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«Det er gøy å preike om byen alle
her elsker så hjertet bruser over.»

HERMAN FRIELE, til Bergensklubben

KLASSE: Stud.fag-klassen ved Bergen Handelsgym 1964. Bergensklubbens
leder Øivind Eriksen og Herman Friele (innringet). Lektor heter Terje Axelsen.

TÅREVÅTT: Nå er eks-borgermesteren
på plass. Klar til å holde et times foredrag
om Bergen, byen de alle elsker. Han skal
røpe hemmeligheter av sorten «derfor ble
jeg ordfører». Stemningen er spent, men
avslappet.
– Er det noen som har papirhåndklær?
roper en kar.
– Nei, men jeg har servietter, svarer en
annen.
– Jeg begynner å svette allerede!
Dere har altfor høye forventninger,
parerer Friele, og kaster jakken.
Tilhørerne får mest bruk for serviet
tene til å tørke lattertårene. Herman har
grepet.

– Jeg mener det dypt og inderlig: Det
er gøy å preike om byen alle her elsker så
hjertet bruser over. Selv om det kan bli
krevende for andre enn bergensere å høre
på, humrer kaffekongen.
Og blir møtt av latterbrøl. I dag er han
blant sine egne. Ektefødte bergensere i sid
disland.
BRANNGULL: – Brann var mye bedre
under deg. Hvorfor tok du ikke gjen
valg? spør salen.
– Etter at vi vant gull har vi fått slik
stolthet at jeg ikke skjønner hvordan
Brann tør å slippe inn mål lenger, svarer
Friele.

NYSTEMTEN: I likhet med Festspillene og Stadion synger Bergensklubben alltid
Nystemten før det braker løs.

«70 prosent av nyskapnin
gen i landet skjer langs
kysten. Jeg tror ikke det
er så gjevt lenger å dyrke
poteter på Hamar.»

HOVEDPERSONER: (F.v.) Bergensklubbens grunnlegger Gunvor F. Bertelsen, Herman Friele og leder Øivind Eriksen (bak).

Elsebeth Kleiberg (54) fant mannen sin
i Stavanger, og har bodd her i 27 år. Hun
heier på Brann, og synes det var stort da
de vant i fjor.
– Jeg er bergenser, ikke siddis! Voks
te opp i Idrettsveien og så «Kniksen» og
«Pesen» fra vinduet på 1960-tallet. Gøy å
tenke på i dag, sier hun til BA.
– Hvorfor er du med i Bergensklub
ben?
– Vi bergensere har en egen humor med
snert. Når jeg kommer på møtene husker
jeg bergensuttrykk jeg nesten hadde glemt.
Og så er det koselig å synge bergenssanger,
sier Elsebeth.
Datteren Karoline (22) studerer i

Bergen, det gir mor enda et påskudd til 
å reise hjem når anledningen byr seg.
MÅ FLY: Kassereren sper på klubbinntek
tene med salg av bergenseffekter i døren.
Brannskjerf og T-skjorter, men også ber
gensmusikk på CD og røde Bergensklub
ben-pins.
Herman Frieles foredrag er slutt. Etter
et par raske snitter må han løpe for å rek
ke flyet. En stilig kledd dame bak i salen
fortviler:
– Han skulle vært borgermester et 
par år til!
EIVIND A. PETTERSEN
og SIGBJØRN ANDREAS HOFSMO (foto)

GOD STEMNING: Først ler Herman så tårene triller. Før han selv entrer
scenen og får resten av salen til å riste.

«Bergen har 24 000 årlige anløp, er
Europas tredje største havn og laster
97 millioner tonn. Oslo 6,2 og Stav
anger 3,3. Nei, jeg har ikke glemt et
komma i bergenstallet.»

«Demokrati er
kostbart og tidkrevende, men vi
skal være glade for
å ha det.»

