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Stiftelsenes mål og midler
Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og
kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen.
I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen
forskning.
Midlene til den økonomiske støtten kommer fra
avkastningen av stiftelsenes kapital. 

Offentlig kontroll
Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. 
Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i
Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.

Styrende organer
Styrene består av 5 medlemmer med 2 vara-
medlemmer som velges med en funksjonstid 
på henholdsvis 4 år og 2 år. Det er likelydende 
styresammensetning i samtlige stiftelser og blir i 
årsberetningen benevnt som styret.

Styret har i 2009 bestått av følgende medlemmer:
Chr. Rieber, styreleder
Helge S. Dyrnes
Jannike Rieber
Marit Schjøtt
Bernt D. Sommersten 
Henriette Rieber 1. varamedlem
Truls Thoresen 2. varamedlem

Stiftelsene administreres av: 
Daglig leder Truls Thoresen

Stiftelsenes adresse er: 
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Postboks 990 Sentrum – 5808 Bergen.
E-post adresse: fondene@gcrieber.no
Revisor: Ernst & Young AS

Alle søknader om støtte og forespørsler om
stiftelsenes virksomheter rettes til administrasjonen.
Informasjon finnes også på internettadressen: 
www.gcrieberfondene.no

G C  R I E B E R  F O N D E N E
omfatter pr. 31.12.2009 de fem stiftelsene:

G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel

P.G. Rieber og hustru født Martens Legat

GC Rieber AS Understøttelsesfond

Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond

Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

F O R M Å L  O G  S T Y R I N G
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I anledning av at G.C. Rieber & Co. AS feiret sitt 
50-års jubileum i 1929 opprettet firmaets
grunnlegger stiftelsen:

G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til
Bergens Vel.

Hensikten med legatet var og er fortsatt å tjene
Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål. 
Ved opprettelsen av legatet ga G.C. Rieber
uttrykk for at bestemmelsen om allmennyttige 
formål ble fattet i takknemlig erkjennelse av, 
og til erindring om den utmerkede og offervillige
måte borgerne i Bergen hjalp de ca. 500 nød-
lidende sydtyskere, blant dem hans egne forfedre,

som i 1817 kom til Bergen med det havarerte
emigrantskipet «De Zee Ploeg».

I tillegg til ovennevnte legat har følgende legater
og fonds (stiftelser) sitt opphav gjennom familien
og firmaet G.C. Rieber:

P.G. Rieber og hustru født Martens Legat 1899

GC Rieber AS Understøttelsesfond 1917

Johanne Marie Rieber Martens 
Allmennyttige Fond 1998

Ragna Sofie og Chr. Riebers 
Allmennyttige Fond 2000

H I S T O R I K K

G.C. RieberEmma Rieber, født Gysin
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GC RIEBER FONDENE 2009

I de siste årene har GC Rieber Fondene vært engasjert i en rekke betydningsfulle
allmennyttige prosjekter, som Musikkterapi, Verdighetssenteret, Omsorgsprisen,
Treningssenter for barn og ungdom, Ung Symfoni, Klovnen på Barneklinikken,
VilVite og GC Rieber Klimainstitutt. Det har vært et ønske å skape grunnlag for
å løse viktige oppgaver uten å inngå forpliktelser som innebærer varig finansi-
ering. Til tross for gode resultater, og positive tilbakemeldinger, har det i flere til-
feller vært vanskelig å finne langsiktig finansiering. Derved er en forholdsvis stor
del av disponible midler blitt bundet til videreføring av etablerte prosjekter. Når
også de ordinære inntektene i 2009 ble lavere enn i tidligere år, har det ført til
redusert mulighet til å delta i nye større prosjekter.

For at stiftelsenes formål best mulig skal nåes er det vesentlig at omkostningene
holdes på et beskjedent nivå. Det er ikke ønskelig å bygge opp en kostbar
administrasjon. Den må likevel være stor nok til å følge prioriterte tiltak nøye.

2009 2008 2007 2006 2005 Gj.snitt 2005/2009

Sosiale formål 56% 51% 36% 45% 51% 48%

Kulturformål 23% 27% 36% 24% 35% 28%

Forskning 21% 22% 28% 31% 14% 24%

En oversikt over samtlige tildelinger de siste årene viser følgende utvikling:

De Zee Ploeg Til minne om havariet reiste GC Rieber
Fondene i 1997 en bauta på Herdla
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Helt siden 1954 har Helgeseter vært et av de største satsingsområdene for
Fondene. Formålet er å drive sosialterapeutisk og helsepedagogisk virksomhet
ved å gi omsorg, bolig, arbeid/dagaktiviteter, terapi, fritids- og kulturopp-
levelser for mennesker med spesielle behov. De første barnene kom til
Helgeseter for 55 år siden. Nå er beboerne blitt voksne, og behovene for spesiell
omsorg og pleie er endret. I flere år har det vært arbeidet aktivt for å bygge et
flerbrukshus. Til tross for at GC Rieber Fondene ga tilsagn om å dekke nær-
mere 50 % av anleggskostnadene har det ikke vært mulig å realisere planene.
Fondene ønsker fortsatt å støtte Helgeseter, og vil gjerne vurdere andre positive
tiltak for Helgeseter dersom konkrete og realiserbare prosjekter blir utarbeidet.

Kulturelle aktiviteter er en viktig del av hverdagen på Helgeseter. Det arbeides med skuespill,
opera og sangspill fra den klassiske litteraturen.

Musikk og sang skaper trivsel og samhold. Koret er særlig populært blant beboerne.

