var slik den gangen 

også~) 

Ofte skjedde det at folk som var knyttet til det illegale 

arbeid,måtte vekk - og trengte penger for å kunne makte det. 

Helland-Hansen kunne da si~ "Jeg trenger noen penger i dag 11 
-

og uten vanskelighet kunne man da i en fart legge frem midlene. 

Våre to medlemmer Einar Olsen og Bjarne Monsen satt i 

organisasjonen Danskehjelpen. Einar som formann og Bjarne som 

primus motor i "det ulovlige arbeidet" - og det var ikke lite 

disse to fikk utrettet. Særlig var Bjarne ekspert i "mØrkets 

gjerninger" - og det var ikke bare barn, syke og svake som nØt 

godt av danskematen. Det fantes i li og fjell visse ungdommer 

som også fikk nØdvendige forsterkninger. 
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Glimt fra FREDAGSKLUBBENS liv og gjerninger er gjengitt 

også av andre i dette festskriftet. 

Men som et lite kuriosium kan det kanskje nevnes til slutt, 

at klubbens beholdning på kr. 3000,- ble fordelt til trengende 

institusjoner på Laksevåg. 
FS (Etter notater fra 

Einar Olsen) • 

FØrste mØte efter krigen ble holdt på Hotel Norge fredag 

18.mai 1945. 

Til stede var 34 medlemmer. 

Holbæk-Hansen hilste de fremmØtte rotarianere velkommen 

etter 5 års fravær, hvoretter han redegjorde for klubbens 

vilkår under okkupasjonstiden. -
11 Taleren uttalte sin glede over at man atter kunne åpne Rotary-
11klubben og gledes over seiren som var vunnet, - en seie r for de 
11 idealer som Rotary alltid har fremholdt. Han nevnte! at dE"; 5 års 
"okkupasjon hadde gitt oss rankere holdning og klare re linje r 
11 enn fØr. Holdningen fØr krigl~n var ikke særlig imponerende . 
11 Den utstrakte respekt for andres oppfatning, fØrte til at man 
11 mente enhver oppfatning var like god. Selvom enhve r har krav 
11på å bli hØrt, både meningsfeller og motstandere , så er de r 
11 dog en som ikke har rett til d e t, - d e n som selv vil frata andre 
11 retten til å komme til orde. Det var talere ns håp at den 
"friske antipati mot diktatur som okkupasjonen har skapt, må 
"bevares - da vil meget være vunnet både for folket og Rotary-
11beve gelsen11. 

Medlemsfortegnelsen viste 67 medle mmer. Av disse var 3 dØde 

fØr klubben ble opplØst~ Brinkmann, Nordahl-Olsen og Sontum. 

Senere var fØlgende medlemmer avgått v~~d dØden~ E. Andresen, 

Hagbart von Erpecom, Schjelderup, Sund og TornØe. 

De avdØdes minne ble æret. 

l medlem hadde meldt seg ut. 

Til mØtet var innkalt de samme som hadde deltatt i FREDAGS

KLUBBEN, ialt 54. 

Som sekretær innvalgtes~ 
Som arkivar 11 

Som komite til å treffe 
ble valgt g Eilif Amundsen, 
Einar Olsen. 

Bj .Minde 
A.Visted, istedetfor Bj.Monsen, 
som Ønsket å trekke seg tilbake. 

avgjØrelse om verdige medlemmer, 
Helland-Hansen, Sæthre, Friele og 

Postmester E. Eriksen ble innvalgt som aktivt medlem av klubben 
med akklamasjon. 



President~ Ole Friele 
Sekretær~ Bj. Minde 
Kasserer~ Waldemar Hansen 
Styremedlemmer: A.Knag 

Sæthre 
Danielsen. 
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Året 1945-1946 

Klubben var allerede kommet i gang 18.mai 1945 etter 

5 års skjult tilværelse som FREDAGSKLUBBEN. Rotaryklubbene 

i de land som var okkupert under krigen, hadde alle fått sitt 

charter suspendert av Rotary International. 

Bergen Rotary Klubb var den fØrste klubb i okkupert område 

i Europa som kom i gang igjen. Men det tok adskillig tid fØr 

vårt gamle charter nr. 1865 ble godtatt igjen av Rotary Inter

national. Fra Rotary International ble det antydet at de suspen

derte klubber måtte gjenopptas som nye og med nytt charter. 

Dette vakte selvsagt stor misnØye i klubbene rundt omkring 

i de tidligere okkuperte land, og ikke minst i vår klubb, som 

hadde vært i virksomhet gjennom hele okkupasjonstiden. 

Vi mottok således et brev fra den svenske guvernØr Trolle, 

hvor han betegnet vår klubb som "The Provisional Rotary Club 

of Bergen" og medlemmene som 11 charter members 11
• 

Den S.oktober 1945 hadde vi besØk av guvernØr Brackenbury 

i distrikt nr. 3, United Kingdom. Han kunne fortelle at vårt 

gamle charter nu var godkjent igjen. I sirkulære fra Rotary 

International av 12.desember 1945, forekom en liste over nye 

Rotary klubber, og under listen stod fØlgende: 
11 Since the end of the war contact has been reestablished with 
11 the following clubs: Bergen, Fredrikstad, Oslo, TØnsberg, 
11~1anila p~ Filippinene og Paris 11

• 

Vårt charter var anfØrt med det gamle nummer, så dermed 

var den sorg slukket. 

Men det var ikke bare de internasjonale forhold som 

nØdvendiggjorde en innsats. Også de interne forhold i klubben 

måtte tas opp til vurdering. Allerede på det fØrste ordinære 

mØte etter frigjØringen, ble der nedsatt en granskningskomite 

som fikk som oppdrag å gjennomgå medlemslisten og avgi inn

stilling ifall komiteen fant at der var medlemmer som p.g.a. 

sin holdning under krigen ikke fantes verdige å fortsdtte som 

medlemmer av vår klubb. 

Granskningskomiteen godtok samtlige medlemmer. I krigstiden 

hadde l medlem meldt seg ut, idet vedkommende var medlem av 

Nasjonal Samling, og opptrådte i hirden. Det skal dog til ved

kommendes ros sies, at han ikke skaffet vår klubb noen som helst 

vanskeligheter, til tross for at han var vel kjent med våre mØter 

i FREDAGSKLUBBEN. 
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Et annet medlem trakk seg ut ved frigjØringen. H<3r var det 

tyskerarbeid som gjorde at vedkommende foregrep gransknings

komiteens avgjØrelse. De n fØrste tid holdtes mØtene på Hotel 

Norge kl. 17,30. Det var ikke noen heldig mØtetid og fremmØtet 

var dårlig ut over sommeren. 

Fra 17.august ble mØtetiden fastsatt til kl. 19,00, og nu 

ble fremmØtet straks bedre. 

Den fØrste tid var det ikke foredrag på m~tene, men det var 

så mere enn nok å tale om likevel. Ikke minst var det storartet 

når det kom gjester fra fremmede land, eller egne me~emmer kom 

tilbake og kunne berette om det store utland som vi hadde vært 

utestengt fra så lenge. Det fØrste regulære foredrag ble holdt 

av Johan Gran den 28.september 1945. Emnet var "Norsk Shipping 

under krigen". Neste gang, 5.oktober, var det Alf Knags tur. 

Han talte om klubbvirksomhet. 

På dette mØte talte også guvernØr Brackenbury. Han meddelte 

at - såvidt han visste - var Bergen Rotary Klubb den eneste 

klubb i de okkuperte land som hadde regelmessige mØter under 

hele krigen. Det kritiseres av og til at der er for meget 

håndklapp i Rotary. Det var visst ingen som fant å måtte moderere 

seg da denne opplysning fremkom. Brackenbury kom forØvrig som 

representant for distrikt 3 i England - Newcastle -distriktet. 

Distriktets klubber hadde innsamlet E 7700 til innkjØp av 

redskaper til gjenoppbyggingen av Finnmarken. Der ble sendt 

verktØy og andre varer som var vanskelig å skaffe her i landet 

på dette tidspunkt. 

Den 23.november ble det holdt et meget vellykket fellesmØte 

med Bergen Inner Wheel Klubb på Grand Hotel Terminus. Foredrags

holder var professor Trumpy, som den gang ennu ikke var medlem 

av vår klubb. Han talte om atomspaltning og atomenergi og forutsa 

at frigjØringen av atomenergien komme r til å bli betegnet som 

den stØrste enkelthendelse i menneskehetens historie. 

JulemØte ble holdt på Restaurant Bellevue. Til stede 41 med

lemmer= 74,56%. 

Og så gikk det da utover i det nye år med vanlige mØter. 

Det var ikke vanskelig å få foredragsholdere den tiden. Med

lemmene syntes åpenbart det var fint å komme igang igjen, og 

ingen unnslo seg når det var spØrsmål om å yde noe til klubbens 

beste, enten det gjalf t foredrag eller annet arbeid for klubben. 
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Et foredrag som val(t e særlig inte r e sse , var Bjarne !ll.onsGns 

om danskehjelpen som Monsen hadde administrert både unde r 

okkupasjonen og i den vanskelige tid umiddelbart ette r fri

gjØringen. Vi fikk h0re hvorledes hjelpen var organisert, både 

til fengslene på våre k anter,og innen bye n og d e nærmeste 

distrikter under d e store katastrofe r bye n og Lakse våg ble 

ramme t av. 

Fra 15. f ebruar flytt e t klubben over til nyrc; lokal (:} r i 

store Parkve i nr. 22. Der var hjemlig og hyggelig - og frem

mØtet var stort sett bra. Det varierte nokså meget, mellom 50 

og 75%. Vi hadde d e n gang ingen nære naboklubber, så de t var 

ikke så lett å gjØre opp for forfall som d e t e r i dag. Mange 

av me dlemme ne foretok r e ise r i denne tid, så man kunne ikke 

ve nte så stort fremmØte. Men en hadde inntrykk av at de som 

hadde noe n mulighet for å mØte fr e m, også nyttet mulighe t e n. 

Ve d overgange n fra Fredagsklubb til vanlig Rotary Klubb, 

hadde vi 54 me dle mmer. I lØpe t av Rotary året ble det opptatt 

4 nye me dlemme r, slik at vi kom nær opp under de t som guve rnØr 

Brackenbury b e t e gne t som de~ideelle medle msstØrrelse , n e mlig 

60. De t kunne gå an me d opptil 100, me n alt som var ove r d e t, 

var a v d e t onde , me nte Bra cke nbury. I d a g e r de t ikke b a r e 

amerikanske klubber som bØr ha d e tte for Øye t. 

Vår klubb hadde påtatt s e g å holde distriktskonfe ranse n i 

1940. Dette s a tte krige n bom for. De t var da naturlig at vår 

klubb tok tråden opp igjen, og vi fikk da også ære n av å holde 

den fØrste norske distriktskonfera nse e tter krige n. De t va r 

den gang bare ett distrikt. 

GuvernØr 1945/46 var byfogd Bjarne Didrikse n, Sarpsborg . 

Han var dessve rre forhindr e t fra å mØte , og i Didriksens ste d 

lededes distriktsm~tet med overle gen dyktighet a v past guvernØr, 

h.r.adv. Leif S.Rode, Oslo. Uforme lt v e lkoms'cmy1b3 ble holdt i 

Handelsforeninge ns klubblokaler sØndag de n 23.juni, mens selve 

konfe ransen åpne t mandag den 24.juni kl. 10,00 i Ole Bull 

Te ater. 

Programme t var det vanlig(~. Rotary Internationals r e pre s e ntant 

var direktØr H. Trolle, som ga en r e d e gjØre lse for Rotary Inter

national under og etter krigen. 

De n nyvalgte guvernØr, pastor Bonnevie Svendsen, berettet 

fra konvensjonen i Atlantic C~ty. 

Om ettermiddage n holdt så overlGge C .lrJishrnan fra f.llandal 

fore drag ka J.t "Mennesket og Kosmos". Dc-::t var et praktfullt 
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foredrag og ele gant fremfØrt. Det var tydelig at alle til

hØrerne var dypt grepe t . 

Fra Fredrikstad og Oslo Rotaryklubbe r fr emlas forslag om 

opprettelse av e t distriktsekre tariat. Forslaget var i prin

sippet tiltrådt a v guve rnØren. Berge n var engstelig for at 

forslaget ville resultere i at norsk rotary ville få sitt 

hove dsete i Oslo. Presidente n i vår klubb gikk de rfor sterkt 

imot forslaget, og fikk straks tilslutning fra pre side nten 

i Haugesund Rotary Klubb. Resultatet ble at forslaget falt me d 

overveldende fl e rtall. 

Om afte nen holdtes d e n store banke tt i festsale n, Gra nd Cafe's 

2.tasj e . Deretter dans. 

Tirsdag den 25.juni fortsatte konferanse n i FlØire staurante n. 

I formiddagstime n e v a r det instruksjonsmØte for de nyvalgte 

presidenter og s ekre tærer og kl. 12,30 avskjedsmØte . Dr. Robe rt 

Kloster orie nterte om Be rgens historie og fina nsrådmann Einar 

Olsen om Berge n i dag. 

Deretter holdtes avskjedslunch i FlØirestaura nte n. 

Byen og FlØien viste s e g fra sin aller b e ste side i konfe ranse 

dage ne og skulle man dØmme ette r de hi1se n e r klubbe n fikk etterpå, 

var distriktskonferansen en ene stående b e givenhe t for alle våre 

gjester. Når vi så på Rotary årets siste m~te, fre dag d e n 28. 

juni, fikk hØre at alle k a lkyle r hadde h o ldt, og at der til og 

me d var e t lite overskudd, da var d e r jo også grunn for v e rt

skape t til å være fornØyet. 

