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Hvor er Akersborg? 
Hva er Akersborg?

Hvis vi slår opp i Oslo Byleksikon, vil vi finne to oppslagsord som har
noe med vårt klubbnavn å gjøre. Det ene er kammerherre Carl Oluf
Iversens standsmessige murvilla, Cort Adelers gate 12, som ble bygget
på Arbins løkke i 1858. Huset ble tegnet av Christian H. Grosch, og
stod til 1935 da det ble revet i forbindelse med en større omregulering
av dette strøket i Oslo. En leiegård som ble oppført på samme sted har
bevart navnet Akersborg.

Det andre oppslagsordet er Akersborg Terrasse, en blindvei som 
går nordøstover fra Ullevålsveien, og som i 1937 ble oppkalt etter eien-
dommen Akersborg, tidligere utskilt fra Store Ullevål. De fleste av vår
klubbs chartermedlemmer hadde sitt arbeidssted mellom disse to
Akersborglokaliteter. Navnet passet derfor bra. Dessuten har det en god
klang, og det har sikret oss førsteplass i Rotary matrikkelen i mange år!

Vanskeligere er det å svare på det andre spørsmålet i overskriften. 
I hvilken grad er en klubb en kontinuerlig enhet? Det hjelper nok på
klubbidentiteten at noen av oss stadig husker flere av klubbens charter-
medlemmer, men etter hvert som årene går vil også disse bånd til forti-
den bli brutt. En klubb har ikke en kollektiv hukommelse, bare indivi-
duelle minner og tanker. Likevel finnes det mange institusjoner som
har bevart sin vitalitet og egenart i lang tid, ofte gjennom flere hundre
år. Eksempler på dette er Norske Selskap og infanteribrigader med røt-
ter tilbake til Napoleonstiden. Det viser ikke minst hvor stor symbol-
kraft som ligger i et navn. Men et navn er ikke nok. Det bør også være
et felles idégrunnlag. Rotary forplikter medlemmene til å være til gavn 
i samfunnet og til en yrkesutøvelse som ikke skader andre. Selv om 
vi i likhet med hukommelsen heller ikke har en kollektiv moral, så har 
vi som rotarianere det felles mål at vi skal leve et etisk høyverdig liv 
og vise medmenneskelighet i dagliglivet.
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Skal en klubb bevare sin identitet og noe av sitt særpreg, må enkelte
bånd som knytter oss til fortiden aktivt holdes ved like. I dette fest-
skriftet, som gis ut i forbindelse med Akersborg Rotary Klubbs 50-års
jubileum, har vi forsøkt å redde en del av klubbens historie fra å gå
tapt. 

Vi har ikke hatt noe omfattende arkiv å støtte oss til, men vi oppdaget
til vår glede at mange – både nåværende og tidligere medlemmer –
gjerne ville fortelle om sin tilknytning til klubben og dele minner og
opplevelser med oss. Det har gitt oss i redaksjonen fornyet tro på at
Akersborg Rotary Klubb også vil ha en fremtid. Samtidig har vi gleden
av å presentere dagens medlemmer. Som det tydelig fremgår av de bio-
grafiske skissene, representerer medlemmene i jubileumsåret et impo-
nerende mangfold av interesser, kunnskaper og personligheter. Det er
et privilegium for oss alle å ha en slik kontaktflate. Også det lover godt
for klubbens fremtid.

Bjørn Walter Magnussen Anton Hauge
President Redaktør
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Hilsen til Akersborg Rotary
Klubb ved 50-års jubileet

Av distriktsguvernør Trygve Rognan

Det er meg en stor ære og glede å fremme en hilsen til Akersborg
Rotary Klubb ved klubbens 50-års jubileum!

Akersborg Rotary Klubb ble til i en tid med sterk vekst for Rotary i
Norge. Året 1951 var det til da sterkeste vekstår med ni nye klubber.
Med chartringen av Akersborg Rotary Klubb den 3. juli 1951 økte
antallet norske klubber til i alt 50. Norge var den gang ett distrikt. Sterk
vekst har etter hvert ført til dagens sju distrikter med 340 klubber og
nær 14 000 medlemmer. Innen det området som tilsvarer vårt distrikt
2310 var det i 1951 seks klubber. I 2001 har Akersborg selskap av 59
klubber i distriktet.

Mye har skjedd i disse femti årene. Økningen av antall klubber og
medlemmer har ført Norge til toppen av landene med størst Rotary-tett-
het i verden, noe som har bidratt til å alminneliggjøre Rotary-virksom-
heten både innenfor klubbene og utenfor. Det har gitt oss bredere yrkes-
spredning og større kontaktflater. Rotary’s formål og idealer er likevel
de samme i dag som for femti år siden. Aktiviteter og vektlegging av
disse har nok endret seg for mange klubber, mest markert på det inter-
nasjonale området, og med fremveksten av Rotary Foundation fra et be-
skjedent fond til dagens foretak med kjempeprosjekter som Polio Plus.

Rotary’s basis og kjernevirksomhet er likevel det som finner sted i
den enkelte klubb; det yrkesmessige og sosiale nettverket, samfunnsin-
teressen, de etiske verdier og de aktiviteter vi går sammen om å
gjennomføre – det som til sammen utgjør klubbmiljøet. Et godt klubb-
miljø er et viktig mål i seg selv, det gjør klubben attraktiv for nye med-
lemmer og er en forutsetning for å kunne bidra også utenfor egen klubb.

Dessverre er ingen av chartermedlemmene fra 1951 igjen i Akers-
borg Rotary Klubb. Mange kjente personer fra norsk samfunnsliv har
vært aktive medlemmer og satt sitt preg på klubben, som også utenfor
egne rekker var kjent for sitt klubbmiljø. Dette blir sikkert behørig
omtalt andre steder i jubileumsskriftet.
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Det siste tiåret har klubben vært inne i et generasjonsskifte, og mer
enn halvparten av dagens klubbmedlemmer er kommet til i denne peri-
oden. Dette innebærer både utfordringer og muligheter for videreføring
av Akersborg Rotary Klubbs gode tradisjoner og Rotary’s ideer i årene
fremover. En slik utfordring var arrangementet av RYLA (Rotary Youth
Leadership Award), som klubben med bravur gjennomførte for distrik-
tet i to år midt på 1990-tallet. Det er også med stor interesse vi fra dis-
triktet følger skoleprosjektet i Kenya som dere nå er i gang med.

På vegen av distrikt 2310 gratulerer jeg Akersborg Rotary Klubb
med 50-års jubileet, og ønsker klubben og dens medlemmer lykke til
videre i arbeidet med å fremme Rotary’s ideer og mål.
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Fadderklubben gratulerer
Av Nils Morten Udgaard, 

president i Gimle Rotary Klubb

Mindre enn et år etter at Gimle Rotary Klubb feiret sitt første halve
århundre, har vi nå gleden av å kunne gratulere vårt ytterst livskraftige
«fadderbarn» Akersborg Rotary Klubb med det samme tankevekkende
jubileum.

Vi er blitt voksne. Ja, noen vil si – slik det heter i dag – at vi er blitt
«godt voksne». Når vi ser tilbake, forteller disse jubileene oss om en
stor foreningsaktivitet i etterkrigstidens Oslo, og om en sterk inspira-
sjon fra et USA som møtte meget åpne sinn i Norge, den gang som nå.
NATO var blitt til i 1949, Korea-krigen pågikk mens våre to klubber ble
stiftet. Ved inngangen til 1950-årene lå kanskje også det største løftet
ved gjenreisningen av Norge bak oss, og våre forgjengere i klubbene
kunne vie mer tid og krefter til en forening som Rotary. De åtte klub-
bene som blomstrer i Oslo under betegnelsen «sentrumsklubbene», er
vitnesbyrd om at grunntankene bak Rotary-bevegelsen har stor livs-
kraft. De tilfører medlemmene noe i det daglige og ukentlige arbeidet,
og motiverer til videre arbeid i de enkelte klubbene.

Gimle er stolt over å ha kunnet stå fadder for en klubb som Akers-
borg, og ser med takknemlighet tilbake på de medlemmer som la skul-
deren til og fikk trukket i gang det vellykkede arbeidet med Akersborg.
Nå ønsker vi våre klubbkolleger og naboer i Akersborg – i første
omgang – femti nye gode år som en livskraftig gren på det store Rotary-
treet!
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Hilsen fra Maridalen
Av Arne Wold, 

president i Maridalen Rotary Klubb 2001/02

Maridalen Rotary Klubb gratulerer sin fadderklubb hjerteligst med 50-
års jubileet og ønsker lykke til med jubileumsåret. Det er tydelig at
Akersborg Rotary Klubb både er vitale og aktive til tross for sine 50 år,
eller kanskje nettopp derfor, og det gleder oss.

Vår klubb bokfører for tiden 38 medlemmer, altså er våre klubber
om lag like store. Uten at vi stresser fremmøteprosenten altfor mye,
leser vi ut av statistikken at vi har interessante og hyggelige møter og at
også vi er aktive og vitale, med våre 26 år.

Vi liker å få gjester og tillater oss så snart programmet for resten av
2001 foreligger å oversende noen eksemplarer, og ønsker velkommen
til besøk i våre lokaler på Ullevål Stadion.

Vi avslutter vår lille hilsen med å ønske Akersborg Rotary Klubb alt
godt og lykke til, ikke bare for jubileumsåret, men for alle årene frem-
over!
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Klubben blir til
Av Victor Schlytter

For ti år siden skrev vårt medlem Victor Schlytter en beretning om
Akersborg Rotary Klubb. Den uforkortede versjonen finnes i klubbar-
kivet, og er tilgjengelig for alle interesserte. Victor var klubbens husdik-
ter. Han var i mange år redaktør av Allers. I sine unge år var han med i
swinggruppen Sixpence, som blant annet spilte på Slottet – på en fest
der dronning Maud var vertinne. Vi gjengir her Victors beretning om
Klubbens stiftelse.

Om Rotary International formerer seg
ved knoppskyting eller eggdeling skal
være usagt. Men en fenomenal for-
plantningsevne må ha ligget i organisa-
sjonens idé, en formeringseksplosjon
som grunnleggeren, Paul Harris neppe
kunne ha drømt om.

Han var selv en nøktern og jordnær
sakfører i Chicago. Det var rent prak-
tiske, forretningsmessige tanker som
fikk ham til, den 23. februar 1905, å 
be sammen tre venner på sitt kontor. De
tre var Silvester Schiele, assurandør,
Gustavus Loehr, grubeingeniør og Hiram

Schorye, skredder. Paul Harris brettet ut sin plan, å stifte en klubb hvor
det bare skulle være ett medlem fra hvert yrke eller hver bransje. Og
vennene bifalt planen.