HELGESETER

S O S I A L E  F O R M Å L



6 | GC RIEBER FONDENE

STIFTELSEN BARNAS 
FYSIOTERAPISENTER – TURBO

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter driver Barnas Fysioterapisenter som be-
handler barn i alder 0 til 15 år, og Turbo treningssenter for ungdommer og
unge voksne med fysisk funksjonshemming i alder 15 til 35 år. Senteret har nå
vært i drift i over ett år og behovet for trening og behandling av barn og
ungdom har allerede vist seg å være langt større enn medarbeiderne i senteret
kan makte å ta hånd om. For å redusere ventelistene er det ønskelig at
der kommer flere kvalifiserte medarbeidere til senteret. I løpet av 2009 er det
gitt behandling og trening til 312 forskjellige barn og unge. Senteret i Sol-
heimsviken åpner muligheter for at langt flere barn og unge kan få et bedre liv
og en bedre fremtid. Ved habilitering og rehabilitering kan brukerne oppnå
grunnleggende ferdigheter som gjør dem mer selvstendige. De lærer for eksem-
pel å spise, gå, klare seg selv på toalettet, eller delta aktivt i stellet ved å rulle i
stedet for å bli løftet. Å gjøre barn og ungdom best mulig funksjonsdyktige ved 
behandling og trening vil kunne avlaste både offentlige budsjetter og pårørende
for betydelige belastninger i fremtiden.

Barnas Fysioterapisenter - Turbo og Bergen Kommune ved Fysakenheten har
etablert et samarbeid for å tilby unge funksjonshemmede trening i et tilrettelagt
og sosialt miljø. Ved hjelp av personheis og seleoppheng kan rullestolbrukere
lett komme fra stolen til ergometersykkel eller andre moderne trenings-
apparater. Klatreveggen gir glede av å være i bevegelse, samtidig som de unge
opplever spenning og mestringsfølelse.

Fysioterapeutene i klatreveggen

Stiftelsen tar imot barn og unge 
fra 0 til 35 år. Her får lille 

Kristina Hushovde på 1 år hjelp av
fysioterapeut.

En av de aller ivrigste
på treningssenteret,
Christian Rossnes i

full sving.



Årsberetning / 2009 | 7

FRIVILLIG ARBEID VED 
RØDE KORS BERGEN

Et av de største satsingsområdene for GC Rieber Fondene er å oppmuntre til
frivillig arbeid på mange forskjellige områder. Røde Kors har lang erfaring med
å organisere slikt arbeid. For å øke omfanget av frivillig arbeid har Bergen
Kommune, Røde Kors Bergen og GC Rieber Fondene etablert et samarbeid for
å sikre en stilling som frivilligkoordinator for arbeid med eldre og flerkultur.
Hensikten er blant annet å legge til rette for at frivillige besøker og hjelper
ensomme i lokalsamfunnet, og støtter voksne innvandrere som ikke har tilgang
til offentlige tilbud. 

Frivillig arbeid for eldre

Frivillig arbeid for mange fremmede kulturer
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På samme måte som klimaspørsmål ikke ble tatt på alvor for 10 – 12 år siden,
tar det tid før konsekvensene av et økende antall eldre blir tatt til følge. Det blir
en krevende, men påtrengende oppgave å sikre at eldre i sluttfasen av livet får
best mulig pleie, behandling og omsorg. For å legge grunnlag for å løse svære
utfordringer, ble Stiftelsen Verdighetssenteret etablert av Fagforbundet, Norges
Røde Kors, Helle Bennets Allmennyttige Fond og GC Rieber Fondene. Senteret
ledes av overlege Stein Husebø. Verdighetssenteret skal bidra til at de gamle, i
deres siste sårbare livsfase, blir møtt med respekt, omsorg, sosial integrering og
nødvendig kompetanse. Målet er å utarbeide strategier som gir de gamle maksi-
male muligheter til helse, autonomi, omsorg og livskvalitet, med særlig fokus på
den voksende gruppen av demenspasienter. Det er også et mål at de gamle får
anledning til å bo hjemme så lenge som mulig, og at kvaliteten på tilbudene blir
like god, uavhengig av den enkeltes bosted og funksjonsnivå. GC Rieber
Fondene støtter også den planlagte internasjonale kongressen «Dignity for the
frail Old», som skal holdes på Solstrand i september 2010.

VERDIGHETSSENTER 
– OMSORG FOR ELDRE
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MUSIKKTERAPI 
For GC Rieber Fondene har musikkterapi i flere år vært et av de største
satsingsområdene. Under ledelse av professor Brynjulf Stige ved Griegakade-
miet for musikkforskning (Gammut) er musikkterapi tatt opp som fullverdig
fag ved Universitetet i Bergen. Fra og med 2010 blir det årlig opptak av studenter
til et nytt femårig studieprogram. 

Der er gode eksempler på at musikk gir glede og oppmuntring til eldre men-
nesker, og profesjonell musikkterapi kan bidra til rehabilitering og til et
menneskeverdig liv, og støtte i den siste livsfasen. Omfattende forskning
har vist at musikk kan supplere medisinsk behandling av mange plager som
rammer eldre, som depresjon, angst og uro. For mange år siden tok Helga
Lorentzen og Britt Hysing-Dahl initiativet til å bruke sang og musikk som et
viktig miljøtiltak for pasientene ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Erfaringene
var så positive at Sykehjemmet sammen med Fondene engasjerte musikkterapeut
Solgunn E. Knardal i heldagsstilling. Utallige tilbakemeldinger viser at Solgunns
entusiasme og faglige kvalifikasjoner blir satt stor pris på. For at også andre syke-
hjem i regionen kan få del i hennes kompetanse, benytter hun en del av sin tid til
informasjon og kontakt med andre institusjoner.

