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ARNA ROTARY KLUBB – MÅNEDSBREV juni 2016 

 

6. juni: 
Komiteene arbeider 

 

13. juni 
 

Innkommende president Svein Erik ledet møtet. 22 medl. tilstede.  

3-minutter. var ved Britt Indrearne som fortalte om fine turopplevelser med familien under 

oppveksten, og trivelige aktiviteter når turmålene var nådd, bl.a. skirenn i fjellområdene i Arna. Hun 

ga også honnør for det arbeidet som nå er gjort med merking av turløyper og navn på plasser, som 

gjør at turene i området i dag blir ekstra gode. 

Dagens tema: Gubberud oppdaterer oss om Gamle Vossebanen 

Temaet hans var en oppdatering om driften av og arbeidet ved Museet Gamle Vossebanen (GVB). 

Han har også vært i klubben og snakket omkring dette tidligere. 

Arbeidet med dette prosjektet ble startet i perioden 1975-1980, og i 1981 startet restaureringen av 

damplokomotivet som i dag brukes på banen. For ham var GVB blitt en livsoppgave, der drivkraften 

var og er å få gleden av å få dette prosjektet opp på skinner, bokstavelig talt. GVB er en viktig del av 

Norges kulturhistorie, og er så avgjort Hordalands lengste museum. Banestrekningen Garnes-Midttun 

er på 18 km, og består i tillegg av 8 ulike bygninger.  

I perioden 1975-2015 er det lagt ned 12 000 dugnadstimer pr år, til sammen ca 260 000 timer! I 

tillegg til selve togdriften på strekningen, arrangeres det også utstillinger som formidler denne 

kulturarven. Gubberud har også forsket litt om jernbanehistorien i Norge og formidlet artikler om 

dette. Han understreket også forskjellen på et jernbanemuseum og en museumsjernbane. GVB 

tilhører siste kategori, der virksomheten er basert på å rulle og frakte folk. Dette gjøres ikke for 

penger, men for en genuin interesse for prosjektet. 

Av materiell disponerer GVB i dag 1 damplokomotiv, 2 diesellokomotiver, 1 motorvognsett pluss 

passasjervogner, godsvogner og 1 spisevogn. Spisevognen representerte alene 12 års arbeid med 

hjemføring til Norge og 2 års restaurering. Den ble bygget i 1937. 

I bygningsmassen inngår stasjonsbygningene på Garnes, i Indre Arna, Espeland og Haukeland, foruten 

en del andre mindre bygninger. Banen består bl.a. av ca. 40 000 sviller, hvorav ca. 17 000 er skiftet i 

perioden 2006-2015. 

Selve det å kjøre banen representerer et stort arbeid, bestående av å fyre opp lokomotivet, klargjøre 

vognene, bemanne tog, stasjoner og lokomotiv, pluss alt etterarbeidet etter kjøringen. Det 

gjennomføres også et stort opplæringsprogram for de ulike funksjonene. I utgangspunktet kjøres det 

to turer Garnes-Midttun t/r hver søndag i perioden 15. juni til 15. september, men det forekommer 

også kjøringer utenom det, bl.a. til sluttede lag. 
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Den nye vognhallen på Seim representerer en helt ny verden for GVB når det gjelder å ta vare på og 

vedlikeholde materiell. Det å få hallen på plass innebar store utfordringer både m.h.t. finansiering og 

i forhold til kommunen. 

Takk til Ivar Gubberud for en meget interessant og god oppdatering av virksomheten ved GVB. 

Referent: Lars 

 

20. juni: Besøk på Ottogården på Unneland 

 

Medlemmer og ledsagere fikk en interessant og lærerik opplevelse da Arna Rotaryklubb besøkte 
Ottogården på Unneland mandag 20. juni. 

 

Arne Unneland, som eier og driver Ottogården i dag, fortalte gårdens historie og arbeidet med å 

vedlikeholde og drive dette viktige kulturminnet. Unneland gård er nevnt allerede i 1328 og var da 

eid av Munkeliv kloster. Med reformasjonen ble kongen eier. Senere ble den overtatt av rikfolk i 

Bergen. Det var en tid 19 bruk og hvert av dem fikk navn etter mannen på bruket, slik som Larsane og 

Monsane.  