Møtene skulle til å begynne med avholdes som lunsjmøter på med-
lemmenes respektive kontorer, og derav oppsto navnet Rotary. I løpet av
stiftelsesåret nådde klubben opp i 30 medlemmer, som åpenbart trivdes
og så sin næringsinteresse tjent med å møte folk fra alle yrker.

Imidlertid gikk det hele tre år innen Rotaryklubb nr. 2 ble opprettet –
det skjedde i San Francisco, men så begynte det å gli. I 1910 var det
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blitt 10 klubber, og det første store fellesmøtet, kalt konvensjon, ble
arrangert det året i Chicago. Klubbene begynte nå å vokse ut over USAs
grenser, til Canada, England, Eire og videre til alle fem verdensdeler.

På konvensjonen i Portland i 1911 hendte det noe bemerkelses-
verdig. En handelsskolebestyrer ved navn Fredrick Sheldon lanserte
Rotary-bevegelsens slagord:

«He profits most who serves best.»

Etter det var kremmesjelenes begrunnelse borte, og Rotary var blitt en
etisk bevegelse.

Rotary kom merkelig tidlig til Norge. Oslo Rotary Klubb fikk char-
ter nr. 1211, som det aller første i Norden. Det var en norsk-amerikaner,
senator og apoteker Olaf M. Oleson fra en Rotaryklubb i Iowa, som
besøkte Norge og tok kontakt med gamle venner. Han henstilte til sin
nevø, daværende kaptein i Garden, Ola Five, å prøve å få i stand en
klubb i Kristiania. Året var 1921. Den 13. oktober ble det konstituert en
organisasjonskomité på 9 medlemmer.

Kristiania Rotary Klubb ble konstituert i februar 1922 med 13 med-
lemmer, og overrettssakfører og translatør Trygve H. Wegge ble valgt 
til formann. Den 21. april ble det besluttet å søke om opptakelse i
Rotary International, og innvilgelsen kom 1. juni 1922, som ble klub-
bens charterdato.

Vi springer til 1950, da Kristiania Rotary Klubb foreslo opprettet tre
nye klubber i Oslo, og samtidig inndele byen i sektorer. De tre klubbene
var Gimle, Akersborg og Ekeberg. Gimle ble opprettet 28. oktober
1950, Akersborg 3. juli 1951 og Ekeberg 5. februar 1952. Gimle og
Ekeberg fikk Oslo-klubben som faddere, mens Akersborg fikk Gimle
til den verdighet. Vi kan fortelle hvordan det foregikk.

Gimle avholdt sin charterfest den 7. desember 1950. Daværende
guvernør, Sigvald Jorfald, påla i sin tale ved middagen klubben å
arbeide for en ny klubb i byens nordre distrikt. Det ble nedsatt en
komité bestående av Rolf Riise, Haakon Dahm-Simonsen, Einar Dybing,
Erling Trier og John Møllhausen. Komitéen utarbeidet en liste over
klassifikasjoner som den syntes burde dekkes i Oslo nord. Nå fulgte 
en rekke møter hvor tidligere guvernører Jorfald og Rode, Thor Bjørn
Schyberg i Oslo-klubben, og president og sekretær i Gimle, Finn
Alexander og Einar Dybing, ga orientering om Rotary.

Det forelå hele 18 forslag til navn på den nye klubben, og det måtte
en rekke avstemninger til før man kunne enes om navnet Akersborg.
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Det er god klang i dette navnet – liksom i Akershus – og vi har all grunn
til å være tilfreds med valget.

Den 19. juni ble det sendt ansøkning om opptakelse i Rotary Inter-
national og allerede 8. juli fikk klubben følgende telegram fra Jorfald:

«Akersborg opptatt i Rotary International 3/7.
Gratulerer. Klubben hilses. Jorfald.»

Den 28. september 1951 arrangertes charterfesten på restaurant Georges.
Vi har oppbevart Akersborgs første gjestebok, for øvrig en gave fra
Gunnar B. Lampe, den gang president i Oslo Rotary Klubb, hvor samt-
lige gjester m/fruer satte sin signatur.

Vi siterer fra «Rotary-meddelelse» nr. 14:

«Charterfesten fant sted i høytidelige former i nærvær av 83 rotari-
anere med damer. Charteret ble overrakt av Past Governor Leif S.
Rode, og under fadderskap av tidligere president Riise i Gimle.
Høytideligheten i forbindelse med overrekkelsen av Charteret, ut-
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deling av Rotary-knappen til medlemmene og overrekkelsen av
hilsener og gaver gjorde dypt inntrykk på medlemmene. Den etter-
følgende meget vellykkede fest med anslående taler gjorde at alle
tilstedeværende er blitt et verdifullt minne rikere.»

Så var vi altså behørig etablert.
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Chartermedlemmene 
og deres klassifikasjoner

Vi presenterer her Akersborg Rotary Klubbs første medlemmer og
deres yrker. For de yngre Akersborgere er disse navnene omtrent like
fjerne som fedrene på Eidsvoll, mens klubbens eldste medlemmer fort-
satt husker mange av chartermedlemmene med glede. Uansett, så for-
tjener de å bli presentert i dette 50-års jubileums-skrift, for uten dem
ville det ikke vært noen Akersborg Rotary Klubb i dag.

1. Andersen, Bjørn Oscar
Printing
Oscar Andersens Boktrykkeri
Owner

2. Blystad, Arne
Leather Tanning and Articles
Blystads Fabrikker
Owner

3. Darre Jenssen, Lauritz
Civil Engineering
Darre-Jensen & Goffeng
Owner

4. Eng, Rolf Ø.
Stationary
Snorre A/S
Managing Director

5. Finsen, Gunnar
Radioscopy, Radiotherapy
Owner
Dr.
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6. Friling, Viggo
Blacksmithé hardware
Owner

7. Francke, Sven Chr.
Glasing
Hjort & Riser A/S
Managing Director

8. Kavli, Guttorm
Museums
Kunstindustrimuseet
Assistant Director

9. Klem, Georg
High Schools
Oslo Katedralskole
Head Master

10. Klem, Jan
Hotels
Holmenkollen Turisthotel A/S
Managing Director



11. Ly, Franck
Dentistry
Owner

12. Mangschou, Leif
Furnishing,
Herkules 

Confektionsfabrikker A/S
Managing Director

13. Maroni, James
Fire Insurance
Norges Brannkasse
Director

14. Mustad, Wilhelm
Machine shops
Wilhelm Mustad
Owner

15. Nansen, Odd
Architecture
Owner

16. Paus, Bernhard
Carbonated Beverages
Nora Fabrikker A/S
Managing Director
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17. Pedersen, Nils Kjær
Dry Goods
J. Chr. Pedersen
Owner

18. Remlow, Arne
Associations
Brukskunstforeningen i Oslo
General Manager

19. Ringnes, Amund
Beer
Ringnes Bryggeri A/S
Managing Director

20. Simonsson, Bror
Optical Goods
Bror Simonsson
Optician

21. Sinding-Larsen, Bjørn
Pharmaceutical Articles and 

Drugs
Nyegaard & Co. A/S
Manager



De 10 første årene
Spredte inntrykk fra 

Klubbens liv – basert på presidentenes 
månedsbrev

Av Bjørn Walter Magnussen

«I en tale under festmiddagen på Gimle Rotary Klubbs Charterfest den
7. desember 1950 påla daværende guvernør, Sigvald Jorfald, Gimle-
klubben å gå i gang med dannelsen av en ny klubb i Oslos nordre dis-
trikt.»

Dette står skrevet i Akersborg Rotary Klubbs eldste bevarte arkiv-
mappe, hvor presidentenes månedsbrev er samlet. Videre finner vi at
klubben konstituerte seg som Provisional Club i det første lunsjmøte,
som ble holdt på Hotel Continental den 16. mai samme år. Klubben
startet med 21 medlemmer, og møtene ble avholdt i Restaurant Georges
på Sehesteds Plass hver mandag kl. 12.15. Det ble presisert at det kun
er to emner som ikke kan diskuteres i Rotary, nemlig politikk og reli-
gion. Klubbens charterpresident var Bernhard Paus, «direktør, mineral-
vann, Nora Fabrikker AS».

Vurdert ut fra våre dagers kjappe stil fremstår månedsbrevene som
høytidelige og formelle. De ble i starten kalt Rotary-meddelelser, og
inneholder meget detaljerte referater fra møteprogrammene og foredra-
gene, like fra presidenten ønsket velkommen og ga ordet til foredrags-
holder. De første programmene ble betegnet som «bransjeforedrag»,
noe som alle klubbens medlemmer etter hvert skulle holde om sine
respektive virkefelt. Allerede fra starten ble det fra presidenten slått fast
følgende: «I juli måned vil der overensstemmende med lovene ikke bli
fastsatt bestemte foredrag på forhånd på grunn av det sannsynlig store
feriefravær.»

I juli 1951 hadde klubben sitt første besøk fra en annen klubb. Det
var lektor Oskar Jensen fra Fredriksberg Rotary Klubb i København.
Det ble utvekslet tildels høytidelige hilsener begge veier, og gjesten «ga
uttrykk for den lykke som etter hvert blir større og større ved å være
rotarianer». I Rotary-meddelelse 030951 ble det fastslått at Akersborg
Rotary Klubb «nu er blitt notert som møtested for andre rotarianere».
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Det ble alltid skrevet referat fra møtene med innholdet i hovedprogram-
met. En avslutning som denne ga inntrykk av hvor stor pris man satte på
foredragsholderne: «Kåseriet ble påhørt med stor interesse og høstet
velfortjent applaus.»

Fremmøtestatistikken for 2. kvartal 1952/53 fastslo at det gjennom-
snittlige fremmøte i oktober var 18 medlemmer pr. møte (78,52 %). Fire
av medlemmene hadde 100 i fremmøteprosent. Klubben hadde da 24
medlemmer.