En DVD som viser 
betydningen av musikk 
og musikkterapi i 
eldreomsorgen

Professor Brynjulf Stige
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Senter for musikkterapi ved Bergen Kulturskole betjener barnehager, skoler,
bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, dagsenter innen psykisk utvik-
lingshemming og psykiatri. For å markere senterets 10 års jubileum i august
2009 ble det holdt en jubileumskonsert i Grieghallen. Elevenes begeistring og
store engasjement kan være til inspirasjon for andre med funksjonshemming.

MUSIKKTERAPI VED 
BERGEN KULTURSKOLE

Som et resultat av det omfattende engasjementet som er drevet frem i Bergen i for-
bindelse med musikkterapi, som blant annet omfatter Griegakademiet, Bergen
Røde Kors Sykehjem, Audun Myskjas doktorgradsarbeid, er det laget en DVD,
som viser betydningen av musikkterapi i eldreomsorgen. «Lyden av Liv» ser på
musikkterapi i eldreomsorgen som et eksempel på forebygging og behandling
blant forskjellige grupper eldre, samtidig som verdien av eldres musikkdeltagelse
synliggjøres. Der er laget 1000 eksemplarer av DVD- en som Griegakademiet
(GAMUT) tilbyr gratis til samtlige sykehjem i Norge. Men det er ikke bare i
Bergen og i Norge at det blir satt fokus på musikkterapi. Det elektroniske
musikkterapitidsskriftet «VOICES – A World Forum for Music Terapy» profi-
lerer musikkterapien i Bergen på verdensbasis. På en unik måte gir tidsskriftet
informasjon og litteratur til land og fagmiljø i den tredje verden, hvor det ellers
er svært vanskelig å få tak i relevant faglitteratur. På denne måten omfatter
GC Rieber Fondenes engasjement, ikke bare informasjon om musikkterapiens
muligheter innenlands, men bidrar også til å spre informasjon i hele verden.
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Fredrik Elholm har bygget opp en omfattende profesjonell virksomhet til glede
for beboere på et stort antall sykehjem. Elholm oppsøker de forskjellige
avdelingene, slik at også de svakeste eldre, som ikke kan flyttes, får glede av
kjente og kjære sanger. Han kommer på beboernes premisser og synger det de
ønsker. Gamle og hyggelige minner kommer frem. Også for personalet er
musikkstundene både givende og positive. Elholms varme og omsorg gir både
trøst og oppmuntring til beboerne, og dessuten påfyll og inspirasjon til
personalet, som motiveres til å bli enda mer kreative og hjelpsomme overfor
beboerne. Virksomheten finansieres ved at Fondene betaler en fast sum pr år,
og så betaler de respektive sykehjemmene en godtgjørelse hver gang Elholm
kommer på besøk. 

MUSIKKOMSORGER FREDRIK ELHOLM

Musikkomsorger Fredrik Elholm har en enestående evne til å skape trivsel og glede blant beboerne på
sykehjemmene. Hans varme og personlige egenskaper har ført til at musikkomsorger er blitt et begrep.
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OMSORGSPRISEN

Prisen ble opprettet i 2000, for blant annet å fremheve den enestående innsatsen
mange gjør for at eldre skal ha det best mulig i sine siste leveår. Ved å sette
fokus på omsorgspersoner er hensikten å øke forståelsen og respekten for slikt
arbeid. Under kyndig ledelse av Overlege Stein Husebø ble prisen for 2009 ut-
delt av Byråd for Helse og Inkludering Christine B. Meyer på Ole Bull Scene den
24. januar 2010. Førsteprisen, som er et kontantbeløp, og en bronseskulptur
laget av kunstneren Vidar Mæland fra Os, som illustrerer en ung kvinne med
stav, ble utdelt til Arne Jellestad. Prisvinneren har ikke bare hatt en enestående
omsorg for sin nærmeste familie, men også for hjemmesykepleien som yter hjelp
til hans mor i form av personlig hygiene og sårstell. 

Det ble også delt ut to andrepriser til henholdsvis Hildur og Ola Småland og
Lilly Fyllingen Nielsen, som alle har vist stor omsorg for sine medmennesker, og
er gode forbilder for andre. I forbindelse med at Omsorgsprisen ble delt ut, ble
det samme dag arrangert åpen dag på et stort antall sykehjem i Bergensområdet. 

Byråd for Helse og Inkludering Christine B. Meyer deler ut
omsorgsprisen til Arne Jellestad
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I mange år har Fondene hatt et godt samarbeid med Kirkens Bymisjon i forbindelse
med flere prosjekter, som gatepresten, kafé Magdalena, frivillige og konserter.
På samme måte som i Oslo, Trondheim og Tromsø har rusavhengige i Bergen behov
for rettshjelp. Etter at Justisdepartementet og GC Rieber Fondene sikret finansiering
for den første tiden kunne Bymisjonen «åpne Gatejuristen» den 3. desember 2009.
Det er gledelig at 12 frivillige jurister i Bergen allerede har tilbudt sine tjenester. 

KIRKENS BYMISJON 
– GATEJURIST

Bergens første gatejurist Ann-Christin Sjøtun

Uteliggeren ved Børsen
«Ingen er bare det du ser»
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ANNOFILMER TIL 
ALDERS- OG SYKEHJEM

For mange på sykehjemmene er det hyggelig å mimre om deres egen fortid.

