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Leder 

Det ropes stadig høyere på at 
noen må tenke nytt for å løse alle
hånde oppgaver som berører sam
funnet vårt. Men det krever vel 
noe mer enn bare det å tenke? 

Det får meg til å tenke på dette 

også at næringslivet frigjør in
vesteringer gjennom årlige av
skrivninger, mens det offentlige 
belaster avdragene. Derfor lever 
Bøygen fremdeles beste vel
gående. 

med synenergi, at l+ l =3 . .------.."------. Men det er 
Altså at to gode ting hver 
især bli bedre når de kom
bineres, omtrent som 
skinke + melon, eller ost 
+ druer. Det som kreves 
er at det l) tenkes nytt + 
2) vilje til å gjennomføre 
det nye. 

Og da er Peer Gynts møte med 
Bøygen en ypperlig fremstilling 
av det som skjer. Det er tross alt 
fundamental forskjell på drift av 
f.eks en offentlig servicebedrift og 
en ikke-offentlig produksjons
bedrift. Næringslivet kan gjen
nom konkrete tall og enkle øko
nomiske modeller benytte kon
kret, målstyrt strategi og taktikk 
for å bedre resultatet. Det offent
lige derimot kan bare forsøke å 
benytte abstrakt nytte/kost-vur
dering. Hvor godt kan man f.eks 
verdiansette kvalitet, følelser og 
forventninger innen eldreomsor
gen - i motsetning til kalkulerbare 
fakta som kilo og kroner, etc. om 
produkter? En viktig forskjell er 

lyspunkter. Ett av 
disse heter Bruker
medvirkning. 
Meningsutveksling 
med respekt for an
dres meninger gir 
synenergieffekter. 

Og her kan vi pen
sjonister bidra: Har vi ikke frihet 
til å tenke litt større tanker enn det 
daglige styret alle andre er belem
ret med, har vi ikke tverrfaglig er
faring så det monner, har vi ikke 
lyst til å bidra - når vi kan ha det 
gøy når vi holder på med det? 

Det hevdes at alle som er men
talt aktive lever bedre, lengre og 
har bedre helse. Er det ikke denne 
aktive lysten som ligger bak våre 
høyst frivillige bidrag i studie
gruppene våre? 

Det er en masse oppgaver å ta 
fatt i. Kan vi ikke tenke som så, at 
når vi er overbevist om at vi har 
en riktig tanke, at vi da ikke god
tar NEI som et endelig svar, men 
bare som en utfordring? 

Vi vil gjeme ha så mye stoff som mlig, men ikke formatiser teksten ved å bruke lin
jeskift.- Skriv bare uten å tenke på linjebryting, og bruk linjeskift ved nytt avsnitt 
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Påskelijer 

Hva drister du deg til, påskelilje! 
Brøyte deg gjennom nylagt snø på denne måten 
Som en seirens gudinne! 

Med våren sitt første fargerike tegn 
Har du enda en gang lagt vinteren for dine føtter 
Strekker deg mot sol og vår! 

Du gir oss gledens tårer, påskelilje! 
Du er det første tegn på løfte om en sommer! 
Du er det stadige mirakel i min hage! 

Med våryr glede, 
Georg 

Dette diktet og bildet står på gangveggen i Spjelkavik seniorsent
er, til venstre for resepsjonen. 

Nye studiegrupper? 
Vi har et givende samarbeid med Spjelkavik seniorsenter. Det gir seg utslag i at vi 
f.eks bruker lokalene til studiegruppen Data, og likeledes at styret avholder sine 
møter der. 
Personellet sier at det er ønske om å gi et utvidet tilbud til befolkningen som bor i 
indre bydel. Det er flere beboere i indre enn i ytre, og styret ser gjeme at man komm
er sammen i nye grupper og gjerne med andre samlende temaer enn de Il gruppene 
vi har idag. 
F.eks er det ønske om å starte en gruppe som lærer seg spansk. Vi har tidligere hatt 
en slik gruppe, og lærerkrefter kan skaffes. 
Likeledes er det ønske om å kjøre en ny gruppe med Data fra høsten av. 
Snakk med de andre rundt deg, og si fra til studiekoordinator Sigurd Dybvik. Ad
ressen står på baksiden av MiB hver gang. l budsjettet som ble godkjent på siste års
møte er det satt av en liten pott som det kan søkes om tildeling av. 

l redaksjonen: Marit Skuseth Wiig, se Fagerslett, 
Trykk: West trykkeri, Ålesund, tlf 70 13 22 36- hennwest@online.no 
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REFERAT 
Fra ÅRSMØTET den 28 feb. 2008 

FOLKEUNIVERSITETET/PENSJONISTUNIVERSITETET I ÅLESUND. 

Til stede på møtet: 46 medlemmer. 