Det var i sannhet e t b e givenhetsrikt Rotary år som nu ble 

avsluttet, og man kan v e l si at alle medlemmer var takknemlige 

for at d e hadde fått være med i vår klubb hele året. 

Nye medlemmer ~ 

Em. Erichsen, Haakon Torsvik, Jan H. Fasmer, B. Trumpy. 
\ 



president: Alf Knag 
Sekretær: Helmer Haaland 
Kasserer: H. Stender 
Styremedlemmer:Em.Erichsen 

Rolf Bentzon 
Harald Aas.:~ 
Ole Friele 
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An:) t 1946-1947 

Så gikk vi inn i gjenreisningsår nr. 2. Ved vaktskiftet 

Friele - I<nag, på mØtet dem 28.juni 1946, fikk den avgående 

formann sin velfortjente takk for sin utmerkede ledelse av 

klubben i det f~rste gjenreisningsår. Friele hadde vært den 

ideelle pre sident. Han strålte av rotary og var alltid elsk

verdig, hensynsfull og sindig. 

Under den nye president fortsatte mØtene i Store Parkvei 22, 

frem til 8.august, da man tok avskjed med disse hyggelige og 

intime lokaler. Ved fulltallige mØter var de i minste laget. 

LØsninge n av sp~rsmålet angående nytt lokale, skaffet styre t 

adskillig bry. Der var en konstant mangel på den slags lokale r, 

og særlig torsdager og fredage r var alt opptatt av m~ter, 

brylluper og lignende tilstelninge r av selskapelig art. Klubben 

måtte for resten av året de rfor gå over til onsdagsmØter. 

De videre mØte r ble holdt på Grand med cmkelt·a avbrudd, da man 

måtte ty til Hote l Norge eller Bellevue. 

LiJ<:esom i det foregående år vnr d e t vanske lig å få mØte

prosenten opp. Den gjennomsnittligG mØteprosent var ca. 60. 

En av grunnene til det mindre gode frerrun~~te, var at c;:;n stor 

del av medlemmene var på r e ise, det var nØdvendige forretnings

reiser, de t var studie reiser og det var reiser for "pleasuro". 

Det var som om J\.rigsårenes stengsel nå krevet en ekstra ut

lØsning i form av besØk til andre land. Hertil kom de mange 

småreiser som måtte fore tas av forretningsmenn til departementer 

i Oslo, for å få "lØyver" eller; lisenser til sine innkjØp. 

En fordel var det at man umiddelbart etterpå fikk ferske 

beretninger fru. reisene. Således ga Sigvald Bakke, J.H.Eide, 

Eire og Torsvik, alle meget interessante rapporter fra sine 

reiser til U.S.A. De ssuten hadde vi besØk med foredrag av 

de to vitenskapsmenn Odd Dahl og Helme r Dahl, som begge fortalte 

om nyheter fra sine spesielle felter fra U.S.A.-besØk. 

Et av mØtene i juli var arrange rt som en utflukt ~il Korsne set, 

hvor man beså de befestninger som tyskerne hadde bygget under 

krigen. På tilbaketuren var medlemmene innbudt til John Runshaug 

på hans vakre eiendom, RØd,ved Fanafjorden. Her sto dekket et 

herlig kveldsbord og Runshaug og hans datter, fru Meling, tok 
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imot og sØrget for at det ble e n 11 stor" og minne rik kve ld. 

Den danske sogneprest, Mogens Strunge, og frue fra : ; 1mager 

Rotary Klubb var gjester og braqte en hilsen fra Danmark. 

"Sammenkomsten slutte·t i det frie med punsj og en lyrisk tale 

av presidenten til Danmarks pris. "Derefb;r sang en "Det er et 

yndigt land", " forteller referatet. 

Det årlige guvernØrbesØk ;ant sted i slutten av januar 1947. 

Det var pastor Bonnevie-Svendsen som var guvernØr dette år. 

Han overbragte et sorgens budskap som nettopp var kommet fra 

Amerika, om at Rotarys stifter Pau l Harris var avgått v , d dØden. 

Presidenten som selv hadde mØtt og talt med Harris under hans 

opphold her i 1932, holdt· en varmtfØlt minnetale om ham. 

SpØrsmål og ny håndbok for Rotary ble tatt opp av klubben 

dette år, og Bjarne Minde hadde i samarbeid med J.W.Eide ut

arb8idet et forslag. Presidenten fikk etter anmodning, bemyn

digelse til å ta dette spØrsmål opp på president- og sekretær

mØtet på SolihØgda. Her kunne han fremlegge et eksemplar av 

manuskriptet til hver av deltagerne. Det ble her besluttet 

å legge dette til grunn for ny norsk rotaryhåndbok, og Oslo

klubbens sekretær, Sigv. Jordfald, korn i Bededagsge lgen til 

Bergen for sammen med Minde og Eide å fingå manuskriptet. 

Bol<:en ble senere trykt og levert som gave til samtlige norske 

rotaryklubber. 

På et mØte i november fremsatte Friele forslag om at klubben 

burde sende julegave til hve r av me dlemmene i Newcastle-l(lubben 

og de andre klubber ved Tynen, som en takk for det store hjelp 

til Finnmark. Saken ble tatt opp av styret og ble i lØpet av 

et par tn~ uker realisert. Der ble sendt/ en fyldig sending 

med god norsk hermetikk, bl.a. sardiner i olje, alt saker som 

på den tid var mangelvare i England. 

På et av mØtene i mars måned ga presidenten en redegjØrelse 

angående Round Table bevegelsen, og foreslo at man skulle gjØre 

et forsØk på å opprette en slik i Bergen. På mØtet l8.juni 

kunne han opplyse at landets fØrste Round Table nå var stiftet 

i Bergen - med ca. 30 medlemmer. 

Onsdag den 19.mars introduserte presidenten en ny foredrags

holder i klubben. Han talte om forskningen og ungdommen, og 

redegorde nærmere angående en del ungdomsleirer han hadde ledet 

med videnskapelig tilsnitt. Man fikk et bestemt inntrykk av at 

dette arbeid var båret opp av idealisme og stor oppofrelse. 

Det var professor C.L.Godske, som klubben i senere år skulle få 

hØre adskillig mere fra. 



Paul Harris fotografert av rot. Jensen under oppholder i Bergen. 
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Ved sesongens slutning talte klubbcm 59 medlemmer. En var 

gått bort i årets l~p og tre nye medlemmer 1~ommet til, nemlig 

professor Wed<~rvang, arkitekt Peter Andersen og direktØr KaarbØ. 

Årets laks kom til mØtet den ll.juni fra Lærdal. Det var stor

fiskerne Frithjof Andersen og Karl Jebsen som, tradisjonen tro, 

hadde sendt som gave til klubben en velvoksen laks, som var 

trukket i samme uke. Der ble send·t et takketelegram til de glade 

givere. 

Ved årets distriktskonferanse i Sarpsborg, mØtte Em.Erichsen, 

Bjarne Monsen og presidenten som representanter. Rapport ble 

avgitt på sesongens siste mØte. 

Personaliag På mØtet den 27 .november 1946, kunne president,3n 

opplyse at vårt chartermedlem, Bjarne Monsen, den samme dag 

hadde fått overrakt Kongens fortj<~nstmedalje i gull for sitt 

oppofrende arbeid under okkupasjonen. På mØtet den 7.mai 1947 

forelå opplysning om at Wedervang var utnevnt til kommandØr 

av St. Olav. Han fikk en varmfØlt hyldningstale i den anledning, 

av fungerende president Em. Erichsen. Wedervang var tilfeldigvis 

foredragsholder samme kveld, og talte om den internasjonale 

pengeordning. 

Klubbens h~yt skattede m('dlem, Rosasco, dØde i slutten av 

februar 1947 etter noen tids sykeleie. I sin minnetale opplyste 

presidenten at Rosasco kom inn i klubben i 1926, og hadde vært 

et trofast og aktivt medlem av klubben i mere enn 21 år. 

Aproposg MØteplikten og timene etter m)2Stet. I forbindelse 

med en rapport angående mØteprosenten, kom presidenten på et 

mØte i mars måned inn på samværet ette~ mØtet, og uttalte bl.a. 

"De stille timene etterpå, med passiaren, snadden og kaffen, 

de forlenger livet 11 ~ -Dette til ihukommelse for eftertiden. 

Nye medlemmer~ 
R. KaarbØ, I. Wedervang, P. Andersen. 



President ~ Em. Erichse n 
Sekretær ~ Bj. Minde 
Kasserer ~ H.Ste nder 
Styremedlemmer ~ B. Mov..rincke l 

Harald Aas·e 
Einar Olse n 
Alf Kna g. 
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Årc~t 194 7-1948 

Postme ster Emanuel Erichsen v a r vel orie ntert i Rot a ry 

og hadde e n e gen lun måte å lede m~teno på. Hans f~rste jobb 

var å mØte på Distriktskonfe ransen i Sarpsborg. 

I lØpe t av juli fikk klubbr;::n me dde l e lse om at d a n ikka kunne 

beholde lokale ne på Grand l e nge r e nn til s epte mbe r. Av nye 

lokaler kunne d(~t kun bli tale om Haandværk- og Industrifore 

ninge n, Be lle vue og Te rminus. Ette r avstemning på e t s e nere 

mØte, ble Haandværk- og industriforeningen valgt med 37 stemmer, 

de andre lokale r fikk henholdsvis 3 og 2. 

Grunne t de vanske lige forhold i Finland, hadde klubbe n s e ndt 

et parti sardine r. Pre side nte n r e fcre rte en takke skrive lse. 

Etter innbyde lse fikk vi i c.ugust b e sr6k av 8 rotaria nere me d 

dame r fra Aarhus. De ble mØtt på Geilo av me dlewae r fra vår 

klubb i bile r og kjØrt til Lofthus i Ha rda ng<3r. En tur d e var 

meget b e g c; istre t for . På turen fra Lo fthus til Be rgen s e rve rte 

Bjarne Monsen lunch i sin hytte på Kvamskoge n. Innkvarte ringe n 

i Be rgen var ordnet på Hote l Norge. Neste d a g var det sightse eing 

med lunch på Solstra nd. De t var vidunde rlig vær og de t klare , 

friske vann fristet visstnok alle til e t bad, til tross for at 

inge n hadde bade bukse . Vakte r ble imidlertid utsutt. RotarymØte 

ble holdt på Gr and me d foredrag a v Einar Olse n. De t s e lskape lige 

samvær bL:; henla gt til SchjØttstuene. Det ble en rnGget belive t 

afte n. Dagen de rpå reiste gjeste r og e ndel rotaria nere til 

MjØlfjell hvor Vestlandsbankens hytb:" var stille t til disposisjon 

v e d Evanths. Pre side nte n måtte tidlig ne ste morge n avste d til 

sitt virke og fikk sjanse på en drasin. Vå re gj e ster r e iste 

direkte fra Mj Ølfj e ll til SolihØgda hvor de var innkvarte rt -

og de rfra til Larvik. 

Det fØrste mØte i de nye loka l e r ble holdt de n 12 . sepJcernb"~ r. 

Pao 

d e tte mØte ble de·t vedtatt å nytte kort v ed forfall, kortøt 

kostet kr . 1,-. Hvis ikke kort ble nyttet, skulle mulkt betalGs 

med kr. 2,-. Karl J ebsen foreslo mulkt v e d for sent fr e mmØte . 

Den ble som kj e nt s e n e re fastsatt til 50 Øre . 

De n 28.novembe r h a dde vi b e s Øk av guve rnØr Bonne vie-Svendse n 

som holdt et me get inspirere nde fore drag om Rotary. 
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I mØtet den 19.desember ble J.W.Eide hyll•.:::t og overrakt 

en poJ~al for hc:ms arbeid med Rotary Håndbok og for hans store 

innsats i Rotary forØvrig. På samme mØte holdt professor Erling 

Jebsen foredrag om den vanskelige valutasituasjon. 

I februar kom der innbydelse fra Aarhus Rotary Klubb til å 

besØke dem den 11., 12. og 13.mai. 

I anledning Rotarys stiftelsesdag den 23.februar, ble det 

holdt festmØte med damer den 20.februar. Presidenten omtalte 

særlig F.N. organisasjonen og dens store arbeid på sosiale, 

kulturelle og Økonomiske felter. 

ValgmØte i april ga som resultat~ President Birger MowincJ~el. 

Santos Danielsen, Blydt Grung, Wedervang og Sætre som styre-

medlemmer. 

På mØtet ble diskutert forhØyelse av kontingenten. Resultatet 

ble imidlertid at det for dette år ble utlignet kr. 30,- pr. 

medlem ekstra. Og dessuten kr. 5,- pr. medlem til Aalesund 

Rotary Klubb i anledning distriktskonferansen. 

Den 28.mai ble det holdt mØte i forbindelse med Chr.Michelsens 

Institutt, foranlediget av Helland-Hansen. 

Primo juni ble det utfart til AlvØens Papirfabriker med besØk 

på den vakre hovedgård, med en hyggelig aftens i Hans Fasmers 

hjem. 

Det siste mØte i dette Rotary-året ble holdt den 25.juni. 