GC Rieber Fondene søker å medvirke til øket trivsel på sykehjemmene. Etter
ønske fra sykehjem om å underholde beboerne ved å vise gamle filmer, ble det
etablert et samarbeid med Haakon og Sverre Sandberg i Svekon Film for sam-
ling av flere års filmer til en DVD. I første omgang finansierte Fondene en DVD
fra årene 1960 til 1965. Etter at Kate Dyrnes, som organiserte distribusjonen til
alle alders- og sykehjemmene i Bergen og omegn, fikk en lang rekke positive
tilbakemeldinger, ble det besluttet at det skal lages en ny samle-DVD fra årene
1966 til 1992. Filmene viser mange lokale begivenheter fra beboernes egen for-
tid, og gir dem mange hyggelige og spennende minner.
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Klovnene Åse, Tuva og Siv skaper glede hos barnene på Barneklinikken og 
Barnekirurgisk avdeling

I nærmere 10 år har Fondene vært med å finansiere klovnevirksomheten ved
Barneklinikken, og i senere tid også ved Barnekirurgisk avdeling. 

Siv Øvsthus har i 2009 sammen med Åse Grøan og sin datter Tuva, vært tre-
kløveret som gir trøst, oppmuntring og skaper glede hos de små pasientene på
sykehuset. Fra en vanskelig start i 2001 har klovnene gjennom målrettet arbeid
skapt en identitet, og fått aksept blant personalet og foresatte for det viktige
omsorgsarbeidet som klovnene driver.

Dessverre har trange helsebudsjett medført at pasientrettete tiltak ved Barne-
klinikken er redusert, og blant annet  klovnene må nå i hovedsak finansieres
med eksterne midler. I arbeidet med å finne en varig finansiell plattform vil
Fondene også i 2010 bidra med midler til klovnevirksomheten.

SYKEHUSKLOVNENE
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DATA FOR SENIORER
Siden starten i 2005 har Fondene bevilget betydelige beløp til kjøp av datautstyr
ved seniorsentre i Bergen. I Norge er det anslått at over 500.000 i aldersgruppen
55+ ikke er brukere av datatjenester. Digital kompetanse er definert som en
basisferdighet. Det vil si at alle skal beherske et minimum av digitale ferdighe-
ter. Yngre generasjoner får disse gjennom skolen og arbeidslivet, mens mange,
som er i slutten av arbeidslivet eller allerede er pensjonister, ikke har noe of-
fentlig opplæringstilbud. Flere og flere tjenester, både i privat og offentlig sektor
blir digitalisert. Dessverre mangler mange i gruppen over 55 år den basiskom-
petansen som er nødvendig for å benytte disse tjenestene, selv om de egentlig er
viktige målgrupper for tjenestene.

Fondene ønsker at også denne gruppen skal få opplæring og tilgang til digitale
tjenestetilbud. Kjøp av nye datamaskiner til seniorsentre i Bergen bidrar til å
øke kunnskapen om, og bruken av det digitale tjenestetilbudet på Internett,
samt kommunikasjon gjennom e-post. Mange av seniorsentrene er tilsluttet den
landsomfattende Seniornettklubben i Norge. Seniornetts mål er å få 250 000
flere seniorer på nett i innen 2014. GC Rieber Fondene medvirker til at mål-
settingen kan oppnås ved også i 2010 å prioritere finansiering av datautstyr til
nye, eldre brukere.

Ivrige seniorer i Solheim Seniornett-klubb følger med i tiden.
Jan Einar Fotland, instruktør Christel Birkedal og Jakob Blytt.
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På åkrene til barnehjemmet i Nsumba står det nå flotte avlinger med mais,
kassava, bønner og kål. Klimaet ved ekvator gjør at en kan høste 3 avlinger pr.
år. Bruk av den nyinnkjøpte traktoren medførte etter første avling at matbud-
sjettet ble redusert med over 50 %. En regner med at barnehjemmet i løpet av
kort tid vil være selvforsynt med mat. Traktoren har fått ny garasje, og det er
også satt opp et nytt lagerbygg for oppbevaring av avlingene. I løpet av våren
2010 vil også en egen grisefarm være i drift ved barnehjemmet.

Richard er opptatt av at «den ressursen» som en traktor er, ikke bør begrenses
bare til barnehjemmet, men inngå i en positiv integrering med lokalsamfunnet,
som barnehjemmet er en del av. Det er en plikt for barnehjemmet å hjelpe der
det kan, og han har en visjon om at elever som utdannes ved barnehjemmet,
spesielt innen jordbruk, skal ha «praksis» i lokalsamfunnet, der de kan bidra
med sin kunnskap og kompetanse. Barnehjemmet låner ut traktoren for å heve
standarden og utbytte til lokalbefolkningens jordbruk. Ved at elevene kan
bidra og få en følelse av mestring gjennom sitt arbeid med lokalbefolkningen,
vil det også øke selvtilliten. Det samme prinsippet ønsker han å bruke med
tanke på mursteinsmaskinen og utdannelse innen byggfag.

Det er imponerende hvordan Richard og Unni Kiwanuka og Stiftelsen Bring
Children from Streets klarer å drive barnehjemmet med 600 barn kun med
innsamlete midler fra Norge. GC Rieber Fondene er derfor glad for å kunne
gi barnehjemmet et betydelig bidrag i form av driftsmidler og utstyr til egen
utvikling.

BARNEHJEMMET NSUMBA I UGANDA 
– RICHARD KIWANUKA

Traktoren, som Fondene anskaffet i 2009, endrer radikalt livsgrunnlaget for barnene på
barnehjemmet i Nsumba
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Chains of Friendship er en bistandsorganisasjon som knytter bistandsytere og
prosjektdistrikt direkte sammen, uten en kostbar administrasjon. Målet er å
skape engasjement og tro på fremtiden. Ved å bruke Mikrofinans som virkemid-
del, blir det etablert ny virksomhet. Derved får lokalbefolkningen mulighet til å
skaffe seg inntekter, som de blant annet kan bruke til helse- og skoletilbud.
Gjennom midler og kunnskap vil den nye organisasjonen i Bergen søke å redu-
sere fattigdom i Afrika ved hjelp til selvhjelp.