Saksliste i flg. vedtekter av 23 . feb. 2006: 

l. Styrets beretning 
2. Regnskap og budsjett 

3. Forslag fra medlemmer og styre 
4. Valg av styreleder, styremedlemmer på valg og to varamedlemmer 

5. Valg av valgkomite for to år av gangen. 

Relevante papirer var utsendt på forhånd i flg. medlemsliste 

Etter forslag fra styreleder ble Egil Mjelva valgt til møteleder og Per Gunnar Sto knes til 

referent. Til referatkontroll ble valgt: Carl Erik Eriksen og Elias Førde. 

Innkallingen til årsmøte ble godkjent, og møtet ble erklært lovlig satt 

Sak l. Styrets beretning for 2007. 

Styreleder gikk punkt for punkt gjennom styrets årsberetning og kommenterte innholdet 
etter hvert. Forsamlingen hadde ingen kommentarer. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

Sak 2: Regnskap for 2007: 

Revidert regnskap ble gjennomgått. Det viste overskudd på kr I l . I O l, 70 og kontantbe

holdning på kr 51. 708,50. Det framkom ingen spørsmål og regnskapet ble godkjent. 

På grunnlag av ovennevnte godkjennelser ble styret meddelt ansvarsfrihet. 

Sak 3: Budsjett 2008 
Budsjettet ble gjennomgått av styreleder: Det viste overskudd på kr 4.000,00. Medlems

kontingenten ble spesielt vurdert og forsamlingen var enstemmig for en heving av årskontin

genten med kr 50,- til kr 250,-. Det ble reist spørsmål om dette var for knapp margin, men for

samlingen fant å kunne akseptere det knappe overskuddet. Videre ble det opplyst at Spare
banken Møre hadde bevilget kr 13.000,- til anskaffelse av prosjektor for gruppevirksomheten. 

På dette grunnlaget ble budsjettet for 2008 vedtatt. 

Sak 4; Valg av styre. 

Forslag fra valgkomiteen ble framlagt: 
Styreleder: Gjenvalg for ett år: Sjur Brande 

Nye styremedlemmer: Gunn laug Lade og Carl Erik Eriksen for to år 
Nye varamedlemmer: Norma Kjerstad og Erling Paulsen for ett år. 

Styret konstituerer seg selv. 

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 

Sak 5. Valg av valgkomite. 

Valgkomiteen fortsetter på sitt andre år. 

Møtet ble avsluttet md takk til styremedlemmer. Styre leder ble spesielt takket for sin 

innsats som en kunnskapsrik, lydhør og engasjert person. 

Ålesund 29 feb. 2008 

Per Gunnar Sto knes Referent 
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Besøk på Aktivitetshuset. 

Tirsdag den 8 januar møtte 
studiegruppen "Byen Vår" opp I 
ungdommens Allaktivitetshus l 
Røysegata 15.Det blir også popu
lært kalt bare "Huset" 

Det ble åpnet den 20 sept. 
2007. Vi hadde lyst å se lokalite
tene og høre om aktivitetene som 
var kommet i gang. 

Leder Thor Ivar Forstand tok i 
mot oss,og fortalte at vi var den 
første eldregruppa som hadde tatt 
kontakt Det syntes han ar positivt 
og hyggelig. 

Ved siden av lederstillingen,er 
det fire andre tilsatte,to i 50% og 
to i 25% stillinger. Huset er åpent 
fra klokka 12 om dagen og til 
klokka 23 om kvelden hver dag 
unntatt søndag.Aldersgrensen er 
fra15 år og oppover.Lokalet er 
stort og romslig med moderne 
interiørstil.Det er en utsalgsdisk 
hvor en kan kjøpe kaffe, kaker og 
forfriskninger. 

Et piano gitt av LionKlubb er 
kommet på plass,også flere bil
jardbord. Under omvisningen ble 
vi imponer over filmrommet som 
minte om en kinosal i miniatyr 
Her kan det holdes foredrag med 
billedfremvisning og DYD 
filmer .. 

Gruppeundervisning i data og 
film er så vidt kommet i gang. 
Kjelleren er fremdeles uinnre
det,og her er det store muligheter. 

Her på huset kan ungdom tref
fes,men Forstand kunne fortelle 

at de unge slett ikke har vært flinke 
til å møte opp, verken til konserter 
eller filmfremvisnger. 

Noe som fungerer best er 
småbamstreffet som kommunen 
arangerer på tirsdags 
formiddag.Her møtes unge mødre 
med sine små bam.De er glade for 
at de får benytte de store fine loka
lene å boltre seg i. 

l ettertid har det i aviser og i an
dre medier blitt tatt opp dette at 
ungdommen ikke har vært flinke 
nok til å benytte seg av 
tillbudet,men Thor Ivar Forstand 
håper at det vil bedre seg etter 
hvert 

På den siste rockekvelden spilte 
Oslobandet Susie Coin.Da kom det 
30 tilhørere. De tillreisende var in
panert over det fine lokalet,og 
syntes at det var merkelig at Åle
sundsungdommen ikke var mer in
teressert til å slutte opp om ak
tivitetetene. 

