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Ålesunderen Karl Reidar Jo-
hannessen var en internasjo-
nal kapasitet innen
værvarsling. Med på laget
som planla invasjonen i
Normandie. Nå har han fått
oppfylt sitt siste ønske.

ÅLESUND. Etter et langt og even-
tyrlig liv, meldte lengten seg på
dødsleiet: Kunne et par spadetak
av asken hans få plass på familie-
gravstedet i fødebyen?

Det skulle drøye ei stund. Nes-
ten fire år. Til gjengjeld spilte na-
turen opp en stormende
dramaturgi til å få frysninger av.
I et vær en meteorolog-legende
verdig ble spadetakene tatt. Nå
hviler en del av ham i nedre grav-
lund på Nørve.

Fra Parkgata. Johannessen ble
født i Parkgata 2, det såkalte
Singerhuset. Lettlært gikk han ut
fra Latinskolen med tidenes
beste resultat. Da krigen kom,
var han utdanna i meteorologi
fra Universitetet i Oslo. Studiet
der var verdensledende.

Etter ei tid i Uppsala der han
underviste norske rømlinger i re-
alfag, havna Johannessen i Lon-
don. Søstra Inger fikk ham dit.
Veslesøster Agnes, 82 år, husker
godt alt hemmelighetskremme-
riet og forsvinningsnummeret.
Singerhuset var rene transittsta-
sjonen, og nødløgnene tilsvarende
mange overfor veslejenta.

– Jeg husker også veldig godt
svenskepakkene fra ham. Etter
krigen kunne han fortelle at han
sultet han også, fordi han sendte
mesteparten hjem til oss i Åle-
sund.

Måtte rømme. – Søstra vår,
Inger, arbeidet som journalist i
Sunnmørsposten, og skrev mye
stygt om tyskerne. Derfor måtte
hun rømme da de invaderte.
Hun sluttet seg til motstandst-
tyrkene sammen med bl.a. Tore
Berset, fikk trening i Skottland,
og arbeidet så hele krigen i re-
gjeringsapparatet i London, for-
teller Agnes.

Vår mann Karl Reidar ble på
sin side vital for det britiske luft-
forsvaret. I samme staben arbei-
det britiske Phoebe Frith.

De somla ikke lenge etter fri-
gjøringa med å gifte seg: 9. mai
1945 ble det dem for livet. Og
Phoebe lever fremdeles i beste
velgående på Vashon-øya utafor
Seattle, der paret bosatte seg i al-
derdommen.

Headhuntet av USA. Etter et

mellomspill i det norske luftvå-
penet, ble Johannessen i 1951 in-
vitert over av den amerikanske
regjeringen. Såpass bemerket
hadde han altså gjort seg i krigs-
åra. Han måtte riktignok si fra
seg sitt norske statsborgerskap.

– Hele familien ble gransket
nøye i forbindelse med sikker-
hetsklareringa hans. Jeg pleide å
erte ham med at han helt sikkert
var CIA, forteller Agnes og ler.

– Da ble han alltid rasende!
«Over There» ble Johannessen

raskt rådgiver for US Air Force i
Maryland. Fagmannen fikk en-
datil et Rockefeller-stipend og
studieopphold på universitetet i
Chicago i 1959. Der doserte en
annen nordmann, Sverre Petter-
sen.

Rakett-vær. På sekstitallet ledet
Karl Reidar Johannessen, nå

gjerne bare omtalt som «Jo», US
Air Force-værvarslinga i Illinois.
Der forsket han på meteorolo-
gien helt ytterst i atmosfæren,
med tanke på hvordan rakettba-
ner påvirkes. 

Så landsdelen vår har faktisk
bidratt i rakettforsking, tro det
eller ei. Johannessen oppholdt
seg dessuten som forsker ved
McMurdo-basen i Antarktis i
1967/68. Siste stopp før Sydpo-
len.

«Kallemann» ble seinere leder
for den sivile værvarslinga for
nordøst-Amerika, med base i
New York. Siste perioden av kar-
rieren var han visedirektør ved
det nasjonale hovedkontoret i
Silver Spring, Maryland. 

Verden rundt. Den faglige nyfi-
kenheten bragte ham verden
rundt på kongresser, og flere stu-

«Kallemann» er komme
ÆREFULLT OPPDRAG. Noen gram av Karl Reidar Johannessens aske er nå nedgravd i fødebyen. Dette følte han veldig sterkANTARKTIS. McMurdo-basen på sekstitallet. Her forsket Karl Reidar Jo-

hannessen vinteren 68/69. The Johannessen Nunataks er oppkalt etter
ham. ARKIVFOTO: OLAV ORHEIM/NORSK POLARINSTITUTT

BESØK I FØDEBYEN. «Kallemann» i 1980, etter fire ukers ferie i sunn-
mørsk skitvær. Han gjesta Ålesund sist i 1994, og døde i 2007. 
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et hjem
dieopphold, bl. i Storbritannina.
Da han pensjonerte seg i 1981,
drysset det tallrike utmerkelser
over ham.

Navneheder. Den kanskje største
æra tilfalt ham posthumt. Etter
sin død i 2007 fikk han nemlig en
fjellformasjon i Antarktis opp-
kalt etter seg, The Johannessen
Nunataks.

Omtrent der Fridtjof Nansens-
veg møter Roald Amundsensveg
bor passende nok «Kallemanns»
nevø Arnolf Remø. Kaptein på
verdens største cruiseskip i
RCCL, og full av gode minner.

Undring. – Jeg møtte en ameri-
kansk kontreadmiral som ble
storligen forbausa da han fikk
vite at onkelen min varsla været
til D-dagen. Offiseren trodde

ikke han var norsk, forteller
Remø.