Foredragsholder var Erik Grant Lea. Han talte for en ny industri 

på Vestlandet, og de store muligheter for en utvidet sl(ogdrift. 

Denne sak ble som kjent senere fulgt opp med foredrag om planene 

for den fabrikk som nu drives i Vadheim. 

Nye medlemmer~ 
Lau. Eide, J.R.Mack, Leif Nyborg, C.L.Godske. 
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pre side nt : B. Mowincke l 
s ekre tær : F.B.Holmboe 
Kasse r e r : J.R . Ma ck . 
styreme dle mmer : S.Dan~elsen 

H.Blydt Grung 
H.Sæthre 
I. vJedervang 
Em. Erichsen. 

Året 1948-1949 

Det fØrste mØte i det nye Rotary-året ble holdt på Grand. 
president Birger f1owinckel holdt sin tiltredelsestale og 

refererte endel fra rotary-konferansen i Aalesund. Den ble 

n~rnere omtalt i et senere mØte av Bjarne Minde. En stor 

opplevelse var det å hØre pastor Bonnevie-Svendsen tale for 

de dØve og samtidig for oss i kirken. 

Utover hØsten var det mange gode foredrag og utflukter, 

som til det nye kraftanlegget i GrØndal, og til Visteds 

Hyssingfabrik på MØllendal. Av foredrag kan nevnes finans

borgermester Einar Olsens foredrag om byen~budsjett som var 

satt opp med utgifter til 71 millioner. Kasserer Mack minnet 

om kontingenten kr. 25,- pr. halvår, og betaling for medlems

album kr. 17,-. 

Den 8.oktober hadde vi besØk av guvern~ren Bonnevie-Svendsen 

som holdt et inspirerende foredrag. 

På president- og sekretærrnØtet holdt vår president foredrag 

om klubbservice. 

Året 1948 begynte som vanlig med nyttårsbetraktninger, og 

professor Wedervang holdt et foredrag om årets store begivenhet 

Marshall-planen. 

Club Assembly ble holdt lO.februar. Forslagskandidater til 

guvern9r ble anbefalt etter endel diskusjon. Ultimo februar 

ble det som vanlig holdt mØte me d damer, med foredrag av Godske. 

I sin tale ved middagen slo presidenten til lyd for å få flere 

medlemmer, innen bl.a. sosialinstitusjoner og om mulig fra 

arbeidsorganisasjoner. I mars måne d holdt Rolf SchØder foredrag 

om den store tragedie i Tsjekoslovakia i februar, da landet 

ved et kupp korn inn under kommunistenes styre. 

Den l.april var det valgmØte som resulterte i at Santos 

Danielsen ble valgt til president og Ragnar Mowinckel, 

P. Andersen, J.R.Mack og C.L.Godske til styremedlemmer. 

Den 6.mai ble det v edtatt ~ forhØye kontingenten fra kr.25,

pr. halvår til kr. 40,-. Johan Gran talte i mØte 13.mai for 

reisi~g av et studentinternat. Huset var kalkulert til 2 mil

lioner og tanken var at hver bransje skulle skaffe midler til 

et rom som var beregnet til kr. 10.000,-. 
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I juni ble det kjernefysiske laboratorium b·~sØkt under 

ledelse av professor Trumpy. 

Det siste mØte i sesongen ble holdt den 24.juni med foredrag 

av KaarbØ, som fremhevet at vi hadde ligg,~t aktc;r på skips

bygningens område grunnet de hØye skatter, mangel på hjelpe

maskiner, fagarbeidere og driftskapital. Dessuten bestemmelsene 

om skiftordningen. 

En av de saker som det falt i presidentens lodd å få råde 

bot på, var den generende servering i begynnelsen av mØtene med 

klirring av glass og flasker, og det prat som fØlger med oppgjØr. 

Det var ubehagelig for dem som sto på talerstolen og direkte 

flaut når det var gjester som holdt foredrag. Det gikk sent 

med å få det bort, men det lyktes omsider. 

Nye medlemmer ~ 
Hans Grirnsmoe, Isak Isaksen. 

President~ Santos Danielsen 
Sekretærg Fredrik Holmboe 
Kasserer~ Johan R.Mack 
Styremedlemmer~ Ragnar lVIowinckel 

P8ter Andersen 
Birger Mowinckel 
C.L.Godske. 

Året 1949-1950 

På fØrste styremØte fremkom Godske med planer om å avholde 

forsknings- og friluftskurser for ungdom. Ddeen fenget straks 

og styret besluttet å prØve å skaffe en gård for dette. Ved 

et senere styremØte meddelte Gran at konsul Birger Gjestland 

hadde en liten gård på Øvre Kleppe på OsterØen som antagelig 

var tilsalgs. 

Etter konferanse med konsul Gjestland, fikk presidenten 

gården på hånden for kr. 10.000,-. Etter at presidenten og 

Godske hadd~tbesiktiget gården, populært kalt "Godskegården", 

fant Godske/gården ligger godt tilrette for det formål han 

he>.dde fremfØrt. 

I klubbmØtet ll.november ble kjØpet besluttet for kr. 10.000,-. 

Samtidig ble nedsatt en insamlingskomite bestående av Gran, 

Kjær og Monsen. Innsamlingen resulterte i kr.ll.787,50 kontant 

og ca. kr. 4.000,- i naturalier, samt et !.prioritetslån 

kr. 5.000,- i Vestlandsbanken mot 2% årlig rente. Renten betales 

av fondet for By og Land. 

Den 17.februar 1950 kunne presidenten meddele at skjØtet på 

Godskegården (Øvre Kleppe) var iorden. 

Året forØvrig var rikt på arrangementer. 



Godskegården overtas høsten 1949. Den første befaring. 

K.lubbesøk på tunet i juni 19 51. 
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Den ?.juli var klubben invitert av Runshaug til besØk på hans 

landsted på R9!ed v12d Fanafjorden. Tilstede~ var 35 medlemmer 

som hadde en strålende tur i prektig væx. 

under besØket for •aslo Knag innsamling til et fransk ungdoms

besØk i Norge, resultat kr. 1.100,-. 

Den 8.oktober ble etter innbydelse av Bjarne Monsen, klubben 

invitert til weekend tur til hans hytte på Kvamskogen. 25 medlemmer 

fulgte innbydelsen som var meget vellykket. 

r desember var det 25 år siden Bergen Rotary Klubb fikk sitt 

charter, og der ble i den anledning holdt en meget stilig fest 

med damer. På festen ble klubben ved presidenten overrakt 

en rotarykjede fra lande"S rotaryklubber - av president L'lltcherath 

i Oslo Rotary Klubb. Fra danske klubber et Danebrogsflag samt 

hilsener fra Sverige med flere. 

Rotarys guvern~r Jorfald var også tilstede. 

På julemØtet den 23.demember ble mottatt 12 gavepakker fra 

Philadelfia Rotary Club, som ble utloddet. Utlodningen innbragte 

kr. 1050,-, som ble oversendt Inner-Wheel klubben til utdeling 

blant trengende. 

Den 27.juni ble Godskegården innviet med en tur til gården 

i strålende vær. 25 medlemmer var med. 

Nye medlemmer~ 
Erling Brinchmann, Reidar FrØnsdal, Conrad Mohr Kjær, 
Erling Iversen og Hallvard S. Bakken. 

President~ Einar Olsen 
Sekretær~ J.R.Mack 
Kasserer~ Isak Isaksen 
Styremedlernmer~Bj.Monsen 

Lau Eide 
Reidar KaarbØ 
Santos Danielsen. 

Santos Danielsen. 

Året 1950-1951 

Det nye styre ble kons:Ci·:tu·::::t-ti mØte hos den nye president 

20.juni 1950. 

Formennene i de forskjellige hovedkomit~er ble straks 

informert av presidenten om sitt arbeid, og fikk seg tilstillet 

det fra Rotary International mottatte trykte materiale i form 

av direktiver og planer. Det tok som vanlig litt tid f'f)r komiteen 

korn ordentlig i sving - på grunn av ferietiden - men komiteen 

gjorde ellers i året et interessert og godt arbeid. 

Klubben hadde dette året 50 mØter som gjennomgående var 

meget godt besØkt. FremrnØteprosenten utgjorde i gjennomsnitt 

for året 74,4%. Av klubbens medlemmer hadde ialt 13 hatt 9~/o 

fremmØte eller mere. 
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Medlemstallet var V(~d årets begynnelse 64. Ett medlr~m trådte 

ut da han hadde vanskelig for å mØte. Dor ble opptatt tJ.. nye 

medlemmer som dekket f$<:11gende klassifikasjoner: 

Religion kl. nr. 66 
Herreekvipering " 11 12 
Ullvareindustri 11 11 77 
Trikotasje 11 " 12 

Medlemstallet var således ved årets utgang 67. 

Styret drØftet forslag fra klassifikasjonskomit6en om å 

slå opp flere nye klassifikasjoner og innstillet herpå, for 

efterhvert å få medlemsbestanden forynget. 

I årenes lpp ble det holdt ialt 49 kortere eller lengere 

foredrag. En fordeling av disse etter innhold og art viser 

fØlgende forhold~ 

l. Rotarysp~rsmål og andre anliggender ialt 29 

2. Emner innenfor gruppen yrkestjeneste ialt 9 

3. Emner innenfor gruppen intornasjonalt samarbeid 
eller internasjonale spØrsmål ialt 7 

4. Emner innenfor gruppen samfunnstjeneste ialt 13 

5. Diverse emner av mere underholdende art ialt 11. 

Klubbens medlemmer ble til stadighet holdt ajour med de 

opplysninger som kommer fra GuvernØren, fra kontoret i Zurich 

og gjennom Reports on U.N. og andre publikasjoner. 

I årets l)i.Sp b:ie arbeidet med den nye klassifikasjonshåndbok 

fullfØrt. Klassifikasjonskomiteens mecllemme r J.vLEic1e og 

Wedervang utfØrte her et betydelig og oppofrende arbeid. 

Sekretæren utarbeidet i årets lØp et helt nytt kartotek 

over klubbens medlemmer. Dette kartotek gir ikke alene d e 

n~~dvc:mclig<~ personalopplysninger, me n innehold<~r også opplys

ninger om deres virksomhet innenfor klubben som styremedlemm0r, 

foredragsholdere m. v. KartoteJ~kortenc~ bl<~ siden innfØrt i en 

rekke andre norske klubber. 

Styret tok opp arbeidet for å få becl.re orden på arkiv

forholdene, flaggordningene m.v. 

Styret dr~ftet også spØrsmålet om en noget friere ordning 

m.h.t. sammensetningen av hovedkomiteer og underkomiteer. 

Denne ordningen ville i nogen grad bli prØvet i det nye 

rotaryår. 

Presidenten og sekretæren deltok begge på President- og 

Sekretærm~tet på SolihØgda i august 1950. De var også tils·te de 

ved Trondhjem Rotary Klubbs 2Sårs jubileum i januar 1951 hvor 

presidenten på de norske rotaryklubbers vegne overrakte jubilanten 

en presidentkjecle. Bjarne Monsen mØtte som klubbens representant 
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ved R.I.'s president Laguex' b esØk i Oslo Rotary Klubb 

og på distriktskonferansen i Skien i juni. 

13 av klubbens me dlemmer deltok i slutten av mai i en tur 

til Newcastle upon Tyne sammen med Bergen Handelsforenings 

symfoniorkeste r. 

som vert fungerte klubbene i Newcastledistriktet, i Shieltls 

og Durham. Presidenten, som deltok i turen, representerte 

vår klubb ved de mange tilstelninger og mottagelser som fant 

sted ved denne anledning. Turen som var meget vellykket, bidrog 

sterkt til å festne de vennskapsbånd som fra tidligere har 

bestått i forhold til de engelske rotarianere særlig fra disse 

distrikter. 

Klubben hadde dette året en utstrakt korrespondanse med 

fremmede klubber. Den fikk også mange gjester, 86 ialt, særlig 

i sommetiden. Mange av disse deltok i det selskapeilige samvær 

etter mØtene som på denne måte er blitt tilfØrt et verdifullt 

innslag. Klubbens medlemmer i året sluttet opp om dette samvær, 

som var holdt i enkle former og som ble innledet med en eller 

annen sang. I denne forbindelse bemerkes at sangboken synes 

å trenge en revisjon. 

Arbeidet på Godskegården fortsatte i årets l~p efter den 

lagte plan. Tilslutningen hadde værtgB§å og alt tydet på at 

klubbens initiativ her vil kunne bære/frukte r. Godske ga 

egt~n be retning og regnskap for virksomheten. Klubben hadde 

sin årsutflukt til Godskegården den 27.juni med ca. 30 medlemmer. 

Utflukten var meget vellykket, takket være blant annet kamerat

skapskomiteen. 

Nye medlenunGr: 
Otto Irgens, Per Urdahl, Kjell Iversen, Knut Aase. 

Einar Olsen. 



preside nt : Bj . Monsen 
sekretær : J.R.Mack 
Kassere r : Isak Isaksen 
Styreme dlmmer : P. Andersen 

C.Mohr Kjær 
Lau Eide 
Jan H.Fasmer. 
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Året 1951-1952 

GuvernØr i dette år var Elias Sandvik, Kopervik. 

Det var fØrste gang siden 1930 at et av våre charter

medlemmer satt på presidentplassen. De·t var gått 21 år siden 

forrige chartermedlem - Fr. Holmboe, president 1929-1930, 

leverte tØmmene fra seg. 