CHAINS OF FRIENDSHIP

Glade og ivrige kvinner satser meget 
for å skape et bedre liv for seg selv og
sine familier.
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«Du nører eld kring mitt hjarte og held meg nær, nær til livet».
Arne Mæland`s vakre kunst til utsmykking av Akuttmottak på Haukeland Universitetssykehus 

gir håp og glede til pasientene og pårørende og trivsel for de ansatte 

Andre sosiale formål:

Haukeland Universitetssykehus – utsmykking nye Akuttmottak
Bergen Fengsel - Pilgrimsvandring
Megafon
Frelsesarmeen i Solheimsviken
Odinsvei Sykehjem
Helsepedagogisk Seminar
Childrens International Summer Villages (CISV)

Resepsjonen til nye Akuttmottak ved Haukeland Universitetssykehus
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Helt fra ungdomsorkesteret ble etablert i 1996 har Fondene vært hoved-
sponsor. Orkesteret er nå godt etablert som et av landets ledende ungdoms-
orkestre. I flere år har det vært engasjert av Festspillene og har erstattet
Harmonien i flere operaforestillinger. Ung Symfoni spilte blant annet for Den
Nye Opera under forestillingen Eugene Onegin sommeren 2009 på Bergenhus
Festning. I juni 2010 skal orkesteret spille i den krevende og festlige operaen
La Traviata. Slike oppsetninger gir unge, talentfulle musikere mulighet til å
prøve seg innenfor profesjonelle rammer. Mange kommer til å bli profesjonelle
musikere og være en viktig tilvekst til musikkbyen Bergen. 

Der er flere grunner til at orkesteret har etablert seg på et høyt kunstnerisk nivå.
Den særdeles dyktige dirigenten Kjell Seim har hjulpet de unge musikerne til å
sprenge grenser, og ledelsen av orkesteret består av meget engasjerte foreldre.
Turene til mange forskjellige land hvert annet år har ført til at ungdommene er
blitt inspirert til å yte sitt beste, og de er blitt værende i orkesteret til tross for at
mange andre aktiviteter kunne være fristende å ta fatt på for målbevisste ung-
dommer.

GC Rieber Fondene har satset meget for å gjøre det mulig for orkesteret å dra
til Japan i påsken 2010. Sonoko Miriam Shimano Velde vil være solist, blant
annet i hennes mors hjemby et stykke utenfor Tokyo. Den tidligere konsert-
mester, Alexander Rybak, blir også med på turen. 

UNG SYMFONI

K U L T U R E L L E F O R M Å L

Ung Symfoni er blitt en viktig del av kulturlivet i Bergen
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Erfaringene fra sommerakademiet i 2009 var meget positive, og GC Rieber
Fondene vil videreføre støtten i 2010. For de unge musikerne i Ung Symfoni
betyr det meget å kunne delta i krevende operaforestillinger.

SOMMERAKADEMI FOR UNGE 
MUSIKERE OG SANGERE

Ung Symfoni spilte på Bergenhus Festning under operaforestillingen Eugene Onegin
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CHRISTINE GULDBRANDSEN

Fondene ønsker å støtte noen få utvalgte kunstnere fra Bergen. Ved sin dyktighet
og sosiale holdning representerer Christine Guldbrandsen Bergen på en frem-
ragende måte. Fondene er glade for å støtte hennes videre utdannelse som sanger
ved Complete Vocal Institute i København.

Foto: Fredrik Arff

Christine Guldbrandsen utmerker seg ikke bare som sanger, men også som 
skuespiller. Her som Musette i Les Misérables.
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I Boken om Bergen Byplans historie vil der bli et stort antall interessante kart

Sivilarkitekt Hans-Jacob Roald har i lengre tid arbeidet med å samle stoff til
en bok for å beskrive utviklingen av Bergen. Han ønsker spesielt å sette fokus
på hvorledes aktiv byplanlegging har satt sitt preg på byens mange historiske
epoker. Roald mener at Bergen har en særegen byplantradisjon, en tradisjon
byen har ivaretatt helt til vår tid. Denne tradisjonen er spesiell i nasjonal og inter-
nasjonal sammenheng. I motsetning til de fleste andre byer har Bergen brukt seg
selv og sin egen historie som referanse i planlegging for videre utbygging.

BERGEN BYPLANS HISTORIE
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NYTT FLYGEL TIL FANA KIRKE

For å utvide musikktilbudet og inspirere til forbedret kvalitet av musikklivet i
Fana, har menigheten i mange år ønsket et nytt flygel i Fana Kirke. Etter flere
innsamlinger, støtte fra Bergen Kommune og GC Rieber Fondene kunne et nytt
Yamaha S4-konsertflygel bli innviet den 13. september 2009.

NYTT FLYGEL TIL SKJOLD KIRKE

For å styrke musikkmiljøet i Skjold Menighet deltok Fondene i finansieringen
av nytt flygel. Det ble første gang tatt i bruk 8.november 2009.



OSEANA 
– KUNST OG KULTURSENTER PÅ OS

Grunnsteinen ble lagt den 5. desember 2009. Selv om Os ligger i utkanten av
GC Rieber Fondenes primære satsingsområde, ønsker Fondene å medvirke til
at prosjektet kan bli til et fullverdig kunst- og kultursenter for Bergensregionen.
For å knytte kontakt til Bergen kan det bli aktuelt å bistå ved anskaffelse av en
skulptur av en fremstående ung kulturperson fra Bergen. 