Et eksempel på et originalt program finner vi fra møte 9. juni 1952:
– Georg Klem (lektor ved Oslo Katedralskole og chartermedlem) hadde
for dagen laget et spesielt morsomt program, idet han meddelte at han
ville eksaminere medlemmene om året 1814 i forbindelse med 17. mai-
feiringen. Han stilte 25 spørsmål, som alle kunne besvares fra folke-
skolens historiebok. Det ble overlatt til hver enkelt å gi seg selv poeng:
2 poeng for riktig svar, 1 for 1/2 svar og 0 for galt eller intet svar. Klems
spørsmål skapte tydelig forvirring og nervøsitet blant medlemmene, og
en av gjestene meddelte på vegne av seg selv og andre (?) at han synes
at gjestene burde holdes utenfor en slik «ubehagelige eksaminasjon».
Det hele ble imidlertid meget vellykket på grunn av Klems ytterst inter-
essante valg av spørsmål. Noen offentliggjørelse av resultatene ble ikke
foretatt, men noen ble nok konfrontert med tildels store hull i sine histo-
riekunnskaper.

I møte 22. februar 1954 ble det referert at «våre damers Inner Wheel
Klubb vil holde sin charterfest på Georges den 1. april, og at vi mannfolk
vil bli invitert». I senere referater finnes det lite om denne klubben. De
holdt mange møter, men var i mindre grad referatorientert, ser det ut til.

I Rotary-meddelelsen nr. 9/53 står følgende: – «den 25/3 var det
aftenmøte med W. Mustad og frue som vertskap hos Mustad på
Madserud, hvor vi fikk anledning til å beundre det praktfulle hjem med
det deilige inventar. Deilig oppdekning med etterfølgende dans til den
årle morgen.» Noe er annerledes enn i dag – tydeligvis!

I referat fra februar 1953: – I tillegg til de ordinære møter hadde vi
aftenmøte den 24/2 på Ullevålseter hvor dessverre svært få medlemmer
fant anledning til å være tilstede. Dette problem kjenner vi igjen i år
2001.

Det virker ikke som det var noen «rød tråd» i programmene, men et
bredt utvalg av temaer, som for eksempel «Jordbruket i støpeskjeen»,
«Røde Kors Patientvenner», «Fotballreglene og deres tilblivelse», «Vi
er alle kunstnere», «Kandahar-bindingen», «Seilskuter og førstereis» og
«Suezkanalen».
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Fra august 1956 ble Rotary-meddelelsene til Månedsbrev (uten at
dette ble kommentert).

I møte 20. august 1956 var temaet et kåseri av maleren Haakon
Stenstadvold under tittelen «Digresjoner fra kunsthistorien» hvor han
også kom inn på hva kunstnere lever av. Kåsøren fengslet tilhørerne slik
at møtet varte utover regulær tid. Forøvrig var det flere ganger at fore-
draget (eller kåserier, som de stort sett ble benevnt) forårsaket kommen-
tarer som følgende: «Det hyggelige og morsomme kåseri høstet stor
applaus som gjentok seg etter presidentens takketale.»

Referatene kunne være på flere sider etter spesielt interessante fore-
drag. Diskusjonene og kommentarene ble også referert. For øvrig ble
det meddelt i juni 1955 at sekretæren lå noe etter med referatene grun-
net fritidsarrangementer. Sekretæren lover imidlertid at «dette skal bli
annerledes heretter, men forutsetter da at medlemmene hjelper til. Det
er ikke morsomt å gå tiggergang på møtene for å få noen til å skrive et
referat. Det har altfor ofte blitt til at sekretæren selv har måttet ta refera-
tene». Et litt annet opplegg enn dagens!

Møtet mandag 19. mai 1958 ble referert som et møte «vi vil komme
til å huske lenge». Da var Arnulf Øverland foredragsholder. Et referat
kan bare bli et fattig forsøk på å gi en idé om det lødige stoff, som dik-
teren og mennesket Øverland lot oss få del i. Vi fikk være med på fore-
dragsholderens streiftog gjennom hans eget liv, ble det skrevet. Tilslutt:
«Forsamlingen støttet opp med applaus av det store kaliber, etter at pre-
sidenten hadde takket Arnulf Øverland hjertelig for hans retrospektive
utstilling av eget liv og egen diktning.»

Fra og med januar 1959 ble møtene holdt på Restaurant Frascati.
Årsaken til dette ble meddelt i månedsbrevet: Hotell Bristol overtok
Restaurant Georges og skulle benytte lokalene.

Det ble referert fra månedsbrevet for november/desember 1959 at
man «stadig kan glede seg over å ha mange gjester på møtene, derav
noen stamgjester som så vidt vi kan se svært gjerne vender tilbake til
oss, og noen nye både fra innland og det store utland. Begge deler setter
vi like stor pris på». Dette var i Victor Schlytters presidenttid.

Fra tid til annen ble det arrangert aftenmøter på «Rotaryhytten»
(Oslo Rotary Klubbs hytte på Sollihøgda), som for eksempel 4. novem-
ber 1960 da møtet ble arrangert av Akersborg. Referatet viser at det
møtte 37 rotarianere fra åtte klubber. Møtet ble meget vellykket med et
utmerket foredrag av Rotary Foundation stipendiat Thor Erling Staff. «I
foredraget behandlet han forholdene i USA slik som han hadde lært
dem å kjenne under ett års opphold der borte. Det gikk klart frem at
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Staff hadde brukt øyne og ører godt under sine streiftog i en mengde av
statene.» For øvrig når det gjelder ORK’s hytte, ble det meddelt at
denne kunne benyttes under olympiauken «hvor pensjonsprisen på
grunn av spesialtraktering var satt til kr. 22,–».

I månedsbrev for april samme år ble det referert fra møte 10/4 hvor
journalist Reidar Lunde fra Ekeberg Rotary Klubb redegjorde for hva
som foregår «over og under Nordpolen». Presidenten takket for interes-
sant foredrag og avsluttet med å si at «det finnes vel ingen annen som
kan tale så varmt om noe så koldt!»

Referat fra presidentskifte 26. juni 1961: «Øivin Fjeldstad, som av-
takkende president, sa i sin vakre tale blant annet at året vel ikke hadde
budt på de store omveltninger innen klubben, men at det hadde vært et
godt år med jevnt og godt fremmøte. Etter at vår nye president, Gotfred
Bentzen – hadde fått kjeden hengt om sin hals, takket han sin forgjenger
på klubbens vegne for ypperlig innsats og for stø ledelse av klubben
gjennom året. Han konkluderte med å si at «vi visste og vet at du er en
fremragende orkesterdirigent, og gjennom ditt virke som president har
du bevist at du er en like dyktig klubbdirigent!».»

Som avslutning kan bemerkes at vel ikke så mye har endret seg siden
den tiårsperioden som er omtalt, bortsett fra stilen. Språket var annerle-
des, litt tyngre og mer høytidelig. Man var meget nøye med å bruke kor-
rekte titler, ikke minst for gjester, og gjestene ble viet stor oppmerksom-
het. De må ha følt seg velkomne i Akersborg, hvor de enn kom fra.
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Presidentene i Akersborg
Rotary Klubb har ordet

Vi har bedt tidligere presidenter i Akersborg Rotary Klubb å skrive om
sine respektive presidentperioder. Hvilke ambisjoner hadde presiden-
tene? Hvilke mennesker og programmer gjorde mest inntrykk? Var
klubben annerledes tidligere? Til vår glede har de fleste av dem vi kon-
taktet sendt oss beretninger. De følger her i kronologisk rekkefølge. Til
sammen utgjør de en interessant og personlig preget kavalkade over
store avsnitt av Akersborg Rotary Klubbs historie.

1967–68
President Harald Schjoldager
Det er rent mye vann i havet siden jeg var president i Akersborg Rotary
Klubb. Det er vel 10 år siden jeg gikk ut av klubben, men jeg har varme
tanker rundt kameratskapet i Akersborg. Når min arbeidssituasjon blir
lettere, vil jeg sterkt overveie å søke nytt medlemskap.

Ved jubileet er det naturlig for meg å trekke frem enkelte navn.
Gunnar Finsen var en markert personlighet. Av yrke var han røntgen-

lege, og hadde av den grunn mye fritid. Gunnar var sterkt kulturelt
interessert, og benyttet tiden til reiser i Østen, i Syd-Amerika og andre
steder, og kunne derfor berette fra all verdens kulturer. Hans beret-
ninger om reiser i Syd-Amerika, foretatt på aller billigste måte på
skranglende lasteplan eller til fots gjennom jungelen, var helt utrolige.
Han var også sterkt interessert i fransk litteratur og jeg husker spesielt et
foredrag om Marquis de Sade.

Som nevnt reiste han og hans kone på billigste vis, og da de skulle ta
fly fra New York oppdaget de plutselig en kakerlakk som vandret
mellom stolradene. De stusset først over at et moderne fly hadde slike
husdyr, men kom raskt til at individet var medbragt fra deres særlig bil-
lige hotell i New York.

En annen markert person i klubben var Guthorm Kavli, slottsfor-
valter. Han åpnet sitt hjem i Slottsparken for klubben ved flere anled-
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ninger. Som arkitekt var han en engasjerende foredragsholder, og han
åpnet også Slottet, Oscarshall og Kongsgården for klubbens medlemmer.

En tredje medlem av klubben som jeg vil fremheve, var Gotfred
Bentzen. Gotfred personifiserte det beste i Rotary: medmenneskelighet,
etisk standard og engasjement. Jeg kan ikke huske at han holdt mange
viktige foredrag, men ved sin tilstedeværelse og sine kloke replikker var
han en inspirasjonskilde for alle oss andre. Gotfred var en sann humanist.

Disse tre ruvende personligheter er borte, men ved sitt virke har de
vært med å skape den ånd og det kameratskap som preget klubben i min
tid som medlem.

1969–70
President Christopher Martinsen
Først en kort presentasjon av meg selv. Jeg er født i Oslo 28. november
1926. Realartium 1945, Treider 1946, Militæret 1946 og Brigade 471 i
Tyskland. Siviløkonom fra University of Colorado, USA 1949, hospi-
terte ett år ved Teknische Hochschule, Graz, Østerrike. Ansatt i A/S
Sveiseindustri, Oslo (delvis eiet av familien) fra 1951, daglig leder fra
1970, pensjonert i 1993.

Jeg ble medlem i Akersborg Rotary Klubb i 1968. Det var min tidli-
gere nabo, advokat Harald Schjoldager som var min fadder. Så vidt jeg
husker forløp presidentåret ganske greit. Sosialt var en del av oss med
på kjøring av poliorammede til behandling, andre var «prison-visitors».