Dette rotaryåret ble det lagt særlig vekt på å skaffe 

frem et interessant og allsidig mØteprogram, og program

komiteen med Einar Olsen som formann, gjennomfØrte dette på 

en utmerket måte. Samtidig virket styret for å få mØteprosenten 

opp, og det lyktes å få den gjennomsnitlige mØteprosent for 

året opp i 75%. Det var den hØyeste klubben hadde hatt til den 

tid. 

Medlemstallet ved årets begynnelse var 66. I lØpet av året 

ble det opptatt 6 nye medlemmer. En avgikk ved dØden og en 

gikk ut, og en ble overfØrt til en annen klubb. 

I l.del av semesteret ble d e t holdt 51 mØter + l ekstramØte 

i anledning R.I. presidents besØk. Det ble holdt 51 foredrag 

og kåserier, hvorav 31 ved klubbens medlemmer og 20 inviterte 

gjester. 

Av årets foredrag omfattet 16 samfunnstjenester, 10 yrkes

tjenester og bransje-foredrag, 5 international service, 9 reiser 

og underholdning og diverse. Indre anliggender og RotaryspØrsmål 

ble behandlet på 11 mØter. 

SpØrsmål om deling av det norske rotarydistrikt var dette år 

oppe til behandling av klubbene, og diskusjonen om dette ble 

innledet på et mØte i februar av Einar Olsen. Klubben vedtok 

å samle seg om et av innlederen fremlagt forslag til uttalelse. 

I denne ble det nevnt, at man bl.a. av nasjonale hensyn -sålenge 

som mulig - bØr sØke å unngå en deling av distriktet. Det bØr 

undersØkes og drØftes om det ikke er mulig på en eller ann~n 

måte å få guvernØrens arbeidsbyrde lettet. 

Det årlige festmØte med damer ble holdt 22.februar. conrad1 

Mohr Kjær kåserte om "Litt fra musikkens historie" · Festkomiteens 

formann Jan Fasmer bar ansvaret for det helt gjennom vellykJcede 
o o .. som arrangement - 11 Den mest vellykkede damefest pa mange ar -

deltagerne sa. 
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Tur med damer til 11 Godskcgårde n 11 ble holdt tirsdag d en 17.juni 

og ble en strålende og minnerik b e givenhet. 

GuvernØre ns offisielle besØk fant ste d den 2.november og 

det ble som vanlig i forbindels e me d dette holdt 11 Club Assembly 11 
• 

.,Å være medle m av Rotary, krev13r at man skal være yte nde, ikke 

bare nytende , og uten aktiv innsats fra hve rt enke lt me dlems 

side , vil en klubb l e tt stagnere 11 var et av guvernØre ns råd. 

· .lub Assembly ble også holdt i april, men da uten guve rnØr. 

En av årets hovedbegivenheter var b e sØket av R.I.'s preside nt 

Frank Spain me d frue. På sin reise hit og videre i landet, var han 

ledsaget av guvernØren for det norske distrikt, Elias Sandvig. 

I den anledning ble d e t holdt en mege t v e llykke t "dinner 

mee ting 11 i SchjØttsttitene torsdag d e n 16.august, og h e r holdt 

direktØr Kloster e n orientering om denne gamle bebyggelse. 

Spain og Sandvig d e ltok også i det ordinære mØte d e n fØlgende 

dag. 

På et av våre mØt e r i august, fikk vi også d e tte år b e sØk 

av den reise nde rotarymann Wate rman fra Laguna Beach. I fØlge t 

var de t 10 rotariane re me d frue r fra California, d e var på 

rundre ise i Europa. På mØte t de n afte n ble det fr emvist to farge

filmer fr a Be rge n og fjordene . 

For annen gang i dette rotaryår, kom li"Jate rma nn tilbak~~ i 

juni måned. Presidenten tok seg av h e l e forsamlinge n i hytten 

på Kvamskoge n - og tilslutt middag i hans hjem i byen. 

Torsdag de n 2l . august kom de r et parti me d skolebarn fra 

England me d ledere . J. H.Eide tok s e g av d e tte b e sØk, og e n 

r ekki3 me dlemme r stilte sine biler til disposisjon. De t ble 

foretatt sight-see ing i bye n og ome gn og e tte rpå ble d e t arrange rt 

aftens i 11 Game Be rge n 11
• 

Av spesie lle programme r sommere n 1951 kan nevne s Roverstafette n 

fra Linde sne s til Nor dJ<:app me d Calle Godske som primus motor. 

Det var en stafe ttmarsj 11 Norge på langs", gj e nnomfØrt i e n k a lcfi 

og våt somme r. Ved mØtet S.oktobe r fortalte Calle på sin humØr

fylte og sjarmerende måte om turen. Kronpr ins Olav hadde 

skre v e t et budskap - og dette var lagt inn i en kopi av e n bud

stikke . 

Blant mange minne rike for2drag, k a n nevne s et a v Bjy'.)rn 

Helland Hansen om Fridtjof Nans e n, som hadde vært hans v e nn 

og me darbeider gj e nnom me r enn 30 år. Nanse n var vår st~rste 

mann gj e nnom århundrer 11 han var mer v e rd for sitt land e nn e n 

h e l arme 11
• 



R.I.'s president Frank Spa in og frue besøker Bergen 19 Sl. 

De er flankert av guvernør Sandvik og pres. Monsen pa Fløyen. 

Fra middagen i Schøcstuene hvor professor Kloster orienterer om den gamle bebyggelse. 
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Etter anmodning av våre rotaryvenner i Leeds, England, 

ble det tatt imot ca. 30 nurses and doctors etc., som kom til 

Bergen den 26.mai 1952. Presidenten og andre medlemmer med 

biler, tok seg av gjestene - og den fØlgende dag ble det besØk 

på Barnehospitalet, HØyvoltCJ.nlegget. Presid•::mten inviterte 

samtlige til en enkel bespisning i sitt hjem. 
11De gamles problem", Einar Øxnevads foredrag 11 Helsearbeid~3t 

blant gamle og eldre 11 ble trykt i serien 11 Sak og samfunn .. , og 

ble tilsendt alle klubber i landet. 

I lØpet av året ble det ved gave fra Einar Olsen og Finn de 

Lange samt ved arrangement samlet inn kr. 2880,-, som ble tillagt 

tidligere fond som da ble kr. 4800,-. 

Vårt mangeårige medlem Wilhelm Kahrs dØde plutselig i mai, 

Presidenten holdt en minnetale på mØtet den 23.mai. De tre 

60 åringer Johan MUller, Eyolf Berg-Olsen samt Alf Knag som 

samtlige fylte 60 år i februar, inviterte samtlige klubbkamerater 

til en middag etter mØtet den lS.februar. 

Klubbens mangeårige sekretær, president m.m. Bjarne Minde 

gikk inn i ektestanden i november. 

Harald Eire flyttet fra byen og gikk ut ved nyttår, Palnir 

gikk ut juli 1952. 

Nye medlemmer~ 
Howard A. Bowman, Gunnar Askim, Hans Isaksen, Håkon Johannessen, 

Peter Petersen, Gregor Rasmussen. 

President~ Peter Andersen 
Sekretær~ J. Irminger 
Kasserer~ Kjell Iversen 
Styremedlemmer~ J.R.Mack 

Jan H. Fasmer 
Otto Irgens 
Per Urdahl 
Bj. Monsen. 

Bj. M~nsen. 

Året 1952-1953 

I den 19.årskongress som ble holdt i BodØ, deltok president 

og sekretær samt MUller og Godske, den siste som foredragsholder: 

"Forskningen og mennesket 11
• 

Av ukebrevene~ 
11/7 Brinckmann kåserte om visen, dens historie og utvikling. 

11 Ta med visen blant familie og venner, - den krever ikke 
praktfulle stemmemidler 11

• 

25/7 Musikkaften ved Berg-Olsen, J.W.Eide og Hans Isaksen. 
Eide uttalte innledningsvis at de tre utØvere representerte 
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en h e ndØe nde rase , ne mlig amatØrmusikere som a r b e idet 
for leve nde musikk i hjemmone . 11 Hjelp til for å holde 
d e nne siste skanse, vi må oppmuntre våre barn, ne vØer osv. 
til selv å dyrke et instrument 11

• 

15/8 Blant gjestene var rotarianer O.Redland. 11 Han bragte som 
gave en del lonunekamme r, som de som hadde hår på hode t 
forsynte seg med 11

• 

26/9 Foredrag av Øxnevad om Åndssvake forsorge n. "Omsorge n for 
de åndssvake har ikke fulgt med tide n i vårt land, f. eks. 
samme nlignet me d Danmark, Sverige og England". 

10/10 Just Fåland ~ Økonomisk samarbeide i Europa i dag. 

29/10 Einar LØchen~ Europaråde t. 
31/10 He lme r Dahl ~ Mennesker og automate r. 

28/11 Tore Sund ~ Bergenssamfunnet som byområde. Vekst, forhold 
og indre ge ografiske struktur. 

1953 
271 Be rnt Lorentzen~ Berge ns Skipsfart gjennom tide n e . 

9/1 C.L.Godske~ Videnskap, tallene og maskinGn. 

16/1 MØte i Vestlandsbanken~ G. Askim~ Litt om l e tte vine r. 
11 Det vil også bli fremvist en film som bl.a. omhandler 
et bankrØveri". l\.v re feratet~ 11 0g så ble 11 forskjellige 
viner prØvet. - Pre side nten takke t for d e t flyt e nde 
foredrag, som han hadde forstått til bunns 11

• 

30/1 Odd Dahl ~ Vide nskapelig samarbe ide . 11 Ve d e n b eklag<3lig 
trykkfe il i ukebre v 30, n e vnes de t latte rlig lille tall 
30.000 Elektron volt. Som e nhve r selvfØlgelig vil ha 
forstått, er d e t riktige tall 30.000 millioner Elektron 
volt. 

6/2 Anton Friele~ De frie juriste rs kongress i Ber lin. 

27/2 MØte med dame r. Foredrag av Aslaug Blytt om male rkunsten 
11 Ut på aftene n fikk den fantastiske tryllekunstner Hans 
Isaksen oss alle til å gå i saksen me d sine korttricks, 
egge tricks, musiJ<:ktricks m.m." 

13/3 C.L.Godske ~ Ve rdens stØrste vide nskapsmann Leonardo da 
Vin·ci. Foredraget ble holdt me d e t par time rs varse l . 
"Det eneste manuskript var notater på baksiden av e n 
trikkebillett". 

20/3 Profe ssor Monrad Krohn~ Om Poliomyelitt. 

10/4 Harald Aase ~ Smykke ste ner. Me d demonstrasjon. "Man falle r 
i stave r ved å s e så vakre stene r, - og når man hØrer 
prisen". 

22/5 Fe lle smØte me d Round Table. Fore drag av Einar Olsen om 
"Den nye sivilforsvarslov". 

29/5 Frank M. Falck kåserte om Fe stspille n e i Berge n. - "Den 
fØrste norske musikkfe st ble holdt i Be rgen 1898 unde r 
Edvard Griegs inspirerende l e d e lse. Senere kom Griegs 
gode venn Frantz Beye r med plane ne om Griegs minnehall". 
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Den 14/6 kom vår vcmn J'.'lartin Nevius (I-fike) med hustru på 
besØk. Det ble arrangert tur til GodØysund og besØk på 

Trollhaugen. 

Et stort tap var det for klubben da Ragnar Mowinckel ~ 

januar 1953 avgikk ved dØden. 

Nye medlemmer~ 
Fredrik Borchsenius, Ola Brynjelsen 1 Nic. Gjcstland, 

Bj. Johannessen, Ragnar Visted. 

President~ J.R.Mack 
Sekretær~ Haakon Johannessen 
Kasserer: Kjell Iversen 
Styremedlemmer~c.Mohr Kjær 

Per Urdahl 
Einar Øxnevad 
Gregor Rasmussen 
P. And,3rsen. 

Poter Andersen. 

Året 1953-1954 

I sin tiltredelsestale understreket presidenten bl.a. 

nØdvendigheten av å nytte de eldres erfaring og d•3 yngres 

fantasi samtidig som man i forbindelse med aktivisering 

av seg selv, måtte lære å glede seg ovc~r nye oppgaver uten 

å ha på fØlelsen at man "ofret" av tid og krefter. Appellen 

ble fulgt, og kanskje mest .imponerende var de "eldre"s innsats 

i dette år, hva forØvrig også sterkt medvirket til at fremmØte

prosenten gikk opp til ca. 80~ - det hØyeste til da siden krigen. 

FØlgende der måtb:~ være av 11 his·torisk 11 interesse kan nevnes: 

s;odskegår§e~ mottok en gave av fru Rikke Mowinckel på 

kr. 1500,- til innredning av spisesal. 

Gjennomsnittsalder for lclubben var hele 58 år og kun ca. 25% 

av medlemmene var under 50 år, i hvilken anledning styret gikk 

sterkt inn for at man ved fremtidig utvidelse av klubben, måtte 

legge stØrre vekt enn hittil på de nye kandidaters alder. 

Ungdomsutvekslingen hadde mere eller mindre foregått på 

"det lØse", men ble på forespØrsel av guvernØren overlatt Bergen 

Rotary Klubb våren 1953 ved dens komite for sosialt arbeid for 

ungdom. Gunnar Askim ble senere på året utpekt som Norges fØrste 

Youth exchange officer, og mØtte på det fØrste internasjonale 

mØte av sådanne i Basel 28/11 1953. 

