
Magne Bye og Peter Wilhelm Bøckman til minne. 

 

 
Jeg ber om at alle reiser seg. 

 

Vi har mista to av våre medlemmer siste helg. 

 

Magne Bye døde fredelig lørdag 16. des. på Havstein sykehjem etter et par års  

sjukdom.  Han fikk lungebetennelse og hadde svært tungt for å puste de siste dagene. 

 

Magne voks opp i en barneflokk på 9 og hadde en tidlig karriere i poteter, gjeting og 

setring, som han sjøl sa det i sitt historiske eggforedrag for tre år siden.  Han ble 

arrestert i 1942 p.g.a. motstandsarbeid og satt først i norske fengsler og seinere i tyske 

konsentrasjonsleire. Magne Bye ble jurist i 1946.  Etter ulike jobber kom han i 1950 

til Trondheim og har i fleire 10-år vært eier og adm. dir. i Fjellanger Widerøe.  I det 

nevnte egoforedraget som 83-åring, sa han at han var skuffet over at folkegrupper 

(kristne og muslimer) som har en felles gud,  ikke klarer å leve i fred med hverandre. 

 

Magne Bye ble 86 ½  år, ble medlem av klubben vår i 1968 og var president i 1991 - 

1992.  Så lenge han var frisk og aktiv var han fast deltaker i møtene, og han hadde  

ofte vektige og innsiktsfulle innlegg etter foredragene. 

 

 

Peter Wilhelm Bøckman sovna stille inn på St. Olavs Hospital søndag 17. des.  Etter 

sjukdom siden i vår og fall da han var på Solgården i Spania i høst, ble han operert i 

hoften tre ganger etter infeksjon.  Det viste seg at han var for svak til å klare denne 

påkjenninga. 

 

Peter Wilhelm ble født på Skjærvøy, men familien flyttet snart til Tromsø der faren ble 

prest.  Han var utdannet som cand, theol. i Oslo og hadde en mastergrad i filosofi fra 

New York.  I 1975 ble han utnevnt til professor.  I tillegg til Rotary, har han vært aktiv 

i menighetsrådsarbeid og i økumenikk, dvs. arbeidet med å forsone og forene 

forskjellige tros- og kirkesamfunn. 

 

Peter Wilhelm ble 79 ½ år og har vært medlem i klubben siden 1983. Han var   

president i 1999 - 2000.  Peter Wilhelm var flittig til å møte opp.  Han kunne holde 

tankevekkende foredrag på stående fot uten manus. 

 

 

Både Magne og Peter Wilhelm spredte smil og vennlighet rundt seg og var av den 

solide stamme av eldre medlemmer.  Det er stusslig og vemodig når to av våre 

seniorer er borte  Mye klokskap, erfaring og historie blir borte med de to. 

 

Vi lyser fred over minnet. 