Møteprogrammene var meget varierte, men en del tid ble viet
Rotary’s idégrunnlag og formål. Personlig var (og er) jeg meget interes-
sert i hvor det etiske og moralske innen forretningsorden befant seg. Et
ømtålig emne! En del tid ble brukt til å forstå nytten av å ha Rotary
Foundation, som etter min mening er utmerket. Vi var så heldige å ha
Mentz Schulerud i klubben. Han var alltid villig til å kåsere når fore-
dragsholder manglet. Det ble latter når han slapp til med sine anektoder.
Enkelte medlemmer åpnet ofte sine hjem for hyggelige aftenmøter og
for komitémøter med bevertning. Disse ga en fin oppfrisker for klubb-
miljøet. Det er lenge siden min presidenttid, men jeg tror ovenstående er
noenlunde i overensstemmelse med sannheten.

Som pensjonist tilbringer jeg ca. syv måneder av året i Syd-Spania,
hvor jeg har en leilighet på Costa del Sol (Costa del golf). Noen glede
av norsk vinter har jeg ikke hatt på mange år, på grunn av lungetrøbbel,
og mitt siste fall på holken resulterte i et brukket håndledd, så Spania er
vesentlig bedre for meg.
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1973–74
President Atle Rønning Arnesen
Jeg ble kastet hodestups inn i presidentvervet, fra vervet som formann i
programkomitéen, uten styreerfaring og bare med tre års medlemskap.

Akersborg Rotary Klubb var på flyttefot. Becker hadde solgt Frascati
og vi fikk ny møteplass i restauranten til Hotell West i Skovveien. Fra
1951 hadde restaurant Frascati vært vårt «hjem». Under Beckers over-
våkning ble de lekreste smørbrød servert. Spesielt husker jeg Vester-
ålens fiskeboller stekt i smør, sitron og grovmalt pepper.

Men Hotell West sørget også bra for oss. Litt trange og uoversiktlige
forhold var det, men hyggelig og vennskapelig atmosfære blant med-
lemmene lot seg ikke påvirke av ytre forhold.

Det var ikke enkelt for en nybakt ung president å presidere over per-
sonligheter som Mentz Schulerud, Victor Schlytter, Øivin Fjeldstad,
Guthorm Kavli og mange andre med lang Rotary-erfaring og stor kunn-
skapsmessig og intellektuell kapasitet. Men jeg husker ikke at jeg måtte
bruke klubben en eneste gang.

Med det spekter av innflytelsesrike medlemmer med stort nettverk
som preget klubben, var det ikke vanskelig å få gode programmer til
møtene – programmer som engasjerte og moret.

Vi hadde høy fremmøteprosent, eller kanskje det bare virket slik
fordi alle var så engasjerte. Akersborg Rotary Klubb fungerte godt på
den tiden, men det var en bekymring at gjennomsnittsalderen var sterkt
stigende, samtidig som flere av de eldre medlemmene tydelig gav
uttrykk for at nyrekruttering var lite ønsket. Akersborg var en spesiell
klubb med lite engasjement inn i Rotary-bevegelsen, selv om mottoet
«Service above self» stod høyt.

Gotfred Bentzen og Guthorm Kavli og andre åpnet sine hjem for
hele klubben til festlig lag to-tre ganger i året. Komitéene var aktive,
med kveldsmøter hos medlemmene. Vi hadde nok bedre tid den 
gangen.

Det var ingen store prosjekter, men noen medlemmer kjørte eldre og
funksjonshemmede mennesker til fellesaktiviteter. Vi var nok litt for inn-
advendte mot klubben og dens sosiale liv. Min største ambisjon som
president var å støtte opp om programkomitéens arbeide for å skaffe all-
sidige og gode foredragsholdere, også fra klubbens egne medlemmer –
ikke bare som «tre minutter» eller egoforedrag. Det burde programko-
mitéen beflitte seg mer på i fremtiden, for å aktivisere medlemmene. Vi
hadde ingen kriser i min tid, i hvert fall ikke av en størrelsesorden som
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har satt varig minne. Men de yngre medlemmene var bekymret for
rekrutteringen.

Målsettingen var som i dag: en liten men sterk klubb med et rikt
indre liv; og aktive medlemmer som kommer på møtene, ikke for å for-
svare fremmøteprosenten, men fordi det er interessant, kunnskapsbring-
ende, vennskapsutviklende og hyggelig; og ikke minst, for å få inspira-
sjon til å utøve «Service above self» i møter og i hverdagslivet.

1975–76
President Leif Erik Jensen
Gratulerer med jubileet!

Min presidenttid er heller langt tilbake, med ca. halvgått løp for
klubben i forhold til jubileet, men den gamle opprinnelige garde var
fortsatt sterkt representert.

Akersborg den gang, som nå, var ikke blant de mest aktive klubbene.
Det var det ukentlige formiddagstreffet og praten som var det viktige.
Vi forsøkte å få til rotasjon ved bordene. Det var ikke greit. Hadde noen
gjennom år sittet sammen med venner, ville de fortsette med det.

Selv om klubben ikke var spesielt aktiv, hadde vi en ukentlig forplik-
telse. Klubben hadde påtatt seg å kjøre handikappede damer til Sophies
Minde, hvor de kunne svømme og treffe andre mennesker; en meget
hyggelig og særdeles givende aktivitet.

Ambisjonene for en president den gang var å øke fremmøteprosen-
ten, få komitéene til å fungere og få vekket klubben til noe annet enn
det den var. Møteprogrammene var en blanding av foredrag av egne
medlemmer og krefter utenfra. Møtene var et mini folkeuniversitet, og
de kunne være meget spennende.

Det jeg husker best, var besøk av en amerikaner som hadde utvandret
fra Europa etter siste krig. Vi hadde en samtale om hans bakgrunn før
møtet, og jeg fikk overtalt ham til å snakke om seg selv og sine opple-
velser under krigen. Det var sterkt. Han levde seg helt inn i tiden han
snakket om. Fangenskapet i konsentrasjonsleiren, raseforfølgelse og –
gjennom det hele – redsel. Foredraget endte med styrtblødning fra nesen.

Hvorfor melder et medlem seg ut av klubben etter så mange år?
Mange fine år. Om det er fordi klubben ikke gir noe mer eller med-
lemmet selv har mistet evnen til å gi noe – svaret ligger nok et sted i
mellom.

Vi har hatt noen gode presidenter som har løftet klubben frem, gitt
nye visjoner og inspirasjoner. Vi var gjennom perioder hvor vi samlet på
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navn, uten at disse verken gjorde noe for klubben eller fortsatte som
medlemmer, en uheldig form for rekruttering. Det å velge riktige med-
lemmer tror jeg er viktigere i dag enn noensinne. Finne yterne fremfor
nyterne.

Jeg ønsker Akersborg alt vel i fremtiden, med større aktivitet og
større medlemsengasjement.

1976–77
President Svein H. Smith
Gode minner fra Akersborg.
Et godt minne for meg er selvfølgelig 25-årsjubileet i 1976–77 – det
året var tilfeldigvis jeg president. Et tilbakeblikk gir spesielle minner fra
turer i klubbens regi.

Den første var turen til Roma med våre medlemmer, arkitekt Thomas
Thiis Evensen og pater Kjell Arild Pollestad som reiseledere. Thomas
kunne alt om Romas arkitektur og var en naturlig guide for den delen,
men den virkelige reiseleder var Pateren, som i sin hvite munkekappe,
åpnet alle dører – enten det var på Petersplassen, i katakombene eller på
byens beste restauranter. Vi fikk også en minnestund i St. Olavs kapell –
der Olav den Hellige ble kanonisert. Kirken lå ikke langt fra vårt hotell,
nabo til Parlamentet og midt i sentrum av Roma. Det var uforglemme-
lige dager, med nærkontakt med Paven som kort tid før ble forsøkt myr-
det. Heldigvis kom vi også til Assisi før jordskjelvet. Arkitekten og
Pateren delte guidingen på en helt spesiell personlig måte som er et
godt minne.

Min fremmøteprosent falt da klubben bestemte seg for å endre møte-
tiden. Den levde en omflakkende tilværelse en del år, fra Frascati – hvor
grunnen ble lagt for 50 år siden – til SAS-hotellet og med kortere perio-
der på West-end i Skovveien, Stefan-hotellet og Hotell Europa. Det er
godt at man nå er havnet på Grand, et sted som bør kunne gi klubben
økt energi.

1978–79
President Gunnar Germundson
Jeg har aldri angret et øyeblikk på at jeg for mange år siden takket ja til
å bli rotarianer. Rotary har utvidet min horisont og gitt meg sjansen til å
møte mange interessante mennesker. Å være leder er ofte en ensom til-
værelse. Kameratskapet i Rotary gir styrke til å møte hverdagen. Gode
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foredrag og diskusjoner med likesinnede gir ofte løsning på et problem
en går og lurer på. Rotary’s styrke er menneskene. Et av kriteriene for å
bli medlem er at en har en lederposisjon i det yrket en har valgt. Dette
gjør interne diskusjoner meget verdifulle og lærerike. Akersborg hadde
i min tid mange interessante mennesker. Som bankmann var informa-
sjonene om andre yrker til stor nytte.

Flere av medlemmene i Akersborg hadde høye stillinger i militæret.
Som vernepliktig offiser var det alltid interessant å møte disse.
Forsvaret var flere ganger på programmet med gode foredrag av egne
medlemmer. Gamle Krigsskolen ga rammen til årsfesten da jeg var pre-
sident, takket være en av generalene, og jeg minnes den som en meget
vellykket aften.

Arkitektur var også et emne som stadig var oppe, og takket være
flere kjente arkitekter som medlemmer, hadde vi mange gode foredrag
og diskusjoner om byens utforming og fremtid.

Musikk var et annet emne som også var populært. Flere av våre med-
lemmer var knyttet til Konserthuset, og vi var på flere gode konserter
med etterfølgende foredrag og servering.

Som president følte jeg at min hovedoppgave var å sveise medlem-
mene sammen. Særlig følte jeg det viktig å sørge for at nye medlemmer
ble tatt hånd om og vi tok fadderordningen alvorlig. I min tid hadde vi
formiddagsmøter. For mange var det vanskelig å ta seg fri for å møte.
Av den grunn var det viktig at foredragene holdt høy kvalitet, slik at
folk følte at de hadde noe igjen for å komme. Gode diskusjoner i kjøl-
vannet av foredragene var også viktig. Interesserte medlemmer som
møter på møtene betyr alt for klubbens være eller ikke være.