Og vi vil sammen med leder 
Forstand ønske at oppslutningen 
vil tilta når tilbudet blir enda bedre 
kjent. 

Ase Fagerslett 
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På tråden - hallo Rakel Roald 

Født: 1924 - pikenavn Rakel Solnørdal 
Sivilstaus: 
enke- var gift med Jacob Roald Barn: 3, barnebarn: 7, oldebarn: 4 
Utdannelse: 
Middelskole i Ørsta som ungdom,tok artium på kveldstid, som privatist, 
i en alder godt over 50. 

Fødested? 
Jeg er født i Sykkylven, hvor vi 

bodde til jeg var 4 år, flyttet så til 
Solnørdalen i Ørskog hvor far og on
kel drev sølvrevfarm noen år til jeg 
var 7 år gammel. Da flyttet onkel 
Martin til Sykkylven for å drive tri
kotasjefabrikk, mens stort sett resten 
av familien, inkludert onkler og tan
ter med familier og mine besteforel
dre flyttet til Ørsta hvor onkel Peter 
Langlo (gift med min mors søster) 
og Jens Ekornes hadde startet Møre 
lenestol. De trengte arbeidskraft. Så 
du skjønner jeg har aner både her og 
der, så jeg sier jeg er ekte sunnmør
ing om jeg blir spurt. Ble gift med en 
ålesunder, Jacob Roald, med mye 
slekt ute på øyane, spesielt Vigra, så 
jeg ble ikke mindre sunnmøring av 
det. 

Apropos Jacob, din mann. Hvor
dan møttes dere? 

Vi møttes i 1940, da var jeg 16 år 
gammel, det var på min første danse
tilstelling. Vi fikk dyrke kjærligheten 
bare ett år, krigen kom og I 1941 dro 
Jacob over Nordsjøen med fiskebå
ten "Haugen", og videre til Canada 
for opplæring i flyvåpenet. Hørte 
ikke en lyd fra han før krigen var 
slutt, da fikk jeg telegram fra han 
hvor han bad om at jeg måtte kom-
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me til Bergen for å møte han. Etter
som jeg ikke hørte noe var det jo an
dre gutter som kunne være fristende, 
jeg var jo tross alt bare en ungjente. 

Nok om det, jeg var i mitt 21 år 
da jeg møtte på brygga for å ta imot, 
han kom i uniform og var mye mer 
voksen en jeg kunne huske. Men det 
ble da oss, bryllupet stod i 1946. 

Så kom barna? 
Ja vi fikk 3 barn, først en jente, så 

to gutter. Var hjemmeværende mens 
barna var små. I 1960 åpnet Jacob, 
"Kroa" i Rådstugata, som vi drev 
fram til 1980. Selvsagt tok jeg mine 
vakter innimellom mine hjemlige 
sysler. "Kroa" ble nedlagt i 1980. Et
ter jeg tok artium på kveldstid, som 
privatist, faktisk samme år som min 
yngste sønn avla sin eksamen ar
tium, fikk jeg jobb på biblioteket. I 
16 år fikk jeg lov til å jobbe omgitt 
av bøker. 

Pensjonistuniversitetet- hvorfor? 
Evig trang til lærdom, er nysgjer

rig av natur og er glad i sosiale om
gangen. 

Hva leser du? 
Alt mulig, er med i litteratur

gruppe, den siste boka vi hadde der 
vil jeg anbefale på det varmeste. 
Skrevet av en finne, Arto Paasilinna 
- boka heter "Harens år". Men det 



som alltid har fasinert meg er histo
riske årsskrifter fra hele Sunnmøre, 
spennende lesning spør du meg. 

Som delvis ørsting, må jeg si at 
Henrik Straumsheim diktning er meg 
kjær og står meg nær. Kanskje grun
nen til det er at jeg var venninne med 
hans datter Åse i ungdomstida. 

Kan du tenke deg noe vakrere 
enn: "Ro stilt langs med landet, med 
glede I sinn, om skuggane legg seg 
på fjorden, sving oppimot støa, legg 
årane inn, og så kan du takke for 
roren". 

Du brenner for byen - Ålesund? 
Jeg er opptatt av at vi tar vare på 

kulturen og at den får skikkelige le
vekår. Jeg ble sint da de folkevalgte 
gikk inn for å legge ned "Løven
vold"kino En by må da han en sen
trumsnær kino. 

Jeg har ett forslag, flytt Ålesund 
fengsel til Haram og innred den 
flotte bygningen slik at den kan 
romme 4 - 5 små kinosaler med 
felles kontrollrom med dagens og 
framtiden sin teknikk. Vi kan da ikke 
være dårligere vi en Fredrikstad by 
som har en slik ordning og drifta går 
så det suser. 

