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ll Hjemlengselen ble så stor at de startet Bergensklubben i Stavanger.
ll Bare ståplassene var igjen da Herman Friele kom på besøk.

ANKOMMER: Herman Friele hilser høflig på sekretær Anne-Mari Johnsen
og kasserer Elsebeth Kleiberg ved billettbordet. (Bak) Britt Hatteberg Iversen.

En
dråpe
Friele

Stavanger (BA): Bergenserne i Stavanger vet å
vanne sine røtter.
Etter 40 år i eksil sitrer Gunvor F. Bertel
sen (76) og Inger Margrete Nielsen (63)
etter å høre siste nytt fra fødebyen. Bud
bringeren er her: Herman Friele!
Bergensklubben i Stavanger påstår å
være den eneste i sitt slag i verden. Der
medlemmene hilser hverandre med «hal
laien» og «gå mann!» Og man i likhet med
Festspillene og Stadion synger Nystemten
før man setter i gang.
DRIFTIGE DAMER: – Gøy at dere har
det så kjekt. Her er det jo bare entusiaster,
sier en smilende Herman Friele.

Kaffekongen hilser på initiativtaker
ne Gunvor og Inger Margrete. Friele er
imponert over gløden damene og klubb
vennene legger for dagen.
76-årige Gunvor fra Laksevåg flyttet 25
mil sørover i 1968. I 27 år har hun jobbet
i bokhandel på Sandnes. En førjulsdag for
snart åtte år siden stakk venninnen Inger
fra Møhlenpris, som har bodd i eksil siden
1972, innom:
– Når skal vi stifte «Bergensklubben?»,
undret de seg.
Februar året etter var de i gang.
– Jeg hadde aldri drømt om at klubben

Gullkorn
fra Friele
Her er noe av det Herman Friele
fortalte til bergenserne i eksil.

HELT KAFFEKONGE: Når man er hedersgjest i den stavangerske Bergensklubben
skulle få slike dimensjoner, sier Gunvor
til BA.
FULLT HUS: Nå er det tirsdag 22. april
2008. 80 bergensere er stuet sammen i en
smekkfull sal på Bergeland videregående.
Bare et steinkast fra Breiavatnet i Stavanger
sentrum. Normalt er de rundt 40 på møte
ne, men denne dagen er spesiell.
Klubbleder Øivind Eriksen, Kron

«Jeg kvapp da de ba meg
stille som ordførerkandi
dat. Tidligere ga jeg søren
i hva folk stemte bare de
drakk Friele kaffe!»

stad-gutt utflyttet i 1978, har rett: Den
gjennomgående hårfargen er relativt grå.
Snittalderen er mellom 50 og 60 år.
– V i t renger l it t fornyelse,
sier den halvpensjonerte Statoil-man
nen.
Utflytternes hvite dikt- og sanghefte i
A4-format er tykt som en liten bibel. Sang
samleren er Bergensklubbens svar på Petter
Dass, Gunvor F. Bertelsen.

«Det burde være ulov
lig å drive en by med
underskudd. Men vi
kunne ikke legge ned
Bergen.»