Oseana forventes ferdig i løpet av våren 2011

Her kommer Oseana
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FRA KAMPFLY 
TIL KULTURMINNE PÅ HERDLA

Det tyske kampflyet «Gul 16», som ble skutt ned under den andre verdenskrig,
ble lokalisert på havbunnen i 2005. Senere er det blitt restaurert, og vil bli
«avduket» 9. mai 2010. På bakgrunn av den nære kontakten Fondene har til
Herdla Museum, i forbindelse med De Zee Ploeg bautaen, er det naturlig å med-
virke til at kampflyet kan bli et kulturminne.
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Den 14. desember 2011 er det 100 år siden Roald Amundsen og hans menn
nådde Sydpolen. Denne bragden vil bli markert over hele landet. Arktisk
Forening i Tromsø har tatt initiativ til å hedre en av nasjonens virkelig store,
men også undervurderte polarhelter, Tromsværingen og ishavsskipperen
Helmer Hanssen (1870 – 1956). I den anledning ønsker Foreningen å reise en
bronseskulptur av Helmer Hanssen med slede og hundespann, montert på en
granittsokkel. Skulpturen vil være en verdig markering av den store innsatsen
som ble gjort av polarhelter for å utforske polare områder. Fondene ønsker å
medvirke til at det planlagte minnesmerket kan bli realisert. 

MINNESMERKE HELMER HANSSEN 

Her er Helmer Hanssen på Sydpolen
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SMØRÅSFJELLET

I 2009 er det 10 år siden dugnadsarbeidet ble igangsatt på Smøråsfjellet.
I jubileumsåret fikk Smøråsfjellets Venner tildelt Kulturprisen for Fana og
Ytrebygda. Friluftsområdet er spesielt tilrettelagt for barn, og både skoler og
barnehager benytter området i meget stor utstrekning. Dugnadsgjengen, som
består av 23 pensjonister, har et nært samarbeid med Bergens Skog- og Træ-
plantningsselskap. Det arbeides nå med å etablere en fastere tilknytning til
Skogselskapet. 

Nytt turkart i 2010
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I mange år har Bergens Skog- og Træplantingsselskap og GC Rieber Fondene
hatt et nært samarbeid om flere store prosjekter, blant annet nye benker,
Bjørnebu ved Revurtjernet, Grindarasten, boken «Bak Blåmannen» og den
driftige dugnadsgjengen. I forbindelse med at det nå blir bygget et nytt velferds-
bygg på Bleken Gård, vil skoleseksjonen i Bergen Kommune bruke gården som
arena for læring. Selskapet får stadig besøk og forespørsler om orientering og
befaring av Naturparken på Fløyen. Det nye bygget vil også kunne være
samlingspunkt for dugnadsgjenger i Bergensområdet. For å innrede møterom-
met som et effektivt «klasserom», anskaffet Fondene moderne audiovisuelle
hjelpemidler.

BYFJELLENE – BERGEN SKOG- OG
TRÆPLANTINGSSELSKAP

Bleken Gård

I anledning 10-års jubilet fikk Smøråsfjellets Venner en flott benk fra 
Bergens Skog og Træplantningsselskap med følgende inskripsjon

«La benken gi deg støtte så kan du Fløyen gløtte».
Fra benken kan en se alle de syv byfjellene i Bergen.
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BERGEN TURLAG

Med sine 23.000 medlemmer og 7 lokallag er Bergen Turlag uten sammenlig-
ning den største friluftsorganisasjon på Vestlandet. For å gjøre det mulig for
Turlaget å samle flest mulig organisasjoner i Friluftslivets Hus i Marken, med-
virker GC Rieber Fondene til kjøp av eget hus.

Bergen Turlag er blitt herre i eget hus.
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Fra skolen åpnet i 2003 har der vært en betydelig befolkningsvekst i området
rundt Apeltun Skole. Elevtallet på skolen har økt fra 42 til 330 i 2009. Skolen
er blitt en viktig sosial- og kulturarena for familier i nærmiljøet. Den brukes til
lek, idrett, fødselsdager, konfirmasjoner og barnedåp. Området rundt skolen er
et skattet lekeområde for barn i alle aldre, fra tidlig morgen til sen kveld. For
å supplere det eksisterende anlegget, og gi barn, som ikke spiller fotball en
mulighet til lek og sosial tilknytning, støtter GC Rieber Fondene anskaffelse av
hinderløype.

HINDERLØYPE – APELTUN SKOLE

Apeltun Skole fra 2003.
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Da G.C. Rieber og hustru født Gysins legat ble opprettet i 1929 ga donatorene
uttrykk for at det i fremtiden ville være viktig å støtte den frie vitenskapelige
forskning, og særlig de grener av vitenskapen som kan bedre levevilkårene
for befolkningen. De mente at det best kunne oppnåes ved å satse på sosialøko-
nomisk vitenskap. Donatorene ønsket å støtte prosjekter som kunne fremme
frisinnede, tolerante og dogmefrie anskuelser. I valget mellom mange organi-
sasjoner som søker bidrag, har styret valgt å støtte Tankesmien Civita, som er
en institusjon som i stor grad synes å ivareta de grunnholdninger og retninger
som donatorene var opptatt av. Det vil blant annet si å fremme utviklingen av
enkeltmenneskets frihet og selvstendighet, altså en liberalistisk fri tenkning som
grunnlag for løsning av de store utfordringene som samfunnet, og dermed all-
mennheten, står overfor.