Det går rykter om at du skal gå til 
filmen? 

Ja man vet jo aldri, jeg sier jo ja 
til det meste. 

Ditt høyeste private ønske? 
At noen av mine barn, barnebarn 

og oldebarn hadde adresse Ålesund, 
men nå er det snart påske da pleier 
jeg å få besøk. 

God påske da Rakel. 
JH 
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Mediagruppa på tur til Sykkylven 

Mediagruppa tar for seg aviser, tidskrifter, radio, fjernsyn, teater mv stort 
sett, men vi liker å strekke begrepet en smule. Så hvorfor ikke museum? 

Norsk Møbelfaglig senter og Sykkylven naturhistoriske museum var våre 
rnålfor utflukten. 

Norsk Møbelfaglig senter sliter med plassmangel, mye av møblene/gjen
standene er forsvarlig lagret. Det vi fikk ta nærmere i øyesyn var korgmøbler 
fra den spede begynnelse, etter ett husflidskurs på Stranda i 1908 til dagen i 
dag representer med produkter/møbler fra elevbedrifter ved Sykkylven 
videregående skule. 

Peter I. Langlo eller P. I. Langlo var bare 16 år da han etter å ha deltatt på 
husflidskurset starta med produksjon av korgrnøbler i kjelleren heime i Pål
garden allerede i 1908. 

Vi fikk se de materialer de brukte til produksjon av korgmøbler og de 
første stoppamøblene. Fjørene i bunn ble "kledd" med importert spesielt gras 
fra Afrika eller storfehår og shoddy. Senere ble det skumgummi og porolon. 
Vi så hvordan man etter hvert startet med produksjon av laminerte møbler, 
om ikke den første så i alle fall en av de største suksesser ble "Siestaen" teg
net av Ingmar Relling produsert ved Vestlandske møbelfabrikk i Sykkylven. 

Modellen blir fortsatt solgt og deltar på messer. 

I tillegg til elevproduktene som representerer dagen i dag så har en også 
mulighet til å se en del av Peter Opsvik sine mest kjente modeller. 

Har man tid så absolutt verdt ett besøk 

Så var det Sykkylven Naturhistoriske museum på Vik. En kjempestor 
overraskelse og oppleving. 

Jeg siterer fra brosjyre: "Museet si unike samling inneheld 270 dyr og 
fuglar frå Norge og Svalbard. Mellom anna: Isbjørn, moskus, elg, gaupe, 
bjørn, ulv, ugler, ørner og falkar. Prepareringa og utstillingsarbeid er gjort av 
taxidermist Stein Ivar bakka og Torleif Asmo. I samarbeid med kunstnaren 
Stein-Kåre Nygård har dei lukkast i å lage naturtrue montrar med vegitasjon 
og kunstrnåleri" sitat slutt. 

Kan anbefales som et sted hvor hele familien fra førskolebarn til olde
foreldre kan ha en hyggelig opplevelse. 

God tur. 
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Møbel tegnet av Peter Opsvik "svenneprøva til P.I Lang/o" 
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Utvandring til Amerika. 

historie 

Torsdag den 31 
jan. holdt Rasmus 
Sunde foredrag om 
utvandringer til 
Amerika. 

Han er første
amenuensis ved 
Høgskolen i Sogn
dal og har doktor
grad I emigrasjons-

Det var rundt 60 personer som 
møtte fram,så dette var klart et tema 
som vakte interesse. Sunde gav oss 
et historisk tilbakeblikk om utvan
dringen helt fra 1800 tallet,og gav et 
innblikk i hvordan norskamrikaneme 
lever i dag. 

Utvandringa eller emigrasjon er 
flytting fra hjemland til et annet land 
med tanke på varig opphold. Utvan
dringen tok til i 1825 og skjøt fart i 
1840 åra.Det gikk i bølger helt fram 
til 1920 åra. Økonomisk nedgangs
tider i Amerika og ufredsår la i peri
oder demper på utvandringen. For
fatterne Moberg og Rølvaag har i 
sine bøker skrevet 
inngående om 
overfart og boset
tingen i det nye 
landet. 

De første emi-
grantene på 52 . ~~~ 
personer reiste fra '1~. 
Stavanger den 4 "-"""·~"""~or 

juli i 1825med 
seilskuta "Restau-,_~;;:~~..:;::~;æ 
rationen",men 
først 11 år senere 
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hørte vi om masseutvandring med 
årevisse skuter som forlater Bergen 
og Savanger.Utflytteme kom fra in
dre fjordbygder på Vestlandet og 
også fra indre bygder i øst. 