Flere klubber både i Norge og ute sliter med rekruttering. Om det
skyldes dårlig markedsføring av Rotary eller at dagens ledere har prob-
lemer med å få tiden til å strekke til, vet jeg ikke. Men mer enn noen sinne
tror jeg mennesker har behov for å møte mennesker fra andre yrker.
Dataalderen isolerer mange og kommunikasjon ansikt til ansikt blir det
stadig mindre av. Folk møtes via skjermen. Det er å håpe at bedrifts-
lederne innser det og animerer sine medarbeidere til å søke til Rotary.

En av de viktigste oppgaver Rotary har i dagens samfunn er å gjøre
sitt for at folk som kommer fra andre land får en plass i arbeidslivet, og
at deres kvalifikasjoner er det eneste som teller ved en ansettelse.

For tiden er jeg medlem av Holmenkollen Rotary Klubb, idet klub-
ben ligger i mitt bo/kontorområde. Jeg ønsker Akersborg lykke til med
50-års jubileet, og benytter anledningen til å takke for mange hyggelige
år i klubben.
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1979–80
President Henrik Reimers
Jeg kan ikke huske om noen av møtene i min presidentperiode var spe-
sielt vellykkede. Møte-temaene skulle være aktuelle, og for meg var de
alltid søkende – jeg fikk i alle fall et godt innblikk i hva som rørte seg
hos andre personer i andre bransjer enn min egen. Kort sagt vil jeg hel-
ler fremheve klubbens egne medlemmer og gjester som hevet nivået
med engasjement og spørsmål til de utvalgte foredragsholdere.

Det som ofte hevet møtene over normalen, var når det ble arrangert
kveldsmøter privat med ca. 20 fremmøtte. Slike møter fant sted flere
ganger hos meg. Det ga et personlig preg på samværet med enkel serve-
ring og bidrog uten tvil til å forme klubbens medlemmer mot Rotary-
bevegelsens idealer. Disse møtene minnes jeg med glede!

Det var spesielt ett tema som ofte stod på dagsorden i min tid:
«Forsvaret.» Med høyere offiserer som medlemmer, forsvarssjef Sverre
Hamre, general L.C. Rolstad og kommandørkaptein Peter Gørvell-
Dahll, ble det alltid meget innholdsrike møter. Russiske ubåters gjen-
tatte krenkelser av andre lands territoriale farvann bidro til å øke inter-
essen for temaet Norges forsvar.

Formålet med programteamene og foredragsholdere, enten de var
egne eller eksterne, var å gi de møtende følelsen av å få «noe» igjen for
å avbryte sitt daglige virke. Egoforedragene var i en klasse for selv –
personlige med refleksjoner som det alltid var interessant å ta del i. Jeg
husker spesielt lege Gunnar Finsen’s «underfundige» og gledesfylte rei-
seopplevelser fra spansktalende land. Ufattelig hva han fikk med seg.

Et stort diskusjonstema var møtetidspunktet, fordi de fleste av den
«nye og yngre» garde fikk samvittighetsproblemer i sitt daglige virke.
Etter en alvorlig debatt ble det et knepent flertall for ettermiddagsmøter.

I min presidentperiode hadde jeg ikke tilgang til et «veldimensjo-
nert» sekretariat, slik at jeg var nødt til selv å skrive ut konvoluttene
med navn og adresser for hånd – skjønnskrift har aldri vært min styrke.
For denne innsatsen høstet jeg etter hvert en sviende og kraftig kritikk –
men presidentperioder varer jo som kjent ikke evig – det ble redningen.

Til slutt minnes jeg med stor glede innsatsen overfor de polioram-
mede kvinner som vi transporterte til og fra Kronprinsesse Märthas
Institutt. Det å hjelpe andre mennesker gjør godt for sjel og sinn.
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1980–81
President Odd Rønning-Arnesen
Jeg husker årene omkring 1980 som en brytningstid, så vel i samfunnet
som i Akersborg Rotary Klubb. Etterkrigstiden som sentralt verdi og
referansegrunnlag i samfunnsdebatten ble gradvis forlatt. Vi var i
begynnelsen av jappetiden. Et nytt samfunnsmønster var i begynnerfa-
sen. Det var derfor naturlig at samfunnspolitiske problemstillinger ble
sentrale temaer i klubbens møtevirksomhet.

Etterkrigsgenerasjonen begynte å få fotfeste i viktige posisjoner.
Høyutdannede yrkesektepar og samboerpar med knapp fritid til rådig-
het og mange konkurrerende tilbud utgjorde en voksende andel av
befolkningen. Rekruttering av nye medlemmer i fremskutte samfunns-
posisjoner til Rotary-bevegelsen var følgelig blitt vanskeligere. Tross
disse utviklingstrekk i tiden fortsatte distriktsguvernørene å stifte nye
rotaryklubber i Oslo-området, selv om metningspunktet for antall klub-
ber for lengst var nådd.

Klubben var blitt 30 år med en tilnærmet statisk medlemssammen-
setning i forhold til charteråret 1951. Nullpunktet for tilsig av nye med-
lemmer var nådd.

Derfor ble nye medlemmer til klubben en sentral målsetting i mitt
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presidentår. Videre etterstrebet jeg å få mer ROTARY inn i vår klubb,
både ideologisk og sermonielt, og tilpasset et mønster av inntrykk fra
klubbesøk i inn og utland.

Nye medlemmer skulle opptas med stil og verdighet. Formelt opptak
av nye medlemmer ble derfor knyttet til aftenmøtene, som var enkle sel-
skapelige sammenkomster i Oslo Konserthus eller hjemme hos meg
eller hos slottsforvalter Guthorm Kavli. Programmet for et aftenmøte i
Konserthuset var konsert etterfulgt av sammenkomst med enkel serve-
ring i Glasshuset og opptaksseremoni ved presidenten. Selv ble jeg tatt
opp som medlem i 1972 sammen med Jahn A. Landmark, under et
aftenmøte med en høytidelig velkomsttale av presidenten – Carl Lund –
hjemme hos Odd Becker (far til Truls).

Jeg la videre vekt på å få frem en handlekraftig og resultatorientert
programkomité. Min suksess eller failure som klubbpresident ville
avhenge av programkomitéens virksomhet. Gode programmer ville
heve klubbens fremmøteprosent, og gjøre klubben mer attraktiv for nye
medlemmer.

Til den fremskutte klubbposisjonen som formann i programkomi-
téen var jeg så heldig å få adm. direktør og advokat Helge Riis. Helge
hadde et usedvanlig variert og rikt kontaktnett av samfunnsspisser og
synsere rundt seg. I tillegg var han selv kunnskapsrik og en velformule-
rende debattant og møteleder. Han hadde evnen til å improvisere et vel-
lykket møteprogram på en sikker måte når foredragsholder enkelte
ganger uteble. Helge hadde alltid et reserveprogram i lommen. Møtene
i Helges tid som formann i programkomitéen var innholdsrike og beri-
kende. De tilstedeværende rotarianere gikk fra våre møter med utvidede
kunnskaper.

Mitt presidentår var i tiden omkring Gro Harlem Bruntlands første
regjeringsperiode og senere overtakelse av Kåre Willoch som regje-
ringssjef. Det var i høyrebølgens år, derfor hadde vi også Erling Norvik
som foredragsholder. Han var en sjelden folketaler og politisk bega-
velse. Hans taler og kåserier var ukompliserte, han mestret forenkling-
ens kunst, slik at alle forsto innholdet i budskapet. Jeg trekker også
frem politiske høvdinger som Einar Gerhardsen og Haakon Lie, de var
begge gjester i vår klubb og fremla sine synspunkter på aktuelle utvik-
lingstrekk i tiden.

Vi hadde også flere høyere offiserer fra hær og marine som medlem-
mer, foredragsholdere og som regelmessig besøkende rotarianere. Vårt
høyt skattede medlem Guthorm Kavli rekrutterte disse via sitt medlem-
skap i Oslo Militære Samfunn.
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I 1970-årene og begynnelsen av 1980-årene var pasientkjøring
Akersborgs bidrag til å gjøre tilværelsen bedre og lettere for en liten
gruppe medmennesker som tilfeldighetene hadde ført inn i en håpløs
livssituasjon. Hver uke hentet en gruppe klubbmedlemmer ensomme
rullestolspasienter i deres hjem og kjørte disse til svømmebassenget på
Kronprinsesse Märthas Hospital, hvor de fikk fysioterapeutisk behand-
ling og svømmetrening i sosialt samvær med andre pasienter. Det var en
slitsom jobb, men til gjensidig glede for utøver og mottaker.

Akersborg var også på den tiden en særegen og spesiell rotaryklubb,
blant annet var vi mindre flinke til å delta i distriktets forskjellige rotary-
arrangementer. Fremmøteprosenten var også den gang et sentralt tema.

Imidlertid mener jeg å ha dekning for å hevde at fremmøtet bedret
seg betraktelig i min presidentperiode, ikke minst takket være Helge
Riis’ planlegging og styring av klubbens programvirksomhet.

Alf R. Bjercke var distriktsguvernør i min presidentperiode. Han
hadde satt seg som mål å «forbedre» Akersborg. Vi ble distriktsguver-
nørens «Prügelknabe». Han gjorde i så måte sitt ytterste for å trekke
klubben sterkere inn i rotaryfolden. Blant annet under et aftenmøte
hjemme hos meg, hvor han på sin spesielle, særegne og engasjerte
måte, prøvde å svinge «distriktsguvernør-pisken» over vår udisiplinerte
klubb. Under dette møtet kom det frem mange interessante og enga-
sjerte innlegg, ikke minst fra seniorene i vår klubb, som fra charterdato
hadde utviklet et spesielt mønster for klubbens møter og eksterne virk-
somhet. Jeg husker med glede vår sjefsdirigent (emeritus) Øivin Fjeld-
stad, redaktør Victor Schlytter, direktør Bjørn Sinding Larsen og andre
som stod opp og forsvarte Akersborg Rotary Klubbs ære og heder ved
denne anledningen. Det ble et «stormende» og minnerikt aftenmøte.

Jeg hadde et krevende, men innholdsrikt og spennende presidentår i
Akersborg.

1986–87
President Truls Becker
Det mest vellykkede møte i min presidenttid var vel selve opptakelses-
møtet i forbindelse med at jeg ble president. Det ble holdt i slottsforval-
ter Guthorm Kavlis bolig i Slottsparken, en unik ramme og med vel-
valgte ord av Thomas Thiis-Evensen. Jeg hadde da bare vært medlem i
to år, og alt var nytt og spennende.

Medlemmene i mitt presidentår var utrolig forskjellige, både hva
alder og status angikk, og jeg følte vi hadde et fint team. Mitt hoved-
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tema var polio pluss aksjonen, og vi fikk inn mange penger til dette for-
målet.