SommermØter var oppe til diskusjon, men ble nedstemt ved 

prØveavstemning, likesom 
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Forandring av mØte dag til tirsdag helle r ikke fikk nØdvondigu 

2/3 fl e rtall. Dette siste var i forbindels~ med vanske lighe t 

me d mØte lokale om fr e dage n. 

Ny klubb i Berge n ble på. styrets forslag enstem.rnig vedtatt 

ved prØve avste mning 19/2 1954,og i forbinde lse me d avståe lse 

av 11 terreng 11 e ndelig vedtatt samme år den 26.mars (mot en stemme ). 

Pre side nte n ble i samme anledning S·3 nere utnevnt til Guw~rnØrens 

11 special repre sentative". (Berge n Syd Rota ry Klubbs chart\=" r er 

d a t e rt julafte n 1954) . 

Dekore ring av klubblokalet me d mottatte rotarye mblom der 

fØrte en kumme rlig tilvære lse i skuffe r e tc., ble ove rlatt 

me dlemme ne Visted s e nior og jr . , som lØste oppgave n på en me get 

tilfredsstille nde måte. 

Reise tilskudd til Pre sident- og s ekretærmØte samt til 

distriktskonfe ranse ble fastsatt til kr. 300,- for hve r(pre sident 

og s ekre tær) • 

Rotaryemne r av spe sie ll inte resse som var oppe til diskusjon 

på flere helaftenmØte r, var fl e re og nevne s bØr~ 11 Rota rytanke r 11
, 

11 Utvidelsesarbe id, 11 De gamles proble m" osv. 

Et stort tap l e d klubbe n sarcune år da d e n mistet sitt h~yt 

skattete medle m Trygve SchØnfelde r som skulle ha f e ire t 25 år 

som rotariane r. 

Som kulmina sjon på e t v e llykke t rotaryår, bØr n e vne s at på 

åre ts siste mØte som også ble b e trakte t som jubileumsmØte - 30 år-, 

ble de 4 charte nnedle mme r 

Carl N.Lampe 
Bjarne Monsen 
Haakon Ste nde r 
F.B.Holmboe 

ove rrakt klubbe ns "hØyeste utme rkelse 11 ~ klubbann"'~ ret på 11 sØl V 11
-

stang med passe nde inskripsjon. De fire gla de jubilanter innbØd 

d e rette r til f e st, som ble en helt igjennom strålende kams ratskaps

afte n, hvorunder jubilante n e forute n å bli hylde t me d dive rse 

taler, også fikk sine laurbær-(rhododendron) kra nser. 

Nye medlemmer ~ 

C.S.Platou, Anton Olsen, Martin Smith Sive rtse n, TrJ .J.Coope r. 

J.R.Macko 



25-års jubilantene 1953. Frithjof Andersen, Eilif Amundsen, Andreas Vistcd, John Walter, Fritz Rieber, 

John Runshaug og Joh. Wilh. Eide. 

3 O-års jubilantene dekoreres. Fra venstre Carl Lampe, Bjarne Monsen, Haakon Stender og Fredrik Holmboe. 

Helland-Hansen taler og dekorerer. 
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president ~ Conrad Mohr Kjær 
Sekretær g Knu'c l~ase jr. 
Kasserer : Nic. Gjestland 
styremedlen®er ~ F.Bo~chsenius 

H.Johanncsse n 
Gregor Rasmussen 
Pe t e r Pe t e rsen. 

Åre t 1954-1955 

Rotaryåret 1955, Rotarys 50 års jubileum, var at h ektisk år 

med mange s·tore oppgave r for klubbcm. Jeg vil gj e rne i d•:;n 

forbindelse f~rst og fremst nevne at der ble opprette t to 

nye klubbe r, hvor B2rge n Rotary Klubb har vært fadde r, nmnlig 

Bergen-Syd som hadde charterfest 1/2"7'1955 og Voss RoJcary Klubb 

med charte rfest 21/5-1955. Ved begge anle dninger var vår Jclubb 

mege t godt represent c~rt. Likeledes var unde rt ;;;gne de Klubl;> ,x" ;;~ ~ ---- '"" 

representant v e d fadderbarnet Aalesund Rotary Klubbs 25-års 

jubile um i september samme år. 

Bergen Rotary Klubb arrangerte også Preside nt og s e kre tærmØte 

i dagene 6. og 7. mad - 1955 for d e t 79.distrikt under d e n da

vær e nde guve rnØr Chr. Lindboe . Ialt var 18 klubbe r repre s e nte rt 

med ca. 30 modl,;:mune r. 

I mai måne d h a dde vi d e n glede å s e 8 rotarianere me d fruGr 

som gj e ste r i to dage r, fra Åbo Rotary Klubb og Åbo Slott Rotary 

Klubb. De t var ialt 18 dGltakere og klubben arrangerte i den 

forbindelsG under Johan Grans ledelse i samarbeid me d B'~~rgen-Syd, 

sightsc=:eing, klubbm$bte i Be rgen-Syd og lunsj på FlØien. På 

sistne vnte tilste lning ble Be rge n Rotary Klubb overrakt 2 t skjØnt 

krystall aske b e g e r me d de to klubbe rs hilse n og initia l e r, og ba 

disse klubbe r om at dette askebe g •:.:r måtte gå i arv fra pre sident 

til preside nt som et symbol på det gode vennskap d e r e r me llom 

klubbe n e - og som en erindring om besØJcJt. 

Visepre side nt Håkon Johannessen var tilste de ved Intercity

mØte t på Solfonn 30/4 og 1/5- 1955 hvor 8 klubber var r ·eprese ntert 

med ialt 53 deltakere. 

Til slutt vil jeg n evne d e n store fest me d damer klubbe n holdt 

i anle dning av Rotary Inte rnutional's 50-års jubile um d e n 26/2-1955 

med i a lt 105 tilstedevære nde . Fe ste n e r forØvrig fyldig r e f e rert 

i f e stprotokolle n . Til jubileet ble d e t utarb e ide t e t stamtre 

for Rotarys vokst i Norge side n st r:::. rb:m i 1922, og e n kopi ble 

sendt samtlig(~ klubbe r i Norge samt guve rnØre n og også til 

Rotary Inte rnational og endel andre utenlandske klubbe r. 

Likele des bl (~ e t opptak med hilsen fra klubbcm s e ndt Chicago 

Rotary Klubb nro l i anledning av jubileet og hvorfra der 

også innlØp svarhilsen. 



C:.M. K.JÆA 

P'RU. t t5.4- ltSS 

1905 ROTARY'S GOLDEN ANNIVERSARY 1955 
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Av dette resyme vil man få et inntrykk av d e n livlige 

aktivite t det var i klubbcm, me n også på de n indre front ble d·at 

gjort meg~fineikke minst ve d ihe rdig arbeide for Gods};:egården, 

for å få/i tipp-topp stand til de to ungdomsleierne som skulle 

finne sted om somme r e n. De n e ne med norsk ungdom i juli, d e n 

annen b e stående av 20 engelske og lO norske~ i august. De eng<C!lske 

deltakere ble innbudt av forskj e llige norske rotary-klubber -

og vår egen klubb, Bergen Rotary Klubb, sto som vertskap. 

Disse ungdomsle irer var som alle ungdomsle irer på Godskegården, 

meget vellykke t, takket være innsats fra klubbe ns rne dlernraer 

og ikke minst fra lederen av ungdomsleirene , C.L.Gods1ce . 

Nye medlemmer ~ 
Tor BØhmer, Odd MØlster. 

President~Fredrik Borchsenius 
Sekretær : c.L.Platom 
Kasserer~ Anton Olse n 
Styremedlemmer~ Peter Pe t e rsen 

Per Urdahl 
Ragnar Visted 
Ola Brynj e lsen 
c. Mohr Kjær. 

Conrad Mohr Kjær. 

Åre t 1955-1956 

Da jeg våre n 1955 ble valgt til pre side nt i Berge n Rotary 

Klubb, ble j e g grepet av den store skjelve n. Dette ga seg nokså 

fort ette r d e innledende styre- og komitemØter. Alle var v e lvillige 

og fulle av arbeidslyst, og sekretære n var effektiv. 

I Rotaryåret 1955-1956 foregikk d e t nokså mye i vår by, og 

d e t var naturlig at vi b ehandle t dette på våre m~ter. Vi var 

såle des på b e faring i vårt nye posthus, vi beså Flesland fly

plass som nettopp skulle åpnes, vi hadde foredrag om Pudde fjord

broe n, om Bergensbanens forkortelse, om planene for ny rutebil

stasjon og om den stadig Økende trafikk i vår by. De ssuten var 

Bryggens bevaring hØyaktuelt emne etter brannen i juli 1955. 

Den sak som opptok me g mest var ungdomsarbe ide t, og vi hadde 

fl e re foredrag om dette. Skolesituasjonen i Bergen ble diskutert 

på flere mØter og naturligvis var kursene som Godske holdt på 

Kleppe, både for norsk og ute~landsk ungdom, vektige innslag i 

våre mØteprogrammer. Ungdomsutvekslingen begynte for alvor å 

gripe om seg, og vi hadde diskusjoner om dette etter innlegg av 

Youth Exchang~~ Office r som på den tid var Askim. 
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Jeg vil også nevne en lite n episode som har gll~det både min 

famili e:: og meg selv. Vi fikk anmodning fra en distriktsguv~;rnØr 

i England om å ordne med hotell til hans frue . Hun ville besØke 

Bergen til Festspillene. Hotell var umulig å ordne på den J~orte 

tid, og vi invite rte henne til å bo hjemme hos oss. Det utviklet 

seg til et vennskap og forståelse over landegrensene, og kontakten 

ble holdt vedlike inntil hun dØde for et par år siden. 

Året som helhet må karakteriseres som e t rolig rotaryår hvor 

arbeidet vesentlig ble lagt opp på den indre front, slik at 

vennskap og kameratskap medlemmene imellom ble styrket. J e g 

anser de t som en av Rotarys viktigste og naturligste oppgave r 

at medle mmene lære r hverandre å kj e nne for på den måten å 

stimulere kame ratskapet. Foredrag av våre egne medle mme r tror 

jeg bidrar til dette, og vi hadde mange slike de nne vinteren. 

Nye medlerrrrner ~ 
Ole Jakob Broch, Fritz Poppe-Jense n, Erik V'Jaaler, 

Jan H. Bentzen, Le if J. Wilhelmsen. 

President~ Haakon Johanne ssen 
Sekretær ~ Carl Stoud Platou 
Kasserer~ Anton Olse n 
Styremedlemmer ~ Peter Pe terse n 

Ragnar Visted 
Fre drik Borchsenius 
O.Brynjelsen 
Tor BØhmer. 

Fr. Borchse nius. 

Året 1956-1957 

Om somme ren var der Nordisk Kurs på Godskegården . 
Kong Haakons 84-års dag falt på vårt fredagsmØt e den 3.august 

og H.M.Kongens ble hyldet me d taL~ av preside nte n. Kongesangen 

ble sunget og bordsce nen ble innle det med 11 Ja, vi elsker 11
• Der 

var pyntet med blomste r og på v e gge n bang der e t stort bilh~de 

av Konge n. 

Fra RotaryJ(lubben i Rio de Janeiro var der komme t hilse n til 

vår klubb til Kongens fØdse lsdag, e n hilscm som denne klubb 

hadde s e ndt oss hve rt ene ste år 3.august. 

Den 15. august kom rotur ianere n William S. \'Vatt og hustru med 

dagtoge t til Be rgen, og preside nte n tok imot dem med blomsb3r

bukett på stasjone ne Preside nt og visepreside nt tok s e g av dem 

neste dag, og viste de m Berge n og ome gn. 

Ett av formåle ne med bGsØket, var å hilse på to stipendiat 3r 
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fra Bergen som han hadde truffet i Georgia, Ann8 Gulle stad og 

Else Marie Ande rsen. William S. Watt e r den som har tatt 

initiative t til det felL~s arbeid Georgia-klubbene gjØr v e d å 

invitere ute nlandske studente r til ett års gratis opphold og 

studium v e d et universitet i state n Georgia. Hensikte n med d e tte 

er å fremme Rotarys 4.formål~ 11 International unde rsta nding 11
• 

Rotaryaret 1955-1956 var forØvrig preget av stor aktivitet, 

gode foredrag og hØy mØte-prosent. 

Nytt me dlem: Eilif Åsbo. 

President ~ Ragnar Visted 
Sekretær ~ Ei.li~ .Å.Sbu-.< . . :. 
Kassere rg Jan H. Be ntzen 
Styremedle~ner ~ E. Brinchmann 

F. Poppe-Je nse n 
Tor BØhmer 
N.S.Gjestland 
H. Johannessen. 

Haakon Joha nne ssen. 

Året 1957-1958 

De n store b e give nhe t i Rotaryåret 1957-1958, var at klubbe n 

og vår by fikk b e sØk av verdens- preside nte n i R.I. d e t sjarme rende 

ektepar "Pre sident Buss og J e ss 11 (Charlc~s G.T c.:mne nt) . 

Be givenhe t e n ble b ehØrig feiret og Buss og J e ss fikk se ende l 

av bye ns s e v e rdigheter. HØydepunJctet for ]<lubben var vel f e lles

mØtet samme n me d Bergen~Syd i SchØtt-stue ne. Berge n-Syds president 

var dr. Be r e nt Kryvi, og mØte t ble avslutte t med stor f e lles f e st, 

hvor dr. Schjelde rup (Be rge n-Syd) var toast-maste r. 