Årsaken var en kraftig økning av 
folketallet i Norge,som førte til stor 
arbeidsløshet. Det var helst unge 
familiefolk men også enslige kvinner 
og menn,som ville søke lykken i det 
løfterike landet.Her kunne en tjene ti 
ganger mer både på skogsarbeid, vei 
og jembaneanlegg.Men det som 
lokket mest var de store områdene 
med jordeiendom opptil 640 mål 
som kunne erverves med å betale et 
oppstartingsgebyr.Men for å komme 
dit var det en lang reise,først med båt 
over Atlanteren som kunne ta opptil 
3 til 6 måneder så oppover elver og 
innsjøer og tillslutt med oksespann 
helt opp til Midtvesten til lova, 

Minnesota og Sår og Nord Dako
ta der prerien ventet.Her var det nok 

"Restauration " under seil 
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Redaksjonen 
ønsker alle våre 

medlemmer 
og lesere en riktig 

God Påske 

arbeid først med å sette opp små 
hus,som ofte ble bygd av torv,stein 
eller tømmer. 

Her ble det etter hvert bygd opp 
et eget nordamerikansk samfunn,der 
de verken glemte sitt eget språk,sin 
egen kultur og sin Lutherske kirke. 

Det var spennende og lytte til 
foredragsholderen,som til slutt fort
alte at det hvert år arrangeres en 
høstfest for norskamrikaneme i byen 
Minot i Nord Dakota,der også 
ferierende nordmenn deltar. 

Sunde fortalte om sitt familiebyrå 
som arrangerer Temareiser til den 
norskamrikanske høstfest. Nærmere 
opplysning om disseturene kan en få 
ved å henvende seg til 

WWW Sognreiseformidling.no. 

Bøker om utvandringene: 
Wilhelm Moberg Ole Rølvaag, 
Bokserier. 
Morten K vamsdal . Drømmen om 

Amerika Odd Lovoll 
Det løfterike landet. 

Å.F. 

Har du lest: 

Drage løperen 
av Khaleb Hosseini . 

Forfatteren er fra Kabul Afghani
stan, men fikk politisk asyl i Amerika, 
Han arbeider som lege i California, 

Boken er han første roman og han
dler om Afghanistans historie fra 1973 
da kongen ble avsatt ved et kupp i 1979 
da russerne besatte landet og senere Tal
iban som ble det verste av alt. 

De to guttene Amir og Hassan vok
ste opp sammen slik fedrene også 
gjorde det i Kabul. Amis som sønn av 
en mektig mann Baba og Hassan og 
hans far er av de foraktede Hazarer, men 
de har hatt et bra liv som tjenere hos Ba
ba. De to guttene er svært ulike og det er 
Amir som er sjefen - han finner på ting 
som Hassan utfører selv om han skjøn
ner at det er galt, han er svært glad i 
Amir. Amir prøver hele tiden å vinne 
kjærlighet til sin far Baba, men han er 
feig og det er vanskelig å skjule. Dette 
topper seg på en dragefestival der Has
san blir overfalt og misbrukt. Amir ser 
alt men griper ikke inn. 

Dette forandrer alt for guttene og da 
den politiske situiasjonen tilspisser seg 
må Baba og Amir rømme landet, først 
til Pakistan og senere til Amerika. En 
kan jo nesten tro at boken er selvop
plevd. 

Dette er en svært gripende bok med 
ingredienser som kjærlighet, ømhet, 
godhet og vennskap, men også gru
somhet, hevnlyst og vold. 

Maktbegjær kan ødelegge et man
neske og få frem de dårligste sider. 

Vi er også i en kultur som er 
forskjellig fra vår med tradisjoner og 
tenkemåter som er vanskelig å forstå i 
vårt demokratiske samfunn. 

M.S.W. 
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Temaforedragene våren 2008: 

Foredragene våre frem til som
meren byr på en rekke temaer som 
bør være av stor interesse for oss. 
De dreier seg om forslgellige forhold 
som har betydning for næringslivet 
på våre kanter. Og som derfor har 
innflytelse på hvordan vi lever og får 
det i tiden fremover. 

Alt har med energi og med fiskeri 
i forskjellige former å gjøre. 
Likeledes har det med klimaet vårt å 
gjøre, og dette skal vi komme sterkt 
til bake til med som eget tema til 
høsten. 

27.mars: 
"Kraftkrise i Møre og Romsdal

det store paradokset" av Sverre De
vold. 

Sverre Devold er administrerende 
direktør i konsernet TAFJORD. 
Konsernet er Nordvestlandets største 
energiselskap. Konsernet TAFJORD 
består av morselskapet Tafjord Kraft 
AS og datterselskapene Tafjord 
Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraft
nett AS, Tafjord Kraftsalg AS, 
Tafjord Kraftvarme AS og Tafjord 
Mimer AS (bredbåndselskap ), og har 
totalt 240 medarbeidere. 