TANKESMIEN CIVITA

Andre kulturelle formål:

Bergen Kulturforum
Bergen Historiske Forening
Den Nationale Scene
Fana Unge Musikkteater
Ung Tone
Teatergruppen Krabatene
Øy film 
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VilVite – BERGEN VITENSENTER

F O R S K N I N G

Slukhalsen – ny opplevelse på VilVite
Den nye installasjonen på VilVite skal lære barn og voksne om fordøyelsespro-
sessen og næringsopptak. Hva skjer med maten gjennom fordøyelsessystemet –
og hvordan virker ulike næringsstoffer på menneskekroppen? Hensikten er å
skape interesse for sunn ernæring. 

I Slukhalsen kan du se matens bevegelser gjennom indre organer og hvordan de
ulike organene tar opp og utnytter næringsstoffene i maten. Du lærer at ulike
matretter inneholder ulike næringsstoffer. Opplevelsen er formgitt som en
glass-skulptur (overkropp), som brukeren «tilfører» næringsstoffer via en be-
røringsskjerm. Lyssetting inne i skulpturen viser valgte fordøyelsesprosesser.

Slukhalsen er laget i et utviklingssamarbeid mellom VilVite og tre ulike kom-
petansemiljø i Bergen; spillutviklere i Turbo Tape Games, glasskunstnere i S12
Galleri og Verksted og eksperter fra Institutt for indremedisin ved UiB.
Prosjektet er finansiert av GC Rieber Fondene.

Glasstorsoen ble avduket av Byråd for Helse og Inkludering, 

Christine B. Meyer og har fått navnet «Slukhalsen»

Ved etableringen av VilVite i 2007 var det naturlig at GC Rieber Fondenes med-
virkning relaterte seg til klima gjennom installasjonen Tellus. Erfaringene med
Tellus har så langt vært positive. Det kreves imidlertid en kontinuerlig oppdatering
både med hensyn til den fysiske installasjonen og utvikling av programvare for å
optimalisere den fantastiske opplevelsen Tellus kan være. Samarbeidet med
VilVite har vært meget tilfredsstillende og ført til nye prosjekter.
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REHABILITERING ETTER HJERNESLAG
Hjerneslag er den 3. hyppigste dødsårsak i Norge, og antall slag er beregnet til
ca. 14.500 pr år. Varig funksjonshemming hos eldre forekommer ofte og legger
beslag på store ressurser i helsevesenet. Best mulig rehabilitering etter hjerneslag
er derfor avgjørende for både pasient og samfunn. Institutt for samfunns-
medisinske fag ved Universitetet i Bergen ønsker å utvikle ny kunnskap om hva
som er optimal rehabilitering for forskjellige grupper av slagpasienter, med
særlig fokus på en effektiv og mest mulig kostnadseffektiv behandlingskjede.
Sammen med Grieg Foundation vil GC Rieber Fondene finansiere den aktuelle
studien.

Læringsprogrammet Kosthold og helse på VilVite
Helt siden VilVite åpnet i 2007, har GC Rieber Fondene, Norsk Sjømatsenter
og VilVite samarbeidet om et læringsprogram innen Kosthold og helse.
Målgruppene har vært elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. 

I tillegg til å lære om ernæring og kostholdets betydning for helsen, har elevene
fått servert et næringsrikt måltid basert på sjømat; pastasalat med laks.
Hovedfokus i programmet er rettet mot karbohydrater og fett, med mål å fremme
forståelse for at næringsgruppene ikke er ensidig sunne eller usunne. Hva du
bør spise, er også avhengig av om du er fysisk aktiv eller ikke. Læringen skjer
gjennom gruppearbeid, diskusjon og eksperimenter. 

Programmet har vært veldig etterspurt, og til sammen har over 1500 skoleelever
deltatt. Høsten 2009 deltok 20 klasser med 504 elever og 42 lærere.
Evalueringene har også vært svært gode.
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REVMATOLOGISK FORSKNING

Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige
Fond har som formål å støtte medisinsk forskning
innen revmatiske sykdommer. I henhold til dona-
tors ønske ble det i 2009 bevilget støtte til
Revmatologisk avdeling på Haukeland Uni-
versitetssykehus, for å gjennomføre et forsknings-
prosjekt om muskelrevmatisme (polymyalgi) og
revmatisk blodårebetennelse (temporalisarteritt).
Dette er et rekrutteringsprosjekt til videre forsk-
ning om revmatiske betennelsesprosesser ved
revmatolog Hilde H. Nordal.

Temporal arteritis

Superficial
temporal
artery

((11))                                                                            ((22))                                                                                                                                        ((33))

Disse tre bildene viser hvordan leddgikt utvikler seg. Først er det betennelse i leddhinnen og
etter en tid vil det medføre svære ødeleggelser i leddene (bilde 22 og 33). I tidlig fase kan medisiner
hindre betennelse og dermed stoppe eller begrense leddødeleggelsene.

TTiiddlliigg  lleeddddggiikktt SSeeiinn  lleeddddggiikktt

Ultralyd av grunnledd i tærne hos en ung
person med kort sykehistorie. Det er 
vanskelig å kjenne leddforandringer, og 
vanlige røntgenbilder er helt normale. 
Med powerdroppler kan man likevel se at
det er en aktiv leddbetennelse som krever
aggressiv behandling: Vanlig ultralydbilde
øverst (AA) viser en liten defekt i leddbrusken
(begynnende leddødeleggelse). Doppler-
undersøkelse nederst (BB) viser at det er mye
betennelse (blodkar) i leddhinnen.

