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JUBILANT
Siv. øk. VIGGO JAN OLSEN, Storhammeren 21, 5145 Fyllingsdalen fyller 70 år 3. juli.
Viggo Jan Olsen var fiskeridirektør fra 1988 til 1996, deretter
seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.
Tidligere har han bl.a. hatt stilling
som adm. direktør i Norges Fiskeriforskningsråd, generalsekretær i
Norges Fiskarlag, ass. fiskeridirek-

MINNEORD
ALF REIGSTAD er død, 88 år gammel. Mandag 25. juni sovnet han
stille inn på Haukeland sykehus.
Dette er et tungt
slag for alle i IL
Gular. Med Alf’en er
klubbens viktigste
kontinuitetsbærer
borte. Han kom med i laget allerede i 1948 og har innehatt bortimot alle de verv det har vært
mulig å ha innenfor rammene av
idrottslaget. Gjennom sitt store
engasjement og sin omsorg for
klubbens mange aktive opp
gjennom tidene fikk han en enestående posisjon i Gular. Innad i
klubben bar han derfor hederstittelen «Sir Alf». Han var selvfølgelig æresmedlem i klubben i sitt
hjerte.
Også NFIF har hedret Alf’en med
sin høyeste utmerkelse for administrativ innsats, fortjenestemedaljen. Det skjedde i 1970. HM
Kongen var ikke snauere og tildel-
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tør og fiskeriråd ved ambassaden
i London.
Jubilanten har vært og leder av
en rekke styrer og utvalg, bl.a.
styret for Norges fiskeriforskningsråd, Havforskningsinstitutt
og Lederopplæringsrådet i Norge.
Han var president i NEAFC i flere
år og ledet arbeidet med utarbeidelsen av den første langtidsplan
for fiskeriforskningen i Norge.
Han er utdannet fra Norges Handelshøyskole. NTB

te han fortjenestemedaljen i
2004. Alf’ens virke, det være seg i
arbeidslivet eller organisasjonsarbeidet var i et og alt preget av
grundighet og ryddighet. Dette
smittet over på hele organisasjonen IL Gular og var en grunnleggende suksessfaktor for det våre
aktive oppnådde særlig på 50-,
60- og 70- tallet. Selv lenge etter
at han pensjonerte seg i 1986 og
flyttet tilbake til sitt kjære Osterøy
var han en ivrig funksjonær ved
mange ulike Gular-arrangement.
Så sent som under NM i banestafetter i Lonevåg i slutten av mai
var han tilskuer og heiet frem
idrottslagets sprintere til seier på
4x100m stafett.
I dag går våre tanker først og
fremst til konen Målfrid og resten
av Alf’en sin familie. De har mistet en kjær mann, far, bestefar og
oldefar. For oss andre er det minnene om en kjær og god venn
som strømmer på.
Et stort kapittel i IL Gular sin historie er avsluttet.
FOR IL GULAR, HARRY TVEDT, LEDER

VALG

På årsmøtet i BERGEN KVINNESAKSFORENING ble følgende styre (bildet)
valgt: Kari Hop Skiftesvik, leder, Liv Glasser, nestleder, Ragnhild
Fosheim, kasserer, Ellen Skibenes, sekretær, Elisabeth Aasen, Reidun
Magnussen og Liv Sæbø Fausa, styremedlemmer.

Får aldri nok av
broer og tunneler
Arne Jakobsen (67) rister på
hodet og svarer bestemt «nei»
når vi spør om det finnes noen
vei i Hordaland som han aldri
har kjørt på.
OLAV GARVIK
MARITA AAREKOL (FOTO)
olav.garvik@bt.no

Det er veier, broer og tunneler
han har hatt på hjernen i svært
mange år. Alt som dreier seg om
samferdsel og bedre fremkommelighet har i flere tiår hatt en
iherdig og entusiastisk talsmann
i denne arbeiderpartipolitikeren.
Men i høst er det definitivt
slutt som folkevalgt, og fredag
tok han farvel som rådgiver i partiets bystyregruppe.
«Når Jakobsen tar kveld, har
ikke Bergen noen samferdselspolitiker lenger,» hogger en kollega
her i avisen i. Han vet hva han
snakker om. Arne Jakobsen liker
attesten, når vi forteller ham dette.

