
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV MARS 2019 

KLUBBMØTE   04.03.19 

3 min:  

Knut Remi hadde kultur som tema, og snakket varmt om kulturens betydning som hverdagskost (5 

om dagen). Han fokuserte spesielt på ungdomsklubber og deres positive effekt. Fritidsklubber 

fungerer som «kulturell allidrett». Knut Remi har lang erfaring på området, og mener det trengs mer 

kompetanse og større bevissthet overalt i samfunnet for å nå målet om flere fritidsklubber og tilbud 

til ungdom. 

 

Dagens tema: Administrasjons- og medlemskapskomiteene sitt møte 

Det var ikke en bevisst lagt plan at han skulle søke politiet etter videregående på 70-tallet. Han 
drømte litt om å bli flyger, men ombestemte seg da han oppdaget at han hadde høydeskrekk. Etter 
politiutdanning kom han til Bergen og gikk gradene der. Bernt prøvde seg også som 
lensmannsbetjent på Osterøy, og erfarte hvor stor forskjell det var på polititjenesten i distriktet i 
forhold til Bergen der du kunne be om assistanse og fikk det om oppdraget krevde det. Han husker 
en episode fra en bryggedans i Lonevåg en lørdag med mye alkohol for noen deltakere. Situasjonen 
ble etter hvert opphisset og litt aggressiv. Dette var før Osterøy fikk broforbindelse, og med 2 
tjenestemenn på jobb uten mulighet for assistanse, måtte de velge den mykere samtaleformen for å 
roe gemyttene. Det gikk bra, men det var spesielt en som ropte og skrek og brukte et språk til Bernt 
som var langt over grensen for det akseptable. Bernt fulgte opp episoden ved å ringe hjem til 
bråkmakeren søndag formiddag. Moren tok telefonen og måtte vekke gutten for å få han til 
telefonen. Bernt beklaget at han hadde hatt lite tid til å snakke med den utagerende festløven om 
natten, men nå hadde han tid, så hva var det han ville si til Bernt? Bernt fikk aldri mer problem med 
den gutten. 

Det ble med 1 år på Osterøy, og han kom tilbake til Bergen der han etter hvert kom inn i volds- og 
sedelighetsavdelingen. Han oppdaget etter hvert at han hadde egenskaper som egnet seg godt i 
rollen som avhører, og tok kurs og videre utdanning innen feltet. Avhør i Norge i dag er det motsatte 
av det vi ofte ser i krimserier. Bernt var en gang på jobbreise til Los Angeles i forbindelse med en 
internasjonal overgrepssak. Der ble han vitne til avhørsmetoder som forskrekket han. Norge er i dag i 
front når det gjelder ryddighet og redelighet i avhørssituasjoner. Tidligere var det mer vanlig også i 
Norge å «jage tilståelse» med tøffe avhør. Etter 2000 tallet «jager» avhørere i Norge sannheten ved å 
vise respekt og «se personen» i avhørssituasjonen. Det er ikke alltid lett når du har sett de grusomste 
bilder av overgrep eller åsteder, og hørt forferdelige beretninger fra uskyldige offer. Denne evnen til 
å se forbi bestialske handlinger i møte med mistenkte gjerningspersoner hadde altså Bernt, og han 
ble etter hvert mye brukt som avhører. 

Med så mye nærkontakt med grusomhet og elendighet i hverdagen, trenger du en motvekt i livet. 
Fotballen ble en avleder. Han har alltid hatt en glødende fotballinteresse, og brukte den til å koble ut 
og skape balanse. 

Bernt ble etter hvert etterforskningsleder, og flyttet ut av avhørsrommet og satt bak en skjerm og 
fulgte avhørene. 



  

I 1995-96 ble han også engasjert i toppfotball og var en periode innom rollen som fotballagent for 
blant andre Gro Espeseth og Mons Ivar Mjelde, men innrømmer at han ser heller på en 4 
divisjonskamp enn på premier league. 

De 3 siste årene som etterforskningsleder jobbet han mye med «DARK ROOM» saker, og etterforsket 
blant annet saker i Brasil, Argentina, Italia og Romania. Han ble skremt av å se de kriminelle 
nettverkene som strekker seg over hele verden, og at overgriperne i stor grad er ressurssterke menn 
fra vår del av verden. Bernt er åpen på at avhørene preger han også i dag, og spesielt ille er det når 
barn er involvert. 