Når det gjelder ambisjoner, så prøvde jeg å innføre et såkalt kaffe-
møte pr. måned, det vil si et møte uten program. Dette fordi vi som var
yngre kunne bli kjent med de eldre. Vi hadde en del hjemmemøter, som
alltid var særdeles hyggelige. De ordinære møtene ble holdt på davæ-
rende Forbundshotellet, nå Rica Hotel Triangelen.

Det mest fantastiske var allikevel turen til Roma, med Thomas Thiis-
Evensen og Kjell Arild Pollestad som ciceroner, og hvor flere av med-
lemmene ble venner for livet. Dette var et fint og spennende år.

1988–89
President Kjell Barman
Oppmuntret av en utrolig hyggelig Roma-tur, ble det også i min periode
som president brukt meget tid på planlegging av en ny fellesreise.
Sammen med Per Remfeldt, Einar Joys og Hans Christian Christiansen
ble flere muligheter drøftet. Valget ble Cote d’Azur med Nice som
«base». Den turen ble også en uforglemmelig opplevelse. Det var helt
utrolig hva Per rakk å vise og fortelle oss i løpet av en uke.

Selve reisen ble avviklet i begynnelsen av Peter Gørvell-Dahlls peri-
ode som president. Hans livsledsager ble dessverre alvorlig syk akkurat
da, og de kunne derfor ikke bli med til Nice. Past president (jeg) og Finn
Aanesen (som var president før meg) bistod derfor på vegne av Peter.

Men det skjedde også annet enn planlegging av reiser. Vi hadde et
meget hyggelig år sammen i klubben og i styret. Peter var visepresident,
Hans Christian formann i programkomitéen og medlem av styret, Tore
Simensen sekretær og Bertram Vedeler kasserer.

Det ble avholdt fire styremøter og to Club Assemblies, en i begyn-
nelsen av september og en i juni. Det var interessante foredrag på
møtene, hvorav i alt fem møter/utflukter var med ledsagere:
– På konsert i Konserthuset med etterfølgende bespisning i foajeen.

Isaac Sterns avskjedskonsert.
– Vi var i operaen (Flaggermusen).
– Henie-Onstad museet med Per som guide, og med bespisning etterpå.
– Ute og inne i Oscarshall med Thomas Willoch som guide. Rotaract

deltok etter innbydelse fra oss.
– Omvisning i Kredittkassens nybygg på Majorstuen ved arkitekten.

Med bespisning.
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Vi fikk også med oss en usedvanlig hyggelig klubbaften hjemme hos
Finn Aanesen. Da ble blant annet nåværende president, Bjørn Magnus-
sen, opptatt som medlem.

Victor Schlytter hadde i løpet av året skrevet ferdig sin versjon av
klubbens historie. Den ble besørget innbundet av Finn Aanesen og ut-
levert til medlemmene på møtet hjemme hos ham.

Finn Aanesen ble samtidig utnevnt til Akersborg-arkivar, og tok sikte
på å utarbeide en liste over klubbens eiendeler og litteratur i løpet av
året.

På et av årets møter holdt professor Einar Kringlen et meget tanke-
vekkende foredrag om psykiatriske lidelser. Behovet for å gjøre noe var
enormt, og Leif Johansen foreslo at Akersborg, som et prosjekt, skulle
bistå med igangsetting av et utredningsprosjekt. En slik oppgave ville
bli for stor for Akersborg alene. Temaet ble derfor tatt opp med funge-
rende guvernør som et mulig fellesprosjekt for hele distriktet. Et slikt
engasjement ville gi distriktet og Rotary en god mulighet til å bidra til
at formålsparagrafen om samfunnsmessig engasjement ble oppfylt. Det
ble en stor skuffelse at distriktet ikke ville engasjere seg.

I løpet av året hadde vi også god kontakt med «ungdomsavdelingen»,
Akersborg Rotaract, og arrangerte tre møter felles med dem. De stod
for ett av møtene hos oss og var meget «proffe».

Akersborg Rotary Klubb sponset samme år en fra Rotaract på årets
Ryla-seminar.

Fem nye medlemmer ble tatt opp i løpet av året, mens tre meldte seg
ut på grunn av sin arbeidssituasjon, møtetidspunkt og lang vei til møte-
sted.

De fleste komitéer var aktive. Programkomitéen med Hans Christian
i spissen var meget aktiv.
– Ajourført programoversikt for hele året ble i ettertid utarbeidet til

orientering for påtroppende komité for å unngå eventuelle «overlap-
pende» foredrag.

– Styre og komitéoversikt ble redigert i overensstemmelse med
Rotary-håndbokens oppsett.

– Medlemslisten ble redigert etter aktive/senioraktive medlemmer.
– Det ble utarbeidet en matrise/oversikt over medlemmers verv i styre,

som komitéformenn etc. gjennom årene, som ble forutsatt supplert
etter hvert.

Som også tidligere, syntes årets guvernør at vi ikke hadde betalt nok til
Rotary International, og anmodet oss om å «se nærmere på det». Skulle
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vi betale mer, måtte kontingenten økes. Spørsmålet ble overlatt til neste
president.

Vårt medlem Carl Lund hadde dessverre vært for syk til å kunne
møte det siste halvåret. Vi så ham dessverre ikke mer i klubben. Vi sav-
net hans lune vesen og den herlige cigarduften!

For meg hadde året vært meget travelt, men også svært hyggelig. Jeg
var uhyre takknemlig for all positiv støtte og innsats fra medlemmer,
komitéer og styre. Peter overtok som president på det siste møtet, i juni
1989.

1989–90
Peter Gørvell-Dahll
I min presidentperiode hadde vi formiddagsmøter kl. 12.15 i Hotell
Europa, i meget velegnede lokaler. Vårt medlem Leif Evensen var
direktør for hotellet.

Det var neppe noen bestemte temaer som preget programmet, men
på et par møter diskuterte vi om vi skulle ta opp kvinner som med-
lemmer. Stemningen var stort sett negativ den gang. Fargerike medlem-
mer som Victor Schlytter, pater Kjell Arild Pollestad, Guthorm Kavli 
og Thomas Thiis-Evensen bidro til minneverdige møter. Lektor Per
Amdam holdt et engasjert kåseri om Bjørnstjerne Bjørnson.

Som presidenter både før og etter prøvde jeg å få fart på komitéene,
uten at jeg kan si jeg lyktes helt med det. Møter i komitéene mener jeg
er viktige. Det er på slike møter vi lærer hverandre å kjenne.

Den 2/3-1990 ble jeg som president invitert til Røa Rotary Klubbs
20-årsjubileum, en flott aften i Oslo Militære Samfund. På grunn av
personlige forhold var past president Kjell Barman «stand-in» for meg
frem til oktober 1989.

1991–92
President Thomas Willoch
Det var spennende å bli president. Innføring og kurs i denne sammen-
heng gav interessante muligheter til kontakt, og man ble tilført tanker
og ideer som var verdifulle. Dessuten fikk man kontakt med andre inn-
gående presidenter, noe man hadde glede av senere. Jeg hadde et hygge-
lig og positivt styre. Styremøtene var konstruktive, selv med svært opp-
tatte mennesker. Bare noen er med i klubben i dag dessverre. Men takk
til dere alle som bidro til Akersborgåret 1991–92.
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Jeg kan godt huske at jeg satte meg visse mål. Vi håpet å engasjere
medlemmene mer internt, få opp fart på komitéer og engasjere alle i
prosjekter og diskusjoner. Det skulle vise seg ikke å bli så helt lett – hel-
ler ikke den gangen! For det første er det alltid noen som gjerne vil
beholde det gamle og ikke forandre noe «i utide». Så er det de få som
gjerne vil yte noe, men som har dårlig tid. Stort sett er det vanskelighe-
ter med å få mange nok med. Så er det de som bare møtes for å ha en
hyggelig stund sammen, og ære være dem for det! For det skal jo være
hyggelig. Møtene skal være noe man gleder seg til og som man nødig
vil unnvære.

Jeg prøvde å gi møtene «et innhold». Jeg begynte med å tenne et lys
på talerstolen. Ideen med lyset fikk jeg fra en annen klubb, og presen-
terte et tema eller en situasjon med et menneskelig aspekt i det lokale,
innenlandske eller internasjonale samfunn, som vi kunne tenke over.
Det kunne være en aktuell vanskelig, ulykkelig eller gledelig situasjon
eller begivenhet. Altså noe som angår oss.

Jeg leste et dikt – «gruk» – av den underfundige Piet Hein på hvert
møte. De kunne gi stoff til ettertanke gjennom den humoristiske, dyp-
sindige og skarpslepne form som disse poetiske perler har. Min mening
med disse små «ritualer» var å åpne for tanker, ideer og medmenneske-
lighet. Vi hadde møter i Hotel Europa om formiddagen. Denne møteti-
den hadde man hatt i alle år. Selv om Rotary pr. definisjon er forbeholdt
ledere innen forskjellige profesjoner, ble det etter hvert klart at den
gamle tid hvor «direktørene» kunne avsette mer enn to timer midt på
dagen hver mandag, var i ferd med å skape problemer.

Jeg tok opp muligheten for å skifte møtetid og møtested. (Møtestedet
var lite intimt i innerste delen av en større sal. Vi trengte et klubblokale
vi kunne sette vårt preg på.) Dette ble opptakten til en intens debatt som
gikk over tid. Styret bestemte at vi måtte få alle medlemmer til å
komme på banen skriftlig. Vi laget en omfattende Gallup-undersøkelse
med svært mange spørsmål som gikk på klubbens liv og drift.
Kontroversielle, konstruktive og praktiske forhold ble tatt opp. Det ble
stilt en rekke spørsmål angående klubbens drift, innhold, møtetid og
kvinners eventuelle plass i klubben. Mange brennbare emner som vir-
kelig skapte debatt.

Det var en nyttig «utrøkning» i anonym form hvor alle fikk anled-
ning til å mene meget. Svarene ble evaluert og det gav betydningsfulle
innspill. Av konkrete resultater kan nevnes at det ble bestemt – av et
flertall – at klubben skulle bli en ettermiddagsklubb. Dette skulle gjøre
det lettere for travle yrkesmennesker å møtes på vei hjem fra kontoret.
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Videre ble det valgt å flytte til Grand, med god hjelp av Leif Evensen.
Og mange mente at man skulle åpne for kvinnelig medlemskap, selv
om dette tema var omstridt.