Tafjord Kraftselskap var i ut
gangspunktet et rent produksjonssel
skap med regionalnett fram til 
eierkommunene. I dag produseres 
det elkraft i ni heleide stasjoner. I til
legg er Tafjord Kraftproduksjon AS 
deleier av Øvre Otta, samt engasjert 
i lokale bio-, gass og vindkraftpros
jekter. I tillegg til produksjon, trans
port og salg av elektrisk energi, 
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tilbyr konsernet også vannbåren 
fjernvarme til kunder i store deler av 
Ålesund kommune. Fra forbren
ningsanlegget på Grautneset startet 
Tafjord Kraft leveranse av fjern
varme til Spjelkavik/Moa i 1987, 
mens ÅSEV bygget ut et fjern
varmenett i Ålesund sentrum, med 
varmepumper som energikilde. 

Sverre Devold er derfor særlig 
godt egnet til å orientere oss om hva 
som skjer med hensyn til energi
forsyningen til vårt distrikt. 

24.april: 
Vi har denne da

toen gleden av å lytte 
til generalsekretær 
Audun Maråk i Fiske
båtredernes Forbund. 
Den norske havfiske
flåten består av om 
lag 240 fartøy over 28 meter . De 
viktigste gruppene er ringnotfartøy, 
sei- og torsketrålere, gam- og line
fartøy, reketrålere og industritrålere. 
I Norge er det vel 11.000 personer 
som henter sin hovedinntekt fra 
fiske. Av disse arbeider over halv
parten i havfiskeflåten. 

Som generalsekretær er han 
meget god kjennskap til alt som ved
rører denne viktige næringen, og han 
vil da fortelle hvilken betydning 
fiskeriene har for vår 
landsdel. 
29.mai: 

"Økosystemet i Bar
entshavet" av Harald 
Yndestad. Harald Yn
destad er dr.philos. og 



!.amanuensis ved Høgskolen i Åle
sund. 

Høgskolenhar utviklet eit nært 
samarbeid med næringslivet i fylket 
på aktuelle områder. Etablering av 
Norwegian Centre ofExpertice Mar
itime i Ålesund kunnskapspark har 
gitt et godt grunnlag for samarbeid 
med de maritimt baserte næringene i 
vår region. 

Den internasjonale orienteringa 
er blitt meir markant både gjennom 
samarbeidet med et internasjonalt 
orientert arbeidsliv og samarbeid om 
utdanning i utlandet. 

Harald Y ndestad vil presentere en 
ypperlig fremstilling av hvordan 
tidevannets rytme i tusener av år har 
påvirket innstrømning av varmt at
lanterhavsvann til Barentshavet, og 
på den måten påvirket hele økosys
temet. 

Han har utviklet analysemetoder 
og studert hvordan lange tidevanns
bølger påvirker de store fluktua
sjonene for torsk, sild og lodde i 
Barentshavet. 

Resultatet av moderne analyse
metoder på lange dataserier viser at 
det er underliggende prosesser i na
turen som gir naturlige endringer i 
klimaet og de økologiske systemene 
Undersøkelsene viser klart at fluktu
asjonene kan forklares med en reso
nanseffekt mellom lange tidevanns
bølger og økosystemets egendy
namikk. 

Hans erfaring med disse tingene 
vil skape ettertanke hos oss etter å ha 
hørt ham, og ikke minst danne en 
god innledning til klimaspørsmålet 
vi skal ta opp til høsten. 

"Med rett til å 
drepe?" 

Noen ganger kan man lure på 
om man befinner seg i Norge eller i 
et land man helst ikke vil sammen
lignes med. 

For halvannet år siden ble Eu
gen Oblora pågrepet på sosialkon
toret i Trondheim. Der ble han 
drept av tre polititjenestemenn! De 
kvalte han. Noe som tilsynelatende 
er helt OK! 

Er det? Ja, hva skal man tro? 
Før jul, som var, henlegger Riksad
vokaten saken og frikjenner politi
etaten med følgende begrunnelse: 
Politimennene kunne ikke vite at 
de grepene de brukte 

kunne føre til døden. De kunne 
ikke vite det! da er de undskyldt!!! 

Etter drapet har de fortsatt vært i 
tjeneste. Selv under "etterforsknin
gen" 

Nå reises det sivil rettsak mot de 
tre for fortsettelig drap. Men hva 
med Riksadvokaten. Skal ikke han 
anklages for justismord? 

Slik er altså rettstaten Norge 
blitt: pill rotten fra A til Å. 

Er det slik vi vil ha det? Av 901 
saker om politivold ble to ført til 
doms. 899 saker avvist! 

Hvorfor? Fordi politiet skal 
granske seg selv. Det er vel helt lo
gisk hvilken vei det går? 

Hvorfor er det ingen som rea
gerer? Makta rår? 