Selv om overgrep er groteske og brutale, er det viktig at uskyldige ikke blir dømt. Det finnes kjente 
eksempler på det. Bernt hadde med seg dagens VG med et stort oppslag på at etterforskeren, Stian 
Elle, som gjennomførte avhørene av fetteren til Birgitte Tengs tok sitt eget liv etter at han stod igjen 
som syndebukk da fetteren ble frifunnet i ankesaken. Fetteren ble først dømt basert på en falsk 
tilståelse i avhør med Stian Elle. Etterforskeren hadde vært i USA for å lære avhørsteknikker før han 
foretok avhørene. Det ble ikke gjort videoopptak av avhør på den tiden, og fra å være den store 
eksperten som skulle få frem en tilståelse, ble han syndebukken uten ryggdekning fra ledelsen i 
kriminalpolitiet. Bernt blir sterkt engasjert når han forteller dette. En tragedie for alle involverte. 

Bernt pensjonerte seg som 57 åring, og er nå engasjert i toppserielaget til Arna Bjørnar. Han er 
imponert over jentene som trener like mye som BRANN-spillerne for «knapper og glansbilder». 
Jenter er ofte til forskjell fra gutter, hardt arbeidende, strukturerte og har orden på livene sine. Arna 
Bjørnar mistet flere spillere i fjor. Det er viktig å fylle opp spillerstallen med spillere som matcher 
nivået i laget. Derfor har de måttet hente flere spillere fra utlandet til årets sesong, så dette året er 
laget supplert med spillere fra Serbia, Sverige, Brasil og 2 afrikanske land. 

 
Annen info 
Britt Indre Arne takket for blomsterhilsen til 70 års dagen. 

Referent: Odd 

KLUBBMØTE 11.03.19 

3 min:  

Torstein song om tida som går og åra som kjem. 

 

Dagens tema: Velferdsteknologi v/Lars Olav Gåsdal og Lisbeth Mortensen  

Det ble gitt en god oversikt over ulike varsel som kan knyttes opp mot trygghetsalarmer. Det er 3.000 
brukere knyttet opp mot alarmsentralen i Bergen kommune. 

  
Annen info 
Ingen. 

 

Referent:  Aksel  

 



  

KLUBBMØTE   18.03.19 

3 min:  

Leif Harald ga i sin 3-minutter en orientering om forskjellige måter å dra nytte på nettverket i Rotary. 

Dette kan være lokale møter hjemme og ute, internasjonale møter/conventions samt diverse 

«fellowships» i ulike varianter.  

Informasjon om dette finner vi nettsiden: Rotaryorg – myrotary – change ideas. 

 

Dagens tema: Juryordningen avskaffet v/Jon Heimseth  

Jon H med lang fartstid som forretningsadvokat ga oss alle en interessant leksjon om hvordan vårt 
rettsvesen er bygd opp hvilke endringer det medfører at juryordningen formelt er avskaffet med 
virkning fom 01.01.2018. 

Han tok i sitt foredrag utgangspunkt i to konkrete saker: Jensen-saken og Hemsedal-saken. 
Førstnevnte sak der politimannen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og bidrag narkotikasmug-
ling i stort omfang, og som er den siste straffesak der juryordningen er benyttet. Den andre saken der 
tre menn var tiltalt for voldtekt av en yngre kvinne, og som ble frikjent for straff, men dømt til å 
betale erstatning.  

Juryordningen i lagmannsretten har eksistert i Norge siden 1887. Juryen har bestått av 10 personer 
og har vært benyttet i straffesaker med strafferamme over 6 år. Juryen skal kun ta stilling til skyld-
spørsmål, ikke til straffens størrelse, og krever minst 7 stemmer for å kunne si ja til skyldspørsmålet. 

Juryordningen blir nå erstattet en meddomsrett bestående av to fagdommere og fem meddommere 
der det kreves minst fem stemmer, derav en fagdommer før å bli dømt skyldig. Meddomsretten skal i 
prinsippet håndtere alle typer saker. 

 Annen info 
Jon H opplyste at han hadde vært invitert til å sitte i panelet under siste RYLA som ble arrangert på 

Fjordslottet i Fotlandsvåg. 

 

Referent:  Trond  

KLUBBMØTE 25.03.19 

3 min:  

Dagens 3-minutter hadde Arne som mimra om sin første sommer i Arne, med båt. 

 

Dagens tema: Pratemøte 

 
Annen info 
Sveinung informerte om Venneforeningen for Espeland fangeleir, om status i arbeidet med utvikling 

av leiren og om planer for å etablere et fredssenter i leiren. 

Alfred orienterte om dugnad i Sansehagen framover, 10.april og etter påske. 

Referent:  Aksel  