I 1980 skulle han gå med en
cruisedamper fra Florida til verf-
tet i Finland. Hadde vært kjekt
med skikkelige værdata da. Så
han tok og ringte onkel Kalle-
mann.

– Du skulle sett ansikta på de
andre da det amerikanske mete-
orologiske instituttet troppa
mannsterkt opp, og bar om bord
masse utstyr vi skulle få bruke på
turen. Det var ubetalelig!

Klar. Agnes Astrup kan fortelle at
broren var klar helt til det siste.
I en av de siste samtalene hun
hadde med nittiåringen, disku-
terte de hull i ozonlaget. 

Fagmannen sukket da over
ungdommens historieløshet, og
pekte på at slike fenomen har
kommet og gått i naturen opp

gjennom. Så Kallemanns enga-
sjement holdt seg. Likeså fø-
lelsene for fødebyen.

Fredag var dagen kommet. En-
delig kunne veslesøster Agnes
Astrup med datter Mari og nevø
Arnolf Remø samles for å utføre
symbolhandlingen. Ikke lett med
familie spredt for alle vinder.
Men bildekunstneren Mari As-
trup, med salig Nikolai til gran-
donkel, åpnet fellesutstilling i
Aalesunds kunstforening. Og det
klaffet med Arnolfs fritørn.

– Nå har vi fått litt av Kalle-
mann i ålesundsk jord. Resten
ville han ha strødd på havet. Vi
får se om ikke også dét lar seg
ordne, sier kapteinen.

BJØRN HALVORSEN
bh@smp.no

VETLE B. FARSTAD (FOTO)
foto@smp.no

kt for. Her søsteren Agnes Astrup sammen med datter Mari Astrup og Johannessens nevø Arnolf Remø.  

ÅLESUND. En bil ble avskiltet
ved tretiden natt til lørdag, da
den ikke var fremstilt for EU-
kontroll innen fristen. Bilen har
også får ny eier uten at omre-
gistrering er foretatt, melder
politiet.

Ble avskiltet
ÅLESUND. En mannlig bilfører i
40-åra ble pågrepet natt til lør-
dag. 
Politiet ble tipset av publikum
om mistenkelig kjøring. Det
viste seg at bilfører var alko-
holpåvirket. Han måtte avgi
blodprøve, og førerkortet ble
beslaglagt. 
Saken etterforskes av Ålesund
politistasjon.

Tatt med promille

HEDRET. Ann-
Elise Breivik

ble hyllet
foran 9.000 på

Color Line 
Stadion i går

kveld.
FOTO: STAALE WATTØ

Ann-Elise Breivik fra Åle-
sund ble søndag  tildelt «Bry
seg-prisen» av Camilla Ta-
fjords Stiftelse foran et nær-
mest fullstappet Color Line
stadion. 

PRISVINNER.– Dette var litt
uvant. Det bruker ikke å være
så mye folk der jeg er, og det
bruker ikke å være så mye stå-
hei, sa en tydelig rørt og preget
Ann-Elise Breivik etter at hun
hadde fått det synlige beviset
på at hun er tildelt «Bry seg-
prisen» for 2011. Prisen består
av en pengsesum, diplom og
bilde. 

45 år for andre. Breivik har
drevet Frelsesarmeens varme-
stue på Aspøya i mer enn 25 år,
men har vært engasjert i frelse-
sarmearbeid i snart 45 år. I alle
disse årene har hun jobbet for
mennesker som har det vanske-
lig.  

– Jeg har fått et kall som kris-
ten, og det er først og fremst det
som har gitt meg inspirasjon og
glød til å jobbe med dette
gjennom alle disse årene. At jeg
nå fikk denne prisen er helt
utrolig. Det er mange som gjør
en god jobb for vanskeligstilte,
og som fortjener en pris som
dette. Jeg er veldig ydmyk og
takknemmelig for å ha mottatt
prisen, sier Brevik.    

Varmestua. Det er først og
fremst for arbeidet ved varmes-

tua, sitt store hjerte og livslange
engasjement for sine medmen-
nesker, og et oppofrende arbeid
for en bedre rusomsorg, at Bre-
vik ble tildelt prisen fra Camilla
Tafjords stiftelse. Prisen ble
delt ut av Frode Tafjord. 

Enighet. Tafjord driver stif-
telsen, som bærer hans datters
navn. Ålesunderen har enga-
sjert seg kraftig i kampen for en
bedre rusomsorg, etter at datte-
ren mistet livet etter en over-
dose - bare 24 år gammel. 

– Jeg har hørt Ann-Elises
navn i mange år, og hørt om
hvordan hun har hjulpet folk.
Det var dermed veldig enkelt
da vi skulle bestemme hvem
som skulle få årets pris. Det var
et klart ja fra alle i styret da
Ann-Elise ble foreslått, fortel-
ler Tafjord. Camilla Tafjords
Stiftelse jobber for å fremme
forebyggende arbeid, og om-
sorg for mennesker med rus-
problemer. «Bry seg-prisen»
ble i år delt for første gang. 

– Det er viktig for oss å gi
oppmerksomhet til personer
som jobber for rusomsorg i
samfunnet. Det er ikke alle som
blir sett, og vi trenger å gi opp-
merksomhet til slike. Samtidig
er det viktig for oss å rette opp-
merksomhet mot behovet som
er for rusomsorg og forebyg-
gende arbeid. Det håper vi
blant annet prisen kan bidra til,
sier Tafjord.

PÅL ARE LILLEHEIM   
nyhet@smp.no

Ann-Elise fikk
«Bry-seg-prisen»