Veteran og æresmedlem
Den frittalende 67-åringen må
regnes som en av Arbeiderpartiets veteraner i Bergen. Han er til
og med æresmedlem i partiet.
Jakobsen kom første gang inn i
bystyret i 1975. Ingen andre
bystyremedlemmer har så lang
fartstid, selv om vi trekker fra de
to periodene han var innom fylkestinget (1995–2003).
Arne Jakobsen har fartstid i
arbeiderbevegelsen like siden
1957, da han gikk inn i AUF. Etter
den tid har han i lange perioder
vært en uberegnelig aktør. Ingen
har helt visst hvor de har hatt
ham – før han plutselig slår til,
gjerne i form av et leserbrev. Men
han har alltid landet på føttene
og blitt renominert og gjenvalgt.
Det er med andre ord politikk
han har levd og åndet for. Men
noe må han også ha levd av? Jo
da, i mange år arbeidet han i innkjøpsavdelingen på BMV Laksevåg, før han ble sjef for Ren Bergen.

Seier i Hardanger
Han har kjempet for Ulrikstunnelen, parkeringsanlegg, ringvei,

PENSJONERER SEG: Arne Jakobsen har levd og åndet for politikk gjennom hele
sitt voksne liv.

Hardangerbrua og Bybanen, for å
nevne noen av prosjektene som
har satt gemyttene i kok opp
gjennom årene.
– Jeg er overbevist om at Ulrikstunnelen før eller siden blir bygget. Arnafolket vil ikke finne seg
i noe annet, sier han og er dessuten overbevist om at den kommende Bybanen må forlenges
både til Åsane og Flesland – i
hvert fall innen 2025, svarer han.
– Hvilken samferdselsminister
har du vært mest fornøyd med?
– Kjell Opseth, uten tvil. Men
også Venstres Torild Skogsholm
var dyktig og gjorde mye godt for
kollektivtrafikken.
Og den verste? Han gliser først,
men nevner ikke navn, bare at
«vedkommende» var nordlending, fra KrF, og satt i en Bondevik-regjering for noen år siden...

Partiets «sjel»

Lars Gunnar Nøkling, Bergen, og
Marit Arnesen, Kristiansand, giftet
seg 16. juni i Oddernes kirke.
FOTO: TO FOTOGRAFER

Monika Alvestad Reime og Alf Ove
Reime gifta seg i Bergen 6. juni.
FOTO: MARIT HOMMEDAL

Irene Andersen, Bergen, og Jørgen
Firing, Hokksund, giftet seg 25. mai.
FOTO: HOLDEN FOTO

Den største seieren var vedtaket
om bro over Hardangerfjorden,
forteller han. Da måtte han tidvis
være lobbyist fra morgen til
kveld og kjempe mot durkdrevne
karer som Per Nordø og Kurt
Oddekalv. De var mestre i revestreker, etter det han forteller. Er
det rart at den ferske pensjonisten er blitt hvit som et pelsdyr på
topplokket?

– Jeg er bekymret for partiets sjel
her i byen, at det beveger seg
lenger til venstre gjennom et altfor nært samarbeid med SV. Det
partiet «tuller» så mye i arealpolitikk og i alt som har med
næringspolitikk og arbeidsplasser å gjøre, sier han plutselig.
Jakobsen ønsker heller at hans
kjære parti skal gjøre seg spiselig
som samarbeidsparti for KrF og
Venstre.
– Det er stor forskjell på rikspolitikk og lokalpolitikk. Vi kan
ikke gjøre som de gjør på nasjonalt plan, sier han videre.
– Jeg savner Per (Kragseth) og
Bengt Martin (Olsen). Per var politikkens murmester, mens Bengt
Martin var den dyktige strategen,
sier han lavmælt. Samtidig fremhever han Senterpartiets Magnar
Lussand som patent samarbeidsmann på fylkesplan. Også KrFs
grand old man, Arne Næss og
Høyres Harald J. Hanssen har en
høy stjerne hos Jakobsen. – De
var høvdinger, er ordene han bruker.
– Har du aldri vært inne på tanken om en stortingskarriere?
– Overhodet ikke. Min «karriere» har vært som lobbyist, og i så
måte har jeg vært ganske god!
humrer han.