Ottogården er et rekketun med våningshus, fjøs og låve på rekke og rad. Arne Unneland overtok 

gården etter en ugift onkel i 2002. Gården er oppkalt etter hans oldefar Otto Orken. Arne og familien 

flyttet inn i 2010. Enkelte av bygningene var da i meget dårlig stand og Arne har gjort et 

imponerende arbeid med å sette bygningene i stand igjen med god hjelp av dyktige spesialister. 

Ottogården tar imot besøk. I fjøset er det nå en antikvitets- og bruktbutikk som holder sommeråpent 

hver onsdag mellom klokken 14 og 19. Under betegnelsen Låveleik blir det holdt konserter på låven, 

neste gang lørdag 10. september klokken 10.30.   

Kona Sissel hadde laget lapper, som ble servert med et usedvanlig velsmakende bringebærsyltetøy. 

På gården blir det dyrker bringebær. Den varme sommeren i 2014 ga en høst på 800 kilo, mens den 

kalde sommeren i fjor ga 150 kilo. Bærene er i salg fra rundt midten av juli.  

På den andre siden av veien er det en kulturlandskap som blir holdt i hevd ved hjelp av utegående 

spelsauer. Der står også det første skolebygget på Unneland. Arnes bestefar var i 30 år lærer på 

denne skolen, som Arne nå har overtatt og satt i stand igjen.  Under krigen drev tyskerne en stor leir 

for sitt veterinærkompani på Unneland. Blant annet ble det her drevet et sykehus for hester. 

Referent: Audun 
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27. juni 
 

3-minutt: I sin tre-minutt fortalte Britt Frantzen Iversen at hun under en loftsrydding fant juleheftene 

fra foreningen Vikingen fra 1931-32 og 33. Hun delte noen perler fra heftene, om påminning om å 

betale penger for juleheftet og referat fra årets store begivenhet for foreningen, rømmegrøtfesten. 

Annen info:  

John Willy oppdaterte om nytt prosjekt i Brasil og sa at det nå er opprettet kontakt med en 

rotaryklubb i distriktet i Brasil. 

Alfred refererte til takkens ord fra ledelsen ved helseheimen for klubbmedlemmers arbeid med 

Sansehagen.  

Presidenten refererte brev fra Ottar Hope, der han takker for tildelingen av Paul Harris Fellow. 

Dagens tema: Presidentskifte og opptak nytt medlem 

Sissel Bang ble så opptatt som nytt medlem i Arna Rotaryklubb. Hennes fadder, Sveinung, 

presenterte henne: 

Sissel ble født i 1966 i Lofthus i Hardanger. Hun er mor til to og har ennå ikke funnet seg en ny mann. 

På fritiden liker hun å sykle, gå på ski, går på tur i fjellet og klatre i fjellet. Hun trives ute i naturen og 

er også meget sosial. Hun jobbet en tid som skiinstruktør på Voss og på hotell utenfor skisesongen. 

Hun har også vært skiguide i Chamonix i Frankrike. Sissel har arbeidet i reklamebransjen, vært 

filmprodusent, personlig trener og leder for Sats-senteret på Nesttun. Hun er i dag salgssjef for nybil 

på Frydenbø på Minde. 

Avtroppende president Sveinung uttrykte stor glede over den økonomiske støtte klubben dette året 

har gitt til gode formål lokalt og internasjonalt.  Klubben er nå kanskje den største bidragsyter til 

lokale lag i Arna. 

På minussiden dette året var det planlagte engasjementet for Ljoshall og den store festen i 

Håkonshallen, som begge måtte skrinlegges. Klubben må holde trykket oppe og utvikle seg videre. 

Arna Rotaryklubb fremstår nå som en av de beste klubbene i distriktet. 

Sveinung overlot presidentkjedet til Svein Erik Akselberg. Han takket Sveinung og det avtroppende 

styret for innsatsen. 

Svein Erik gikk gjennom noen av målene for kommende år og sa at han gleder seg til å ta fatt på 

oppgaven som president. 

Referent: Audun 

 