Klubbens pensjonister var nok ikke begeistret for den nye møtetiden,
og et par gikk over i andre formiddagsklubber. Men i det store og hele
tror jeg omleggingen var nødvendig for at Akersborg skulle kunne
eksistere og utvikle seg.

Klubbens 40-årsjubileum ble forberedt i en egen komité, som arbei-
det effektivt og inspirert. Det ble naturligvis satset på dette arrangemen-
tet. Jeg hadde vært med på Gimles stilige jubileumsfest, og hadde sett
hvordan det kunne gjøres. Komitéen hadde mange ideer og tanker. Men
en stor fest må nødvendigvis koste. Om det var prisen eller andre for-
hold som skremte, var vel ikke helt klart, men prisen spilte nok en rolle.
Da vi til slutt sto igjen med for få påmeldte medlemmer, så vi ikke
annen mulighet enn å avlyse festen. Dette var naturligvis en stor skuf-
felse. Jeg følte at klubben på en måte hadde fått et skudd for baugen når
man ikke en gang greide å stable på bena en jubileumsfest.

Jeg lanserte også tanken om en Rotary miljøpris for Oslo. Det ble
arbeidet med dette, men ikke nok. En del tanker om humanitære tiltak
ble diskutert, men dessverre ikke realisert. Jeg følte at balansegangen
mellom dugnadsånd, praktiske tiltak og den mer dresskledde delen av
Rotary ikke var helt enkel.

Det er inspirerende, til dels spennende og en smule stressende å være
president. Som president har man mulighet til å legge inn en personlig
tilnærming, og man føler seg forpliktet til å prøve å tilføre noe som kan
være med på å heve klubbens «bevissthetsgrad» vis á vis det som
Rotary står for. En av grunnene til at man har så stor avskalling innen
Rotary, er etter min mening at det hele kan bli litt «alminnelig». En
foredragsforening kan i og for seg være interessant, men med «tvung-
ent» fremmøte er det kanskje ikke nok. Man må spørre seg om hvorfor
man gikk inn i Rotary da man fikk tilbudet. Svarene er nok mange, og
det kunne være interessant med en liten gallup i klubben på dette
temaet. Dessuten tror jeg at man må kunne lære noe av de medlemmene
som forsvinner fra klubben. Hva forventet de? Hvorfor ble de eventuelt
skuffet? Hvordan burde klubben etter deres mening være? Hva bør
Rotary stå for? Jeg tror at i vår klubb blir Rotarys grunnleggende ver-
dier ikke tatt alvorlig nok. Klubben burde kanskje utarbeide en form for
idéprogram for sin virksomhet? I klubben har det manglet noen for-
melle grep, noen ritualer, noe som gir en opplevelse utenom det man
opplever i hverdagen. Med dette mener jeg ikke at det skal innføres

36



«merkeligheter» eller «lukkete ritualer». Et møte bør kunne gi hygge-
lige samtaler, opplevelser, inspirasjon og mulighet til å gi noe. Og det
bør være en opplevelse å bli tatt opp i Rotary. Det skal være et høytide-
lig ritual som huskes. Det store spørsmålet for klubben er egentlig:
Hvorfor kan jeg ikke unnvære Akersborg?

1993–94
President Einar Joys
Når man er av den legning at ethvert arkiv bør ha en begrenset leveal-
der, så oppdager man også at det å skrive historie – selv om den bare går
seks år tilbake i tid – er ganske komplisert. Det hele må tas ut av hodet,
og da er det nærliggende å tro at skriveren skjønnmaler det hele til egen
fordel.

Imidlertid kom jeg inn i Akersborg Rotary Klubb i 1987, og skal jeg
være ærlig, var nok en vesentlig del av begrunnelsen den store Roma-
reisen som skulle finne sted samme år, med Thomas Thiis- Evensen og
Kjell Arild Pollestad som guider. Turen ble da også min største Rotary-
opplevelse i mine 13 medlemsår.

«Hver gledesstund på jord, betales skal med smerte …»

I 1993 kom «regningen» for en hyggelig Roma-tur og hyggelige påføl-
gende år: Presidentkjedet ventet, men også det ble hyggelig, takket være
et uformelt og greit styre, hvor Leif R. Evensen i sin kapasitet av allvi-
tende sekretær bandt det hele godt sammen.

Undertegnede var av den type presidenter som ikke ønsket og heller
ikke trodde det var riktig å binde opp et fast program for hele perioden.
Rotary’s grunnleggende prinsipp er jo, tross alt, at man skal være til
stede ved så mange møter som mulig, uansett hva som måtte stå på
tapetet av foredrag og andre innlegg. Man skal ikke sitte hjemme og
vrake og velge av møter man ønsker å velsigne med sitt nærvær. Det
negative ved denne regjeringsform er at det kan bli for lite linje i fore-
dragsvirksomheten.

Akersborgs store begivenhet dette året var at vi for første gang ble
arrangør av RYLA. Evenementet fant sted over en særdeles lang week-
end på Toppidrettssenteret, som viste seg glimrende egnet for både det
ene og det annet. Mest moro var det å være sammen med alle de unge
menneskene, som alle som én deltok med liv og lyst. Bjørn Dahl – den
gamle Rotary-kjempe – var helt sentral i opplegget. Grunnen til at
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Akersborg fikk arrangementet, var at opptil flere guvernører hadde
ansett aktiviteten i Akersborg for å ligge ubehagelig lavt. Vår davæ-
rende guvernør, Dan Mesansky, trodde at et samlende oppdrag som
RYLA kanskje kunne være et insitament.

Av andre helt gledelige begivenheter var at damene begynte å gjøre
seg sterkt gjeldende i Akersborg på denne tiden. Slik jeg har sett Rotary,
har dameengasjementet utelukkende vært til glede for klubbene, slik
damer er det overalt ellers i verden.

1994–95
President Arne Bruusgaard
Mitt presidentår var et omstillingsår – slik også de årene var som lå rett
forut for min tid. De viktigste hendelsene som hadde skjedd og som
fortsatt satte sine spor – var at klubben få år før hadde skiftet møtested
to ganger – fra SAS-hotellet til Hotel Europa og deretter til Grand. I til-
legg, og det var kanskje mer dramatisk, ble det bestemt så sent som i
1992 at klubben skulle endre møtetidspunktet fra klokken 11.45 til
klokken 16.30. Med andre ord fra å være formiddagsklubb til å være
ettermiddagsklubb.

Resultatet av disse endringene viste seg. En hel «generasjon» av
senior-rotarianere hadde etter hvert blitt «borte» fra klubben og nye
medlemmer måtte verves. I min periode var dette også en prioritert opp-
gave. Det ble faktisk vervet mange nye medlemmer, og i løpet av året
kunne man registrere en ganske stor nedgang i gjennomsnittsalderen.

Det er mange Rotary-klubber i Oslo sentrum. De andre klubbene var
jo også ute og rekrutterte blant de samme kandidatene som dem vi fore-
spurte. I denne forbindelse ble det diskutert om antallet klubber kanskje
var i overkant av hva som var fornuftig, og Akersborg skulle ta et initia-
tiv for å få antallet noe ned. Resultatet av diskusjonene ble at man
ønsket å fortsette videre i egen regi.

En av de store opplevelsene i min periode var RYLA-seminaret på
Toppidrettssenteret der 24 ungdommer fikk topp foredrag av ledende
og kjente personer, og der debatten om ledelsesspørsmål var frisk og
engasjert. Denne type tilbud var (og er) mangelvare for unge ledere i
Norge. Evalueringen viste at seminaret ble meget godt mottatt. Dette
var annen gang Akersborg arrangerte dette ungdomsseminaret.
Akersborg Rotary Klubb har vært, og er en hyggelig klubb å være med i.
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1995–96
President Biørn Biørnstad
Jeg ser med glede tilbake på mitt presidentår fordi vi fikk gjort så mange
nye ting og ryddet opp i en del gamle synder. Samarbeidet i styret var
meget godt, og alle gjorde en helhjertet innsats til beste for medlem-
mene.

Vi hadde 42 klubbmøter med meget variert program. Vi hadde sendt
ut et programforslag til medlemmene og hadde fått god tilbakemelding
om hva som var av interesse. Av foredragsholdere kan nevnes: Inge
Lønning, Anne-Lise Børresen, Ragnhild Sohlberg, Kristin Clement,
Tønne Huitfeldt, Arne Huuse, Carsten O. Five, Ralph Høibakk, Osmund
Ueland, Kari Vogt, Per Andersen, Bjørn Simensen, Kåre Willoch og
flere egne medlemmer. Det ble også noen møter med ledsagere, som
sammenkomsten hos Kristin og Biørn Biørnstad, viltaften, vinsmaking
og lutefiskaften. Til tross for disse fine tilbudene, klarte vi ikke å nå
opp til den magiske grensen på 60 prosent fremmøte.

En del nye tiltak ble iverksatt i håp om at dette ville gavne klubbens
trivsel og kommunikasjon: Vi flyttet inn i et nytt lokale på Grand, nem-
lig Limelight Bar, med en hyggelig klubbatmosfære etter at møblemen-
tet ble fornyet til dype lærstoler. Et månedsbrev ble lansert for å bedre
kommunikasjonen til og blant medlemmene. Både for høst og vår ble
det produsert et trykket program med nyttig informasjon om program-
met, medlemmene, møtested for naboklubber etc. «Tre-minutten» ble
gjeninnført til glede for mange. Fra begynnelsen av 1996 ble det publi-
sert månedlig, individuell fremmøtestatistikk, slik at alle kunne følge
med i hvordan de lå an! Regnskapet 1995/1996 ble lagt om til å følge
presidentåret, og en årsberetning for 1995/1996 ble fremlagt for med-
lemmene.

Takket være diverse sponsing for trykking og utsendelse av måneds-
brev fikk vi til store innsparinger, men dessverre ikke nok, slik at regn-
skapet viste et lite underskudd.

Vi hadde et veldig hyggelig og givende år, hvor samholdet og venn-
skapet ble befestet. Klubben var i fremgang da jeg overleverte stafett-
pinnen. Utfordringen er rekruttering og å bygge videre på vår Akers-
borg-«esprit».
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1996–97
President Jan Gustav Stenhagen
Rotaryåret startet med hyggelig presidentskifte hos tidligere president,
hvor også ledsagere var invitert.

Rotary-året forløp med ordinære mandagsmøter i Grand Hotel med
til dels godt fremmøte. Spesielt hyggelig var det å notere det store antall
gjester fra inn og utland på våre møter. Flere av de som ble invitert til
våre møter i denne perioden ble senere opptatt som medlemmer, og er i
dag i ledelsen av Akersborg.

