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«Bergensdialekten er som
musikk i våre ører.»
Fra Bergensklubbens statutter

fakta
BERGENSKLUBBEN
– DE SYV FJELL
n Stiftet 20. februar 2001
etter initiativ fra Gunvor F.
Bertelsen og Inger M. Niel
sen. Leder: Øivind Eriksen.
n Holder til i Stavanger, Nor
ges fjerde største by med
119 586 innbyggere (2008).
n Består av mellom 80 og
100 utflyttede og entusiastis
ke bergensere i Stavanger,
Sandnes, Sola og omegn.
Medlemmene er født eller
oppvokst i Bergen.
n Fire ganger i året arran
geres patriotiske samlinger
med kåserier, bilde- og film
fremvisning. Foredragshol
dere siste år: Anne Asser
son, Arne Brekke, Ola Hiis
Bergh, Espen Børhaug,
Frank Johnsen, Ole Gunnar
Nagelsett.
n Formål: Være sosiale, syn
ge, minnes Bergen by og
mennesker derfra. Hjemme
side: bergensklubben.com

får man kaffen servert. (Fra v.) Herman Friele og avtroppende styremedlem Rolf Jæger.
Nystemten avsynges, og leder Øivind
siterer fra statuttene:
«Vi møtes for å vanne våre røt
ter, f inne en skulder å gråte på
og nyte bergensdialekten, som er som
musikk i våre ører!»
Gunvor, utkledd som kjuagutt i vest og
sixpence, følger opp på rim:
«Her sitter Friele i levende live. Gå
mann, eg trodde det var en spøk.

«Ikke bruk mer penger
enn du har. Slik skal en
kommune også drives.
Spis kjøttpudding i stedet
for indrefilet.»

At klubben vår skulle få sånt fint
besøk!
Men først så har eg en liten beskje’:
Friele-kaffe har vi sluttet med!»
En ulastelig antrukket Friele i grå dress,
lyseblå skjorte og silkeslips reiser seg, ler og
gir Gunvor en klem.
KLASSEKAMERATER: La oss skru
kalenderen noen måneder tilbake. Da

«Nei er 50
prosent lengre
enn ja. Derfor
bør man velge
det siste.»

Øivind fikk ideen å hente Herman til
Stavanger.
– Vi to gikk på stud. fag. sammen
på Bergen Handelsgymnasium i 1964.
Jeg sendte Herman klassebildet, der jeg
hadde ringet inn ham og meg. «Husker 
du, Herman?»
På det 44 år gamle fotoet står Øivind
i lys, strikket fanajakke på andre rad. To
plasser til høyre ser vi Herman med tids

«Vårt mål var å få fart
på Bergen og orden på
økonomien. At hele Nor
ge gikk godt, gjorde det
lettere for oss.»

riktige, kraftige briller og mørk dress med
stilig emblem på jakkelommen.
Herman husket. Og kunne gjerne ten
ke seg å komme.

»»»