Blodårebetennelse ved tinningen
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OPTISK DIAGNOSTISERING AV 
FØFLEKK-KREFT

Hudkreft er en av de vanligste formene for kreft i den vestlige verden, og er
raskt økende. Da ca. 1000 nordmenn hvert år får diagnosen føflekk-kreft og
250 dør av det, ønsker GC Rieber Fondene å medvirke til videre forskning for å
lindre skadene ved denne alvorlige sykdommen. 

I samarbeid med Balter Medical AS jobber Gruppen for Optikk ved Institutt for
Fysikk og Teknologi med å utvikle en håndholdt skanner som kombinert med
en PC kan stille diagnose av føflekk-kreft. Forskerne finner hudens optiske
egenskaper ved å regne ut det reflekterte lyset gjentatte ganger for forskjellige
antagelser om hudens optiske egenskaper. For en kombinasjon av optiske egen-
skaper som er funnet, regnes en diagnoseverdi for føflekken. Hvis denne verdien
er større enn en forhåndsbestemt grenseverdi, anses føflekken å være ondartet,
i motsatt fall er den godartet. For et datasett bestående av 125 føflekker, hvorav
11 var ondartet føflekk-kreft, ble diagnosen, sammenlignet med den patologiske
analysen, korrekt for alle krefttilfellene og for 90% av de godartede føflekkene.
Målet er å redusere antall feildiagnoser av godartede føflekker så langt det er
mulig. Samtidig er det absolutt nødvendig å unngå feildiagnoser av ondartede
føflekker fordi disse som regel har dødelig utgang.

Figur 2: Føflekker blir belyst med lys som har
flere ulike bølgelengder og innfallsretninger,
og det taes digitale bilder fra forskjellige vinkler.
Det reflekterte lyset fra en ondartet føflekk vil
være forskjellig fra det reflekterte lyset fra en
godartet føflekk.

Figur 1: I dag stilles hudkreftsdiagnose ved at hudleger undersøker mistenkelige føflekker
visuelt eller med et spesielt forstørrelsesglass (dermatoskop). Hudlegene har en del
kriterier de ser etter. Dersom føflekken oppfyller mange nok av disse kriteriene blir den
skåret vekk og sendt til patologisk analyse. 

GGooddaarrtteett OOnnddaarrtteett
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GC RIEBER KLIMAINSTITUTT

Da Klimainstituttet ble etablert i 1996, var det ikke mange som var klar over at
menneskeskapte klimaendringer kunne få vidtrekkende følger. Nå er det over-
veldende flertall av verdens ledende klimaforskere sikre på at klimaendringer i
hovedsak er forårsaket av jordens befolkning. Som en del av Nansensenteret
har Klimainstituttet medvirket til at klimaforskning i Bergen har fått inter-
nasjonal anerkjennelse. 

Nansen Scientific Society har gitt betydelig støtte til aktiviteter i 2009.
Sommeren 2009 ble det gjennomført et Grønlandstokt for å studere isbreutvik-
lingen i en av de større fjordene på Vest Grønland. Videre er det gitt støtte til
3 Phd stipendiater, 2 masterstudenter samt til flere vitenskapelige publikasjoner.
Det ble også gitt støtte til gjennomføring av den årlige vitenskapelige Summer-
school for et førtitalls unge internasjonale forskere innen klimaforskning.

Er det slik vi vil oppleve Bergen?

HAVSTIGNING
For å finne løsninger på de store problemene som kan oppstå dersom vannet
stiger, slik FNs Klimapanel regner med, ble det etablert en gruppe av private,
allmennyttige fonds med det formål å finne tekniske botemidler. I Bergens-
området vil en økning av havnivået få konsekvenser i hele strandsonen. Følgene
kan bli særlig alvorlige for det indre havnebassenget, hvor en del av de mest
verdifulle historiske minnesmerkene befinner seg. Den omfattende rapporten er
overlevert til Bergen Kommune.
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NØKKELTALL (HELE TUSEN)

RESULTAT 2009 2008

Ordinære inntekter kr 13.852 kr 29.603

Tildelinger kr 9.318 kr 15.452

Andre kostnader kr 1.068 kr 1.140

Årets overskudd kr 3.466 kr 13.011

BALANSE 2009 2008

Urørlig egenkapital kr 82.200 kr 82.200

Fri egenkapital kr 137.473 kr 121.699

Sum egenkapital kr 219.673 kr 203.899

Ikke utbetalte bevilgninger kr 11.277 kr 18.182

Sum gjeld og egenkaptal kr 230.950 kr 222.081

Bergen 16. mars 2010

Helge S. Dyrnes Chr. Rieber Jannike Rieber
Styreleder

Marit Schjøtt Bernt Sommersten

REGNSKAP 2009

GC Rieber Fondene har som formål å yte støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle
formål samt forskning.

Svært lavt rentenivå og lave aksjeutbytter har medført at samlete ordinære inntekter
er betydelig lavere enn i fjor. Ekstraordinær gevinst ved salg av aksjer har dog kom-
pensert inntektsfrafallet noe. 

De lavere inntektene har medført at årets samlete tildelinger er vesentlig lavere enn i
fjor. Styrets prioriterte tildelingene gjenspeiler derfor i stor grad ønske om fortsatt
satsning bl.a. innen musikkterapi, eldreomsorg, unge musikkutøvere, internasjonale
prosjekter og klimautfordringene som verden står overfor.

GC Rieber Fondene eier direkte og indirekte nærmere 25 % av aksjene i GC Rieber
AS. Derved kan en betydelig del av verdiskapningen benyttes til allmennyttige formål.

Styret vil også i 2010 arbeide videre med stiftelsenes strategi i henhold til vedtektene.
I lys av finanskrisen forventes rente- og utbytteinntektene å bli lave i 2010 og de nær-
meste årene.
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