De r var for anledningen forfatt e t e n spe siell sang også på 

engelsk. Ette r bordsce ne n holdt dr . Robe rt Kloste r e t for e dra g 

om Bryggen og d e ns b e vare lse . 

Gjennom hele åre t ble d e t lagt stor v ekt på e gn•3t e fore drags

holde re fra ege n klubb, og de n rØde tråd var byens vekst og 

bye ns administrative problemer. Vårt skatte de medle m profe ssor 

BjØrn He lland Hansen avgikk ved dØden 7/9, 80 år g a mme l, og 

ble begravet fra Småkirken i Be rge n. 

Nye medlemmer ~ 
G. Marshall, Henry Brown, Inge m:-:- Fænn, L. Wiborg. 

R. Viste d. 
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President~ Erling Brinchmann 
Sekretær;:·· Jan H. Be ntzon 
Kasserer: G. Askim 
Styremedlemmer~ F. Poppe-Jens·a n 

E. Åsbo 
H. Isakse n 
M. Smith-Sivertse n 
R.Visted. 

År:c t 1958-1959 

Og så var det min tur. Det var ikke ute n store bete nke lig

heter at jeg ove rtok pre sidentve rve t. Det måtte innrramme s at 

mine kunnskape r om stillinge ns plikter var noe dunkle og 

svevende. Men med god hjelp kunne d e kc.nskje fØre fr e m til 

en sluttatte st me d e t innhold som f. eks.~ 11 Hans Rotary-kunnskaper 

er små, men gode". Litt nifst var det jo også å studere liste n 

over mine promine nte forgjenger e , som alle hadde kunne t sin 

"constitution", "by-laws" og "manual of procedyre"på fingre ne. 

Mitt håp sto til å få fremragende og sakkyndige styre medle mme r. 

Og det fikk j e g. 

Me d slike folk til hj e lp og e n slik sekretær til daglig 

samarbeid, begynte jeg å se lysere på situasjone n. 

Hvordan gikk d e tså? J a , det får jo andre dy)mme om. Men en 

erfaring gjorde j~g i hve rt fall, og andre presidente r h a r sikke rt 

gjort den samme~ pre sidentvervot ble ingen byrde , d e t ble e n gave 

som ble fornye t ve d hve rt en2ste mØte. Jeg h a r a ldri fØlt e n mer 

betingelseslØs glede v e d noe samarbe id enn v e d det vi hadde i 

styret og komitee n e . J e g fikk s e b e grepet s e rvice i praksis, 

ikke som en talefigur, me n som en realitet. 

Programme n e ? Jeg e r ikke så fals]( }beskje den at j e g i1cke 

skulle innrØ1nme at mØte ne b~d på mange gode for e drag. Rosen er 

ingen s e lvros, de n faller på en programkomitd som kunne la me g 

gå til dekke t bord og bare s e rve r e d e t som komiteen Øste ut av 

sitt overflØdighetshorn. 

Den tilmålte plass tillate r ikke noe n d e 'calj e rt gj e nnomgåe lse 

av mØteprogra~nene. La me g bare nevne a t av de tallrike for e drags

holdere , var disse 9 h ente t ute nfor klubbe n: 

Professor Edvard Hambro 
Rådmann Øivind Walte r 
Ge ne ralma jor Ragnvald Roscher-Nielsen 
FrØken Johanne Frie le (ene st•::: kvinne lige for edragsholder} 
Pa stor Sve rre RiisØen 
Dire ktØr Kaa re Koppang 
Lege Halfdan Schjelde rup 
Lege Anders Chr. Gogstad 
DirektØr Hagbarth Schj~tt. 



På e t av mØtene h a dde vi b e sØk a v e n promine nt mØb;::!gj e st : 

Forfattere n Negley Fa rson. 

Et viktig mØte bl <-3 holdt p å "Troldhauge n" i forbinde lse ~ 

me d overle veringen av et h Øyttale ranle gg i Grie gs hj em, en g a v e 

fra den amerikanske rotariane r Mr. Frase r. For Øvrig var vi 

ofte h e nvist til å holde mØt e r ute nfor "huse t" på grunn av 

omfatte nde ominnre dningsarbeid de r,som gjorde oss husville . 

He ldigvis hadde vi i vårt me dlem vJalte r e n god stØttG som 

alltid var villig til å hjelpe oss med husly, dels på Hotc l 

Norge og dels på Hote l Terminus. År e ts juL-3m)6t e ble såle clGs 

holdt på Te rminus. 

Og så de n 3.juli 1959 h e ngte jeg pre sidentkjcde n om min 

ette rfØlge rs h a ls. J e g syntes d a som j e g syne s fr e mdGl e s, at 

det var lite j e g hadde fått utre ttet personlig. Ma ngt og 

me ge t ville jeg gjort annerle des hvis j e g h a dde kunnet sta rte 

me d den rotary-e rfaring j e g hadde fått da rotary-åre t var slutt. 

Når d e t like vel gikk forholdsvis bra, skyldtes d e t alle mine 

gode medarbeidere, me n kanskj e me st s ekre tære n, e n ekte kjuagutt, 

frekk som bare e n Berge nser kan være c1 ·~t, me n : oppva}.: t, rask og 

e ffektiv. Han syntes bok j e g var en forfe rde lig sinke . J e g skal 

innrØmme at roinG "ordrer" til ham stundom var omstendelig og 

p e dantisk formule rt. De t h e ndte at han gjorde meg oppme rksom på 

at h a n h adde gj e nnomgått folke skole ns sam·tlige 7 kla ss13r . 

Til slutt en takk til dere alle for godt humØr, for god hjelp 

og fr emfor alt for godt kameratskap. 

Nye medlemmer~ 
Pe r Agnalt, Olav Harald Jense n, Me ntz von Erpe com. 

E. Brinchmann. 



Fra møtet på Troldhaugen 19. juni l\159 hvor høy ttaleranlegget fra rot. Frazer ble overlevert. 

Troldhaugen 19. juni 1959. Fredrik Wilhelm Grieg takker for gaven. 
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President~F. Poppe-Jensen 
Sekretær~ Gregor Rasmussen 
Kasserer~ H. Isaksen 
Styremedlemmer~ E. Åsbo 

C. L. Godsk~3 

Ingem.Fænn 
G. Askim 
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E. Brinchmann. 

Åre t 1959-1960 

I Rotaryåret 1959/60 var Harold Thomas R.I.'s pre sident 

og hans appell om å bygge broer av vennskap fant sterk gjen

klang og ga seg også praktiske utslag. GuvernØren for distrikt 

129, vår Johan Wilhelm Eide, var nok ennå mer tiltalt av en 

annen uttalelse av fØrnevnte Mr. Thomas, nemlig 11 I am only on<3 -

but I am one . I can not do everything, but I can do something 

and by the grace of God, what I .EQ!! do, I will do 11
• 

Disse appe ller gir bare uttryk1< for enkelte sider av Rotarys 

etikk, me n kan allikevel tjene som en bakgrunn for virksomhete n 

innen 1clubben i 1959/60. I det foregående år var det opptatt e n 

rekke nye me dlemmer. Disse måtb3 finne sin plass samtidig som 

de gamle medlemmer måtte aktiviseres. D'3t ble derfor av pre siden

ten, F. Poppe-Jensen, alle rede på det f~rste mØte tatt opp til 

diskusjon hvordan mØtene skulle arrangeres og komit8arbeidet 

drives for å styrke samholdet innen klubben og fremme Rotarys 

ideer. GuvernØren var en sterk tilhenger av den absolutte 

mØteplikt som grunnlag for allsidig rotaryarbeid, mens det fra 

annet hold bl (a hevdet at man kunne il<ke behold'~ fremtredende 

representanter for forskj e llige yrJ-c,:3r 1. klubben, hvis m~·teplik>cen 

ble håndh<~vet for strengt. 

Det var dog enighet om at i mØteplikten ligge r det et absolutt 

krav overfor styre og komiteer å legge ms-otene slik opp at medle m

men(~ på hvert mØte kan få noe av verdi - enten det gjeld,::;r 

Rotaryopplysning, kjennskap til andre yrke r og andre interesser 

eller v e d kame ratslig samvær. Faren ved å overbe laste mØtene 

med programposter, ble også påpekt, men de spede forsØk som ble 

gjort med å avsette en del av tide n til diskusjon og alminne lig 

samtale, var vanskelig å gjennomfØre. 

Komiteen for sam~unnstjeneste ved Hans Isaksen fortsatte sitt 

aktive arbeid for en brannskadeavdeling ved hospitalet Betanie n 

og komiteen for internasjonalt samarbeid arrangerte med Godske 

og en rekke andre klubber i distriktet en meget vellykket 

internasjonal sommerleir på Godskegården i dagene 12.-26.august. 

Komiteen for internasjonalt samarbeid tok også initiativ til en 

båndopptak på engelsk, som skildret klubbens virksomhet og bye n 

og distriktet. Dette ble så sendt til andre klubber i fjerne 
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strØk med et ubrukt bånd som skulle inntalc~s i dis se klubber, 

slik a·t vi skulle få kjennskap til ..Jeres virksomhet. t~.rbeidet med 

å opprette en ny klubb i Bergen, Bergenhus Rotary Klubb, ble 

sluttfØrt under Johan Rieber Macks ledelse. Charterfesten som 

var meget vellykket, blo holdt den 9.desember 1959. En rekke av 

medlemmene med fruer de ltok også i Dale Rotary Klubbs charterfest 

den 6.oktober. Det var en usedvanlig hyggelig tur med Conrad 

Kjær som muntrasjons- og reiselede r. 

På guvernstrens 60 års dag, 25. oktober, ble han av presidenb:m 

overrakt en vakker adresse fra samtlige klubber i distriktet. 

Klubben tok også initiativet til en gave ·til Haugesund Rotary 

Klubbs 25 års jubileum fra samtlige klubber i distriktet. En 

presidentkjede, med Harald Aases kvalitetsstempel, ble ove rrakt 

Haugesund Rotary Klubb ved distriktskonferansen den 18.-19.juni. 

Vennskapsbånde ne med Aarhus Nordre Rotaryklubb ble sterke r e 

knyttet ve d at en r ekke medlemmer, på denne klubbs innbyde lse, 

fore tok en reise dit i dagene 14. - 16. mai. Ukebreve t til 

Aarhus Norde Rotary Klubb gir fØlgende re ferat~ 

"Til indlec1ning tØr vi fastslaa, a t de t 3 dages be sØg fra Be rge n 
"14. - 16.maj formede sig paa e n udmærke t maade. Gæste r og værter 
"fandt hina nde n i fornØj e ligt og hygge ligt samvær og kammeratskab. 
"Gaml bek e ntskab e r udclybe de s og ny"" blev stif'ce t. De t var riktige 
"Rotary-dage , og dere s forlØb pe ger henimod e n fortsætte lse i 
"Be rge n i 1961 e lle r 1962. 
"De syv gæstende par fra Be rge n va r under anfØrsel af guvernØr, 
"bogtrykke r J. 'tr:J .Eide og præside nt distriktsjef F. Poppe J ense n. 
"De r ble v straks ve d ankomsten skabt kontakter til Aarhus-hjem, 
"og de n ve lkomst, som vi af hjer·t e t Ønske de vore venne r fra ve n-
11skabsbye n og ve nskabsklubbe n, blev unde rstreg ::.t me d hilse ne r, 
"anbragt paa hote lvære lse rne . 
"Med god de ltage lse forlØb middagen på Hotel Royal lØrdag aften 
"paa smukke ste og f e stligste maade. Hotellets bordarrangement 
"var nyde ligt, musikken havde norske tonc~r på progranune t, og 
"vor kamme r a t, t eat erdirektØr Poul Pet8rsen anslog i to opplæs
"ningsa fde linger toner, som baade fandt inn til hjerterne og fik 
11 latte r e n til at rulle . D t sidste skete navnlig i takt til de 
"dØnninge r som Kaj Munks herlig sØsyge-skildring r e jste . 
"Vagn Olse n var glad, myndig og præcis i sin administration af 
"programmets afvikling. De r ble v talt a f de to nævnte norske 
11 gæster, af vor e ge n præsident Harris, vide r e af Carl Aa ge J e nse n, 
"Frode Thingsig og Poul Westpha l. Og blandt s a ngene var e n Rimus
"vise skre ve t til l e jlighede n . Vi ha r i arkive t enke lte eksemplarer 
"hvis noge n skulde være interesserGt. 
"Borde t kunde hæve s/tidligt, at der var god tid til kaffen, 
11 dansen, tankeudveksling og natmad . 
"Og der var ingen sur "dagen de rpaa". I solskin oppleve c1e vor e 
"norske gæste r om sØndagen Molslande t og dets b eboe r e fra de n 
11 alle rbeste side . Vor kommende præsiaent, gre ve T.C . Knuth 
"havde gæstfrit aabnet Vosnægaard for he l e selskabe t. De t var 
11 stille t de jlige forfriskninge r frem, og have og be dr ift bit:e v 
"be s e t og b eundre t . Dage ns indtryk fra kØnne og historiske st\:;:der 
11 var mang\:! og afvekslende, og maden paa Stra ndkroen ble v spise med 
"god appetit. 



fra et fellesmøte med lnnerwheel pa Godskegården. 

En lystig dobbeltkvartett feirer 17. mai i København dagen etter Århus-besøket. 