Egil Mjelva, Ålesund 
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DIKT- KOR SKAL EG DA 

Kor skal eg då 
viss du tar fra meg fjella 
dei som står 
med himmel over gamle 

rygg ar 
kor skal eg då kvile tankane 

mme 

viss du tar fra meg vinden 
han som pustar 
i gråten sine inste fjordar

mar: 
kor skal eg då lære tolmod

ets milde språk 

viss du tar fra meg regnet 
det som silar 

lik gardiner gjennom tynne 
kvardagar 

kor skal eg då 
opne ansiktet for plutselig 

sol 

viss du tar fra meg havet 
det som vaskar 
over sjela sine salte 

steinar 
kor skal eg då 
dra båten i land for 

kvelden 

MARIT KALDHOL 



I dette nr. av MiB vil du finne at vi har, som midtside, stiftet ved 
giro for medlemskontingent 2008. 

Den enkelte må denne gang selv skrive sitt navn og adresse på 
giroen slik at vi ikke får problem med å krysse av hvem som be
taler. 

Ved å gjøre det på denne måte sparer vi nærmere kr. 1.500,- i 
portoutgifter enn hvis vi skulle ha sendt kontingentkravet som 
egen sending. 

A le er å risikere å bli tatt for å være dum 
A gråte er å bli oppfattet som sentimental 
A komme et annet menneske i møte 
er å risikere å bli involvert 
A vise føle/seer å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg 
A gi uttrykk for sine ideer og drømmerer å risikere å tape ansikt 
A gi kjærligheter å risikere å ikke få noe igjen 
A håpe er å risikere fortvilelse 

Sjur. 

Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere, 
Du kan kanskje unngå noen lidelser og sorger, men du kan rett og slett 

ikke forandre deg, føle, vokse,elske og leve. 
Lenket til dine holdninger er du en slave som har forspilt ftiheten. 
Bare en person som risikerer er fri. 

Effektiv temperatur 
Luft-temperatur: 

5 o -5 -JO -15 -20 

Vindstyrke: m/s Følt temperatur: 
Svak vind 3 3 -3 -9 -15 -21 -27 
Lett bris 6 l -5 -12 -18 -24 -31 
Laber bris 9 o -7 -13 -20 -26 -32 
Frisk bris 10,5 o -7 -14 -20 -27 -33 
Liten kuling 13,5 -l -8 -15 -21 -28 -35 
Stiv kuling 16,5 -2 -9 -15 -22 -29 -36 
Sterk kuling 19,5 -2 -9 -16 -23 -30 -37 
Liten storm 22,5 -3 -lO -17 -24 -31 -38 

Les mer om Effekt iv tempera tur og rorfrysn ingcr på Meteorologisk insti
tutt sine nettsider. 
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Leve langsomheten 
Kanskje var det ikke så dumt i 

"gamle" dager likevel? Gamle da
ger? Det er bare snakk om ca 40 år! 

Dagens samfunn går ut på å 
"slukke" branner hver dag. Kutte og 
kutte i alle tjenester. Ingen fremdrift. 
Ingen visjoner. Ingen langtidsplan
er.Skal verden forgå i morgen? 

Så skjedde saker og ting på en helt 
annen måte i "steinalderen" 

Skoler og andre offentlige bygg, 
kirker ble reist. Sykehus og syke
hjem gamlehjem. Veier også! 

Ikke bare ble det bygget, men 
penger til vedlikehold fantes.! dag 
finnes ikke råd engang til å vedlike
holde alt dette som kom opp den 
gang. 

Tingene skjedde langsomt men 
sikkert! 

Reisende agenter kjørte sine biler 
i distriktene for å selge sine varer. 
Kontakt med sine kunder og opp
dragsgivere måtte foregå fra hotel
lenes telefoner. 

Kommunikasjon for øvrig var 
pr.brev som siden ble besvart. Varer 
bestilt ble bekreftet pr brev med leve
ringstid oppgitt. 

Jevnt og rolig. Herlig langsomt! 
Etter arbeidstidens slutt følte man 

å være ferdig med dagens jobb. Ny 
dag i morgen. Nye oppgaver.På tross 
av denne rolige adferd ble alle nød
vendige oppgaver utført. Og vel så 
det! 

Likevel skulle altså dette ikke 
fortsette. Dataverden og mobiltlefon
er gjorde sitt inntog.Det var som 
selve tiden akselrerte. Alt haster som 
om dommedag er i morgen. 
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Langsomheten er blitt en uvirke
lig drøm. Hvor langt denne pendelen 
slår ut er det ingen som vet. 

Men flere og flere ser og opplever 
galskapen som uakseptabel. De 
melder seg ut. Når blir vi i stand til å 
ta Tiden tilbake? 

Undersøkelser viser at mange 
foretrekker mer fritid fremfor mer 
lønn. Dette er et signal på at noe kan 
være ferd med å skje. 

Kortere arbeidstid vil selvsagt 
gjøre arbeidstiden enda mer hektisk. 
Lenger arbeidstid gir mulighet til mer 
langsomhet. 

Da må fritid komme i form av 
f.eks 3 dager fri mellom hovedfe
riene. 

Hektisk arbeidstid fører igjen til 
hektisk fritid . Så er man like langt. Er 
det da lengre arbeidsdager og lengre 
ferier som er løsningen? 

Det må sies å være en begynnelse 
når ofte høyt utdannede mennesker 
finner ut at de vi kjøpe nedlagte 
småbruk og slik gå tilbake til na
turen. 

I dataalderen lar dette seg kom
binere . Noe må man leve av. Så 
hjemmekontor kan være OK. 

Det finnes tusener av nedlagte 
småbruk. Det vil selvsagt være 
umulig om alle skulle flytte på lan
det. 

Men kankje begynner pendelen å 
sakne farten før den slår andre veien? 

Det finnes et grunnleggende be
hov i enhver av oss. Nemlig å eie 
Tiden. For å beholde kontrollen. 

Egil Mje/va, Alesund 
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Tidseksempel år 2006: 
Et par er samboere. 40 år gamle. Begge i høyt gasjerte stillinger. 2 barn 8 

og 12 år. Dagene går i "hundre". 
Foreldrene hele dagen opptatt i møter. Som oftest sent hjem. Der møter 

nye oppgaver. 
Barna skal kjøres og hentes. Speider, musikkundervisning, håndball , fot

ball. Hele tiden bare på nippet til å rekke alt sammen. Uka går. 

Endelig helg. Hva nå? Fritid på hytta. Eller kanskje heller en båt tur? 
Kanskje begge deler! 

Blir det tid nok før søndag kveld? 
Er dette en spesiell familie?Nei , dette er mer eller mindre standard. 

Mandag tilbake til skole og jobb. Firmaet trenger flere medarbeidere. An
nonse avsluttes med standard klisje."Må like et hektisk og aktivt miljø" 

Dataalderen gjør det mulig å rekke flere arbeidsoppgaver på en gang. Det 
gjøres også. Men dermed blir Tiden enda knappere. 

Likevel sitter man igjen med følelsen av at arbeidet blir aldri ferdig. De 
fortsetter å sirkulere i hodet til neste dag. 

Er hastverk blitt en myte.? Må det være slik, eller bare tror man at det er 
bare slik det er? 

En slik heseblesende tilværelse fører ingen steder Det er et Tidshysteri 
som bare fører til prestasjonsangst, oppgitthet, skilsmisser og utrygghet. 

Egentlig et forferdelig liv uten særlig glede. Finnes det et alternativ? 
Hvordan kunne noe fungere før. Uten data og mobiltelefon? 

Egil lvfjelva, Alesund 

Tidens" hysteri. 

Hvorfor er det blitt slik? Denne kjekkaseritonen i næringslivet. Over
fladisk. Raske penger. Raske biler. Raske avgjørelser. Fastfood. Hurtige tele
fonmøter, eller datamøter alle sees på skjermen. 

Data, et eventyrlig hjelpemiddel. Ga det oss bedre Tid? Og det fortsetter 
med fritidsopplevelser: 

Gjør Roma på en dag!. Eller hytte på fjellet og ved sjøen som skal bet
jenes.Store båter selvsagt. 

Et enkelt liv blir vel for kort? 
Egil lvfjelva, Alesund 
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Glitnir Bank ASA 
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Telefon: 701 O 20 00 
Fax: 70 10 20 01 

E-post: bank@glitnir.no 
Internett: www.glitnir.no 

GLITNIR 
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Denne svære solcelleparken fant vi ute i ødemarken i Spania. 
Den forsynte et stort industriområde med energi. 

Brande, Sjur Nybøbakken 8 seksj 9 60 Il Ålesund 
leder 70137622 92203697 s j ur. branclc~l'c2 i . nct 

Eriksen, Carl Erik Fjelltunv.29-7 6007 Ålesund 
Nestleder 70133416 90069516 cccrik({L' aclsl. no .. 
Dybvik, Sigurd Sjømannsv. 10 6008 Ålesund 
Studkoordin 70133760 91107120 siclv(cvadsl.no 

Førde, Unni Langelandsveien 40 b 60 l O Ålesund 
Kasserer 70155638 95842068 c-hen- f@o nlinc. no 
Lade, Gunnlaug Lerstadtoppen 38 6014 Ålesund 
Sekretær 70155004 95127434 gunnladc({D l'risurf. no 
Kjerstad, Norma Strand Åsehagen 15 6017 Ålesund 
Vara l 70141071 95488507 norma.kjcrstad(J.I;.gmail .com 
Paulsen, Erling Gamlev. 36 6015 Ålesund 
Vara2 70155290 90560355 crl. Qaul (J.l'c2 i.net 
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