68a 
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"SØndag aften tilbragte bergensernø i selskab med gode Aarhus
"venner. Det forlyder, at stemningen var paa de hØjder, hvor man 
"maa vente at finde den, naar foDc fra byen mellem de syv fjelde 
"er med. 
"Og stemningen var ikke faldet til mandagens mØde, som nord-
11mændenes deltagelse bidrog til paa en saadan maade, at vi har 
"lov til at kalde mØdet for et av de festligste, vi længe har 
"haft i klubben. 
"Vi sang som en hilse n til Norges 17.maj (den fØlgende dag) 
"Ja, vi elsker-". 
11 Den varme velkomst omfattende yderligere vore norske gæster 
"med deres damer en del af vor egen klubs damer. 
"I en hyldesttale til Bergen og bergenserne erklærede Harris sin 
"forelskelse i byen deroppe. Han talte om evigt troskab og 
11 lovede at gØre godt hvad han hidtil har forsØmt g at naa helt 
"til Bergen. 
"Hans "Paa gensyn" blev besvaret med lige saa bevægede ord af 
11 Poppe-Jensen som erklærede at det norske selskab var ganske 
"ove rvældet af Aarhus-indtrykkene. Disse dage havde været 
11 virkeliggØrelse af Rotarys venskabsidealer. Vi er blevet 
"glade i aarhusianerne og deres by. 
"De fælles glæder og interesser maa, sagde Poppe-Jensen, være 
"grund for, at vi tager spØrsmaalet om e t fællesmØde i Bergen 
uopp. . 
"Foruden takken blev udvekslet leveraab. Danskerne raabte et 
"norsk leve og nordmænderne et dansk - og de t sidste var 
"maaske det vanskeligste , udtalte Bergens præsident. De slap 
"nu godt fra det". 

Nye medlemmer g 
Frithjof Sæleb, Jakob Skarstein, Georg Chr. Sibbern . 

President gEilif Åsbo 
Sekretærg H.G.Brown 
Kasserer~ H. Isaksen 
Styremedlemmer: C.L.Godske 

Gregor Rasmussen 
G. Askim 
Ingem. Fænn 
F. Poppe-Jensen. 

F. Poppe- J .::mse n. 

Åre t 1960-1961 

Når en plØyer gjennom våre utmerkete ukereferate r, slår 

det en hvor meget stoff, tungt og lett, son har passert revy 

gjennom et år - hvilket da også passt:~r seg 11 en gamme l klubb 

med tradisjoner og sjarmerende og rik aldersforde ling .. , som 

jeg karakteriserte vår klubb ved presidentskiftet. 

Siden vi jubilerer, la meg aller fØrst minne om at v1 

hadde passert et temmelig rundt tall, nemlig 35 år, og som 

"klubbens desiderte historikeru, som jeg sa om Knag, minne t 

ved et tilbakeblikk, kombinert med en utstilling av arkivalie 

og med lysbilder. 
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Men fl6r jeg går videre i s e lve stoff-mate rie n, må j e g si 

litt om personalia fra åre t, som favne t nokså me g 2·t. 

E:. ganske stort tilsig av nye mc!dlemmer ~ h e l e 5 stk. ble 

opptatt i ll6pe t av året. 

Beklage lig avgang ~ Gj e rt Linde brække , Eilif Amundsen og 

Bjarne Minde, me d vakre minnetaler av respektive Askim, ~inar 

Olsen og Frie le. Sistnevnte kunne forØvrig på e t s e n e re mØte 

gi den glede lige melding om Minde s t e stamentariske gave ·til 

klubbe n. 

"Runde dage r" bØr tas med ~ Danie lse n (75 år}, Me inich-Olse n 

(70), Gran(70} og Trumpy(60). 

Med så mange nye me dlemme r, kom d e t e tterhve rt e n del yrke s

foredrag fra interessant~ felter. 

Av spe sie lle innslag i programvirksomhe t e n,bØr nevne s de t 

impone rende "rotarybånd ove r gre nse r", ive rksatt av opplysnings

komiteen, med lydbåndtale r og filme r som skulle gi et tve rsnitt 

av norsk og lokalt bergensk stoff til bruk for endel klubber 

langt borte . f.Jlange gode kre fter var h'~ r satt inn {Kjær, Eide , 

von Erpecom, Sælen og Platou), og programmet ble gj e ntatt for 

at alle kunne nyte d e t. 

Elle rs synes turist- og naturforhold å ha fått e n b red 

plass i programmet. De n forestående fiske rime sse ble introduse rt 

(E r ik He ste rlid}, like så Friluftsråd1-::t (Eivind Fæq6vik), "Turist

bye n Be rgen" {TTK-manne n Hjertholm), Taubanen på Ulrike n (inge niØr 

Instane s), Vestlandske:;; Se termuse um (Åsbo) og ikke å fo r glemme 

"Hote lle t dØgne t rundt"{Walt e r), e nn vide r e "Trafikkproble me r 

(Sigm. Gjesdal} . 

Av ge ografisk art kan n e vnes "Chile -Pe ru" (Pe t e r Pe t e rse n på 

eng·e lsk), "India og Indiahj e lpen" (J . B . Forsbakk), "Hudson Bay 

Com . " (Re idar Clause n), "En somme ropple v e lse på Stadt" (Pe t e r 

Ande rse n), "Fangst på GrØnland" (Bjr6rn Berland~. Fe rske opp

lysninger fra Laos fikk vi ve d s e n e r e me dlem Vedele r. "Jorde n 

rundt på 30 dage r" (Oscar Munch) og en b e r e tning om stre iftog i 

Middelhave t (ved Skarstein) - kort sagt me ge n geografisk 

b e rike lse . 

Men selvsagt var det plass til me ge t anne t også. GuvernØr 

Martinse ns "visitas", tablåer i Store tveit kirke, b e retning fra 

de n nye Flor!25-klubbs start ved Eide , Harald Aases "fagprat med 

film 11 på damemØte , lagdommer Re fsom om "prostitusjone ns historie ", 

direktØr Kolde rup om Haandværke rfors ninge n, og ikke å forgle mmG 

Brinchmanns foredrag om ungdomskriminalitc-;te n, som vakte slD:: 

interesse at d e t ble forlangt e t eget diskusjonsmØte: om emnet 

s e n e r e , d e r mange var i ilden. 
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Utlandet var en gang representert ved britisk konsul 

John A. Reutherdal, som ga oss innblikk i diplomatiets 

finesser. Haaland hadde flere spØrretimer, og vi besØkte 

sjØkrigsskolen - og Visteds nye teppGfabrikk. 

Kort og godt en allsidig meny med god hjelp av flinke 

kokker, fØrst og fremst av programkomiteens formann von 

Erpecom. Og uten sekretæren, Henry Brown, hadde ikke alt gåt·t 

så bra som det gjorde. 

Da jeg overlot kjGden til Godske, som •iruver i enhver 

forstand med sin lengde, dybde, allsidige ånd og sitt gode 

humØr 11
, som igjen kvitterte med at 11 Vi hadde jo begge gått 

på Kongsgård Skole sammen i Stavanger .. , så jeg tilbake på et 

interessant og givende år med minnet om hyggelige styremØter, 

god stemning og godt fremmØte. 

Nye medlemmer~ 
Alf K. Egg~, Knut Fleischer, Arne Halvorsen, Olav Nesse 

og Mons Lid. 

President~ C.L.Godske 
Sekretær~ Mentz von Erpecom 
Kasserer~ Hans Isaksen 
Styremedlemmer~G. Askim 

Gregor Rasmussen 
H.G.Brown 
Eilif Åsbo. 

Eilif Åsbo. 

Året 1961-1962 

Rotaryårets store begivenhet var Bjarne Mindes Fond til 

styrke av vennskap og kameratskap i klubben. Yrkestjenesten 

er rØttene og samfunnstjenesten er stammen - internasjonal 

tjeneste er grenene, kvistene, de gr~nne blader som åpner seg 

mot lyset. Men klubbtjenesten, vennskapet og kameratskapet, er 

rothårene som suger næring og sikrer organismens trivsel og 

vekst. 

Med takknemlighet tenker vi tilbake på den gode og aktive 

rotarianer Bjarne Minde, på alt han utrettet for klubben, på 

alt det han fortsatt gir oss ved de kameratkvelder som hans 

gave gjØr mulig. 

ForØvrig er det ikke presidentens sak å vurdere sitt rotary

år. Han kan fortelle om optimisme og selvtillit ved årets fØrste 

mØte, om skamfullhet og selvkritikk ved det siste. Men hans 

dominerende fØlelse blir takknemmelighet mot sekretær, mot styre, 

mot alle klubbens medlemmer. Ingen opplever vennskapet i Rotary 

så sterkt som en president. 

Nytt medlem~ Rolf Monsen. 
Calle Godske. 
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pre sident : G. Askim 
s ekretær: O.;H.Jf.msen 
Kasse r e r : L. Wiborg 
styremedlemme r : Gregor Rasmusse n 

H.G.Bro"Vm 
M. von ErP'2com 
C.L.Godske. 

Året 1962-1963 

Rotaryåret 1962-1963 er så vidt gått over i historien. Det 

som kanskje best har festet seg i minnet fra dette årot, e r 
ri. . • o o 

bes~ket 1 plnsedage ne 1963 av vare danske venner fra Arhus 

Nordre Rotary Klubb, 14 i tallet, ne sten alle med damer. 

BesØket var Gn gjenvisitt etter det vellykkede intercity

mØte som mange av vån~ medlemmer deltok i i vår ve nnskapsby 

i syd våren 1960. 

De t het e r i ukebre vet : 11 Calle Godske holdt 11 talen for dage n" 
"og de t var virke lig e n festtal • Hva han snakke t om? Ja, de t 
"er ikke så l e tt å få fes ·t e t til papire t, for noe av de t 

11 sjarmcrend ~ me d Calle s tale r, e r a t de faktisk ikke lar seg 
"refe r e r e . Og e tte rsom hans egne manuskripter varie r e r i 
"omfang fra vanlig trikkebille t ·ts stØrre lse og opp til Spor
"ve iensklippekort, så nytte r de t lite å be om å få utle ve rt 
"manuskripte t. Me n han begynte i a llfall med å snakk .•. om 
"e n ve rden, et av de me st brukte slagord i dag. Fore lØbig 
"e r de t de ssverre ikke stort me r e nn e t slagord. Ve rde n i dag 
"e r de lt i flere de l e r, vi har J e rnteppe ·t som skille r Øst og 
"vest og vi h ar Fargeteppe t som skille r me llom rasene . Me n 
"Rotarys ideale r vise r e n ve i tve rs gje nnom disse kunstige 
"gre nse linje r. Rota rys he nsikt r bl .a. å gi virkelig tverr
"snitt, ikke bare av de n e nke lte klubbs område , me n av he l e 
"ve rden. Hvis Rotarys ånd kan få innpass i vide r e kretse r, h;:"\r 
"vi håp om å r ealise r e sla gor de t en ve rde n. SjØmann1::1n styr r 
"ette r stj e rne ne , ikke for å nå dem , men for å holde kursen. 
••og lede stj ~;::rnen for e n rotariane r b~Sr være den store ide om en 
"verden. 
"De n internasjona l e tj e ne ste .sr en viktig de l av Rotarys virksom
"he t, ikke minst viktig e r de t at vi komme r samme n m~d våre 
"va nne r fra de Øvrige nor diske l a nd. Ve d dette mØte m d rotarj
"ane r e fra Århus, vil vi s e både bakover i historie n og fremove r. 
"Vi må aksepte r e fortide n (i dag s e r vi v e l også a nnerlede s på 
"400-årignatt n") og vi skal s e fremove r me d for ventning . 
"Vi har opp gj e nnom tide n ha tt litt slagsmål me llom br Ødre , men 
11plase ringe r av hov_dste de ne i Norde n vitner om stor gj e nsidig 
"tillit dBr de ligge r i nærhe t en av naboe ns gre nse r. 
"Hvis vi sammenligne r he l e ve rde n me d et symfoniorkeste r, kan vi 
"si at folke ne i Norden - forute n å være med i de t store orke ste r e t 
11

- har danne t sin e gen strykekvinte tt. Vi får ve l finne oss i a t 
"storebror Sve rige spille r l.fiolin, og så får Danmark og Norge 
"overta henholdsvis bratsj og 2.fiolin. Med de to ce lli, Finland 
"og Island, e r kvintetten klar til samspill. Men vi må he lle r 
"ikke glemme vår plass i de t store inte rnasjonale orke sts r. 
"La oss håpe at d a ge ne he r i Be rge n vil virke som e n styrke drikk, 
"la oss bli kj ent me d hve randre og hygge oss samrn ~n. Me n vi 
"håpe r at dette samværet også vil fØre til no.::~ med siktepunkte t 
"på vår f e lle s l e de stjerne : En ve rde n". 



Skulle de t vær e andre spe sielle ting å ne vn2 fra dett '~ 

rotaryåre t, måtte d e t bli He lmer Haalands spØrretim2r. 

Serie n har strukket s e g over fem år og ble for e lØbig av

sluttet med nr. 26 i talle t. At medle~nene har visst å 

verdsette denne programposte n, gir r e f e rente n uttrykk for 

etter d e n siste spØrre timen: 

SpØrretimen må på nytt karakterisere s som mGge t vellykket, 
og om de t skal tilskrive s den de monstrasjon de gir a nle dning 
til av medlemsmassens allsidige samme nsetning, de n v a riasjon 
i programopplegget d e avstedkomme r, de t fond av kunns k aper d e 
tilfØrer oss eller den berØmmelige Haalandske entusiasme frem
fØrt i velsignet frihet, det er ik1ce l e tt å avgjØre . Hvis vi 
da ikke skal væxe enige om at det er alle disse mome nter i 
fellesskap". 

Nye medlemmer ~ 
Finn Gulbrandse n, Egill Langlo, Hans Jacob Meyer, 

Peter B. Namtve dt, Odd MØlster (2.gang). 

President~ O.H.Jensen 
Sekretær ~ Fr. Sæle n 
Kasserer ~ L. Wiborg 
Styremedlemmer ~ Me ntz von Erpe com 

Arne Halvorse n 
Knud Fleische r 
Jakob Skarste in 
Gunnar Askim. 

G. Askim. 

Åre t 1963-1964 

Så er vi da kommet til det siste - det 40.år. Nå e r imidlertid 

40 år i og for seg inge n hy)y alde r, og det var kanskje for å 

unde rstrek e det at klubbe n valgte e t ekstra 11 f e rskt 11 styn:~ for 

1963/64 : Inge n av de valgte styreme dlemmene hadde vært med i 

klubben i mer e nn 4 år, og i gj e nnomsnitt var de bare 6 år de n 

gang klubbe n bl·~ stifte t hin minneverdig·~ 12. juni 1924~ 

Me n dette u e rfarne styre fikk hj e lp som monnet ~ He le~ lO Past 

Presidents stilte seg som komite formenn, og med d e tre Charter

medlemmer, F.B.Holmboe, Carl N. Lampe og Bjarne Mons e n, i 

spissen, gikk me dle mme ne h e lhjertet inn for å fØr e klubbe n 

velbe rge t frem til avslutningen av sitt 4.dece nnium. 

Å karakterise r e et år som ennå ikke er omme , er e t hasardiØst 

foretage nde. Men noe peke r s e g allerede ut. 

Hve rt år må det bli e t sentralt spØrsmål ~ Ha r det uke ntlige 

samvær gjort Rotary l e vende for det enke lte me dlem og styrket 

kameratskapet? Her må den enkelte selv gi svaret, me n to ting 

fortjene r å nevnes. En inspirert Programkomit8 har systematisk 
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stilt Rotary i s e ntrum for mØtene, og fov· 
... fØrste gang har 

midlene fra Bjarna Minde s Fond kunnet bl
1
· 

brukt etter sitt 
formål til å bygge ut d e t kameratskaplig~ s 

o o • . ~e: amvær etter mØtene. 
Pa denne måte n rna en 1hvertfa ll kunne si at d~t h - ar vært en 
god ytre ramme for klubbvirksomhete n. 

Selvsagt har klubben gått helhjerte t inn for realiseringen av 

Verdenspresidenten Carl Millers program. Ve nnskapsbånd er blitt 

knyttet med nye konta)ctklubber i California ut<:::n at gamle 

kontakter er blitt forsØmt. Særlig intim har forbinde lse n vært 

med Burbank Rotary Club. Burbank starte t me d å s e nde e n norsk~ 

fØdt ambassadØr, Mads Teigland, til Berge n. Siden er det gått 

slag i slag med et Rotary Reel program fra Bergen, et felles 

t e lefonmØte og som klimaks et to-dagers bc:~sØk i ap1:·il av 8 

Burbank-Rotarianere med fruer. Samme n me d de andre Be rge ns

klubbe r og d e res Ame rika-gj e ste r ble det bygd mangG nye 

"Bridge s of Frie ndship". 

Ungdomsle ire n på Godskegården under Calle Godske s suve rene 

l e de lse har p Grspektive r langt utove r Be rge n Rotary Klubb. For 

å gjØre denne id5 l e vende, arrange r e r klubbe n i forbindelse 

m(~d 40 årsdage n e t "guvernØrmØte" på Godske gården. Da ska l 

represe nta nte r for Rotary i Norde n få opple ve Calle og hans 

ungdommer i full aktivitet . Og et slikt mØte kan n eppe unngå 
o a s e tte spor ette r seg~ 

Men d e t store preg på åre t sette r alliJce vel d e 40 år. 

Under l e d e lse av klubbe ns store ar1civar, Alf Knag og Ragnar Vi ste d 

blir "Slik var de t" den rØde tråd gj e nnom vårsemestre ts programme r. 

Og selv om 11 jubileumsboken" får vente til de t fØrst e halvsekel, 

håpe r vi at 40-års bere tningen skal bli verdige "blad i minne ne s 

arkiv". Og så gle de r vi oss til vårt festmØt e den l2.juni, da 

vi håper å få s e riktig mange av våre v e nne r blant oss. 

Nye medlemmer ~ 
Alf Chr. TornØe, Be rnt Chr. Ve dele r, Christophe r Vestrheim. 

Olav Harald Jense n. 
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Godskeqården 

Bergen Rotary Klubb og de unge 

(15 års virksomhet på Godskegården) 

En fin dag i november~ med president Santos Danielsen 

som leder, var vi for fØrste gang på Kleppe. 

Snart var vi alle klar over ~ her er stedet~ 

Noen måneder senere, i klubben~ Johan Gran, blid som alltid, 

bad om ordet, han så litt bete nkt ut. 11 Igår kom jeg i si':ade 

for å kjØpe Godskegården for 10 000 kroner~ 11 Applaus og 

tilslutning fra klubben. Og så var det å gå igang med d e t 

stØrste tiltak i Berge n Rotary Klubbs historie ~ studie gården 

på OsterØya og kursen•:; de r. 

5 år tidligere hadde jeg startet 11 naturvite nskap .. ilige 

ungdoms lei -~-rer 11 på Sekse i Hardange r. Olav Einset, herre ds

gartne r, forske r, e vig ungdomme lig entusiast, sØrge t for det 

materielk grunnlag . Suksessen var ove rbevise nde og sne ballen 

begynte å rulle . 1946 ~ fØrs·t kurs i Viddal på SunnmØre , s e ne re 

e t på Sve rveli i Te lemark, og tilslutt samtidige k u r s på Sekse 

(gutte r) og Espe(piker) i Hardange r. 1947 : lastebilturen Be rgen-

TromsØ - r e tur, e·t e v e ntyr vi aldri gle m.rne r. 1948 ~ utforsking 

av RyfylkG og Sirdal på vei til spe ide rnes landsle ir i J.'liandal. 

1949 : lignende turer i Sogn og Nordfjord til og fra Ve rde ns

jamboree n i Skjåk - og her ble Rove rstafe tte n b 2slutte t som i 

1951 forenet speidere fra Lindesne s til Nordkapp. Mcm fra 1950 

ble Kleppe rammen for de fl e ste av roinG ungdomsle ire r. 

Hva er h,~msikten me d I<leppe ? Og hvordan sØker vi å nå 

våre mål? 

Vår tids stØrste problem er ikke -"sameksiste ns me llom Øst og 

vest 11
, men 11 sameksistens me llom maskine r og me nnesker 11

• Jo me r 

maskinene yde r, d e ss·to stØrre fare for at me nne ske t. bare nyder, 

tar passivt imot. Me n denne livsholdning e r ikke v e rdig "skab

ningens h e rre 11
• Me nnesket har trang til å s e og h~re , til å 

virke og skape. Kan det ikke utfolde seg i arbe idet, fordi de tte 

er blitt lettvindt, triviellt og banalt, så byr til gjengj e ld 

fritiden, den stadig Økende fritid, på stadig stØrre muligheter. 

Vårt land, me d Øyer og fjorder, me d fj e ll og dale r ligger og 

venter på å bli oppdaget påny; vår kultur - gamle kirker og 

gårde r, malerkunstens, diktninge ns og musikkens verdener - blir 

åpnet for fl e re og flere. De t gj e lder bar(~ å værG våke n og ta 
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imot, d e t gjelde r å v e lgtJ i en forvirre nde mangfoldigh(:::t; 

aviser, kringkasting og fjernsyh gjØr ikke valget. le·t·te re. 

Kan vi Q.jelpe d e unge~ me d "fritidsproblemr.:; t", me d å finne 

frem til de store, mcomne ske lige verdie r? 

Arbeide t på Kleppe er et ja på d e tte sp~rsmålet. Men 

hvordan? Ved aktivitet~ "Forskning og friluftsliv" e r vårt 

motto, men også "natur og kultur". Aristoteles har fremhevet 

som den me st verdifulle forskning d Gn som ikke tar direkte;: 

sikte på det nyttige. Det er godt å ha autorite ten til en 

gresk vismann i ryggen. 

Hva e r natur forskning? Ikke bare absJcrakt, t e ore tisk 

tanke arbcide eller raffinert e kspc;rim<:mte .r·ing i laboratorium, 

me n også feltforskning, innsamlingsarbe ide , katalogisering 

og ordning av mate riale. KleppeforsJ(ninge n blir selvsagt i 

fØrste rekke feltforskning ~ geologi, botanikk og zoologL 

Noen forskningsområde r er nå blitt "klassiske" på våre kurser~ 

innsamling av hu..'Uler, Øye nstikkere og sommerfugler, studium 

av Klc:::ppevannets hjuldyr (det latinakena.vn rota toria burde 

gjØre d e m særlig populære hos os s rotarianere} og marin

biologiske unders~kelser (Hardange r, Sundhordland, Nord

hordland, SunnmØre }; på dette siste f e lt ha~ cand.real. 

Kristian Fauchald vært vår intere sse rte og 1<:ose lige leder 

gjennom mange år. 

De n stØrste vanskelighet v e d vårt f e ltarbGid::: e r 

v e stlandsvære t. Derfor er vårt motto også ~ "natur og 

kultur". Fore drag og musikk (med pla"t<:::!r), litter';J.tur, 

kunst blir d e tplass til på regnværsdage ne . Noen år har 

vi også ha·tt meget aktiv musise ring, spesielt kan ne vne s 

blåse rsekstetten i 1963. "Kle ppe s Tide nde ", karne val, 

improviserte operaGr ~ ikke for ingen ting kalle r j e g 

Kleppe de "ville ideers gård" . Me n d e n st)i)rste kultur

oppgave e r r e gistre ring av vestlandstun, arke ologis1ce 

utgravninge r og r e ising av vårt e get v e stlandstun, forl e ngst 

dØpt "Trulsetune t" etter ideens far og mest entusiastiske 

t l m D tt f ri. • k o "Kl a s ann. e e er or~vr1g en sa som mer angar eppe-

v e terane n e " enn de vanlige kursde ltake re. De t l<.ame ratskap 

som disse kleppianere har skapt, påtve rs av avstandGr og 

lande gre nse r, lar seg vanske lig b e skrive. Det utfolder seg 

på store og små dugnader, og særlig på de store ve t e rantur2 r 

(Norge på tvers, Hardange rfjordekspe disjonen, ture ne til 

Te l emark og SunnmØre) . 



Fri tids beskjeftigelse. 
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Tilslutt tilbake til historien, hvordan Godskegården har 

vært brukt siden overtagelsen for 15 år siden. Hvert år har 

vi hatt minst ett sommerkurs for ca. 30 deltak.Grc~, disse 

kurser bærer seg selv Økonomisk. Et vir1<elig lØft for 

rotaryklubben og dens medlemmer er derimo·t de internasjonale 

ungdomskurs; hittil har vi hatt 4 slikG. Bare en av 

Rotary's mange oppgaver har fått en fast, internasjonal, 

organisasjon~ ungdomsutvekslingen. Vi;i Norge sitter av 
l 

og til med en flau fØlelse at vi gir altfor lite, og 

får altfor meget. Takket være Godskegårde n kan imidl r~]rtid 

vår klubb gj~re en innsats; på Kleppe kan internasjonale 

ungdomskurs arrangeres på en rimelig og morsom måte. 

Det bszSr ikke bli for lenge til neste gang. 

15 år er gått siden Bergen Rotary Klubb oppdaget Kleppe. 

Gården er snart ferdig utbygget, en "bestyrerbolig" er 

reist lenger oppe i lien, materialene fra Helstadstova på 

Sunnm~re, det fØrste hus i Trulsetunet, ligger klart. 

Kursene har funnet sin form, og j e g studc::ror me d inte ress·;:) 

mine 11 superv(.";tc;raner" med tanke på fn::mtidens leder. For 

kleppeJmrse ne og klG.ppetradisjonen har mulighet til å van:; 

gjennom mange g e nerasjoner. 

Selv er jeg altfor meget par·t i saken, altfor meget 

kleppiane r, til nØkternt å vurdere hva Godskegården har 

gitt alle oss deltakere gjennom d e fØrste 15 år. Me n en 

ting er sikkert~ jeg har mang13 med meg når j e g slutten

med en takk til våre god(~ v e nner og hj e lpere i Berge n 

Inner ~fueel klubb og i Berge n Rotary Klubb. 

Calh:! Gods};:e. 



DISTRIKTSGUVERNØRER FRA BERGEN ROTARY KLUBB 

Thorleif Evanths 1931/1932. Distrikt 67: Norge, 

omfattende 9 klubber. 

J. W. Eide, 1959/1960. Distrikt 129: Sydvestre del av 
Norge, omfattende 28 klubber (928 medlemmer). 

Eilif Amundsen 1935/1936. Distrikt 67: Norge, 
omfattende 16 klubber (592 medlemmer). 

C. L. Godske, 1965/1966. Distrikt 129: Sydvestre del 
av Norge, omfattende 34 klubber ( 1171 medlemmer 
november 1965). 
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