Guvernørbesøket var tidlig i september. Det var en fordel, fordi vi fikk
anledning til å drøfte vårt program og våre planer med Guvernøren, slik at
eventuelle justeringer kunne foretas. Klubben var representert på RYLA
med én deltaker og mottok en interessant rapport på et senere møte.

Som president deltok jeg i flere møter i Akersborg Rotaract med
hyggelig gjenbesøk hos oss ved flere anledninger.

Vi var også med i oppfølgingsmøter med sentrumsklubbene etter
PETS-seminaret.

Tradisjonen med vinsmaking og enkelte møter utenfor våre faste
møtelokaler ble opprettholdt. Det ble forsøkt intenst å «blåse liv» i
komitéene, noe som vi delvis lyktes med. Programkomitéen var kom-
met for å bli, og selv om det alltid vil finne sted endringer i program-
met, er det en lettelse i gjennomføringen av møtene når de er program-
mert på forhånd. 

De øvrige komitéene strevde mer med å finne egnede prosjekter å
arbeide med, så det ble dessverre liten fremgang for konkrete resultater,
men det ble i hvert fall noen hyggelige møter.

Det ble satt klare mål for økning av medlemsmassen. Målsettingen
ble realisert.

Rotary-året ble avsluttet med en mottakelse 30. juni med president-
skifte.

1997–98
President Asbjørn Wangerud
Jeg overtok en veldrevet klubb, hvor økonomien var i bedring og med
en forholdsvis god aldersfordeling i medlemsmassen. Jeg hadde en mål-
setting om netto medlemstilgang på fem, få gjennomført et prosjekt, et
godt program og bedre det kameratslige samvær. Dessuten burde alle
komitéene være i arbeid.
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Målsettingen ble ikke oppnådd for medlemstilgang. Netto ble det 1 i
avgang, etter at klubben fikk fire nye medlemmer og en avgang på fem
medlemmer. Rotary-budskapet var for dårlig innsolgt til medlemmer i
de foregående Rotary-år, spesielt betydningen av fremmøte og forvent-
ninger om en innsats. Desto mer gledelig var det at klubben klarte å
gjennomføre et støtteprosjekt med tilhørende besøk av en gruppe med-
lemmer på en barneskole i Kenya.

Programmene var gode, og som høydepunkter vil jeg nevne:
– Lise Fjeldstad: Hva kjærligheten er. Utdrag av hennes samling av

kjærlighetsdikt.
– Vinaften på Bankplassen, hvor ikke minst Einar Joys’ kommentarer

gjorde kvelden stor.
– Besøk på Den Norske Opera – hvor den sjarmerende ballettsjef Gitte

Bjørn var vår guide.
– Stortingsmann Steinar Bastesens tanker om fangst og myndigheter.

Sjelden har så mange ekstrastoler blitt båret inn.

Interessant var det også å høre på VIF-klanen, 4-stjerners NATO-gene-
ral Dagfinn Danielsen og Rune Gerhardsen, samt å besøke Postens
Pakkesenter ledet av senere president Bernt Reitan Jenssen.

Presidentåret gikk raskt, kanskje mye raskere enn hva jeg trodde på
forhånd. Månedsbrevet var det verste å få ut i rett tid. Afrika-prosjektet
og programmet dro i positiv retning, mens manglende engasjement i
flere komitéer, mangel på oppmøte i arrangementer utenfor Grand og
en viss klikkmentalitet trekker ned.

Problemet med unge medlemmer er kanskje det som gir mest til
ettertanke. Appellerer Rotary-bevegelsen lenger til ungdom? Med frem-
møteplikt, møtetid tidlig på ettermiddagen og mange passive medlem-
mer for hvem møteprogrammet er viktigere enn personlig engasjement.

Akersborg har mange hyggelige medlemmer, og det var med et visst
vemod jeg forlot klubben til fordel for Røa Rotary Klubb.

1998–99
President Bjarne Steinlein
Etter at have været medlem i Akersborg siden 1985, var det en stor ære
for mig at blive den første danske som ble president i en norsk Rotary-
klubb.

Jeg har gennem min tid i klubben haft det mål at få flere unge med-
lemmer ind i klubben. Dette lykkedes både–og, idet det viste sig at en
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del af disse unge ledere ikke kunne leve op til kravet om mødeplikt, og
en del af disse er nu borte fra klubben. Man kan så sige at dette var med
til at sætte gang i rekrutteringen, og jeg føler at vi nu er på ret vej, ved at
tage flere modne medlemmer.

En af de meget interessante ting som vi holdt på med i min presi-
denttid, var projektet i Afrika. Jeg syntes at en lille skare af medlemmer
gjorde en meget stor indsats for at skaffe midler til denne oppgave.

En ting som skuffede mig i perioden var, at det var ganske vanskeligt
at få medlemmer til at deltage i udemøder; der var så mange spendende
ting som det var mulig at besøge, men dette var der ikke stor interesse
for.

1999–2000
President Odd Reitan Jenssen
Rotaryåret 1999–2000 var på alle måter et merkeår i vår historie. En av
milepælene vi kan og må forholde oss til er et nytt årtusen, med nye
utfordringer og nye spilleregler. Også for Rotary-bevegelsen betyr dette
forandringer. Er vi tilpasset de nye arbeidsforholdene? Er vi attraktive
for nye medlemmer? I kampen om de beste medlemskandidatene er
vårt tilbud konkurransedyktig? Mange av oss mener det, og blir i klub-
ben, men vi utfordres med jevne mellomrom på dette spørsmålet. Det er
liten tvil om at Rotary har fått stadig tøffere konkurranse. Særlig vi som
«byklubber» har fått erfare at det ikke lenger er selvfølgelig at Rotary-
arbeid automatisk har prioritet, verken i arbeids eller familieliv. Det er
nemlig et spørsmål om prioritering av en av våre mest kostbare ressur-
ser, fritiden. Vi i Akersborg benyttet overgangen til et nytt årtusen til å
posisjonere oss for denne situasjonen. Vi samlet inn respons fra med-
lemmene, diskuterte strategien i styremøtene og foreslo tiltak.

Rekruttering, Afrika-prosjektet og engasjementet i komitéarbeidet
var andre gjengangere. Månedsbrevet kom på lufta igjen og program-
mene fikk god mottakelse. Skal jeg trekke frem en hendelse som gjorde
mitt presidentår til en opplevelse for meg, må det være vårt besøk fra
Kansas. Først slet distriktet og GSE (Group Study Exchange) komitéen
med å finne en Oslo-klubb som kunne tenke seg å være vertskap for
fem damer fra Kansas i mai. Det viste seg nesten umulig! Tom Arne og
undertegnede syntes det var pinlig og sa at Akersborg tar ansvar. Vi tok
jobben, satte sammen programmet, ryddet på gjesterommet og stod
klare en gnistrende fin maidag. Våre venner fra USA fikk en flott
avslutning på sitt Norgesbesøk. Fine minner og nye venner i en del av
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verden vi ikke hadde funnet dem, om det ikke var for slike initiativ. Jeg
er sikker på at de aldri glemmer Slottsplassen 17. mai. Spesielt ikke
Dana som fikk oppleve nasjonaldagen i min kone Torils Rogalands-
bunad.

Slik gikk det til at det som ikke var planlagt, vanskelig å få til og som
nesten ingen som er interessert i, ble min beste Rotary-opplevelse fra
dette året. Kanskje ligger noe av svaret på våre utfordringer her. Skal vi
utvikle oss, må vi tørre å forandre oss, gjøre nye ting og gjøre ting
annerledes. Rotary står på mange måter for tradisjoner. Disse skal vi ta
vare på, men la oss i tillegg skape noen nye!

2000–2001
President Tom Arne Enstad
Bare et par dager etter at undertegnede er ferdig med sitt presidentverv,
jubilerer klubben med sine 50 år. Det å være president rett inntil en slik
begivenhet har vært spennende og begivenhetsrikt. Året 2000 og 2001
er også spesielt i forhold til et nytt millenium og nye tider. I løpet av
dette året har vi opplevd både opp og nedturer, men spesielt oppturer.
Klubben har en tid lidd under synkende medlemstall og redusert akti-
vitet blant komitéer og medlemmer. Imidlertid er denne trenden snudd.
Vi har økt antall medlemmer, i tillegg til at vi har meldt ut de som aldri
var til stede. Aktiviteten i komitéene har økt både i antall møter og pro-
sjekter. I tillegg er det en veldig god tone blant Akersborgs medlemmer,
som gjør at det er meget hyggelig og lærerikt å fungere som president.
Med alle svingninger som har vært gjennom klubbens historie, tror jeg
at dagens situasjon viser at Akersborg lever bra i dag og vil gjøre det i
fremtiden. Vi har en sunn økonomi, og vi har medlemmer som det kan
bygges videre omkring. Vi er Oslos tredje eldste klubb etter Oslo og
Gimle, og det er jo ingenting i veien for at vi kan fungere like godt som
våre to velrenommerte naboer.

Som tidligere år, var det også i dette året gode møter med interes-
sante og bidragsskapende talere. Spesielt vil jeg trekke frem våre sosi-
ale arrangementer, som vinsmaking og lutefiskaften. Av de eksterne
møtene synes jeg det med skuespilleren Morten Faldaas var særdeles
givende. Dessuten hadde vi to interne talere som gjorde inntrykk. Det
første var siste møtet før jul, hvor Grete Horntvedt fortalte om omsten-
dighetene rundt hennes fratreden fra den politiske arena. Det andre var
Per Remfeldts avisklipp som jeg synes han gjorde til en spesiell hen-
delse gjennom sin måte å vinkle nyheter på.
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I tillegg til det som skjer på våre sosiale fellesmøter, har jeg også fått
gleden av å møte hjemme hos en del av komitéene. Det har vært særde-
les hyggelig. Spesielt vartet Mari Gjelsvik oss godt opp den tredje
dagen i det nye året.

Av prosjekter vi har arbeidet med er jeg veldig glad for at Afrika-
prosjektet ser ut til å komme i havn, og forhåpentligvis være avsluttet
når dette Rotary-året er over. Videre har vi i Oslo-klubbene vært med på
å støtte en lavo i et naturstiprosjekt for autistiske barn. At naturen er god
for motorikk og livskvalitet for både barn og voksne er et velkjent, men
lite utnyttet faktum. De resultater Nordvoll skole har med sine elever er
gigantiske. Barna har en langt bedre utvikling enn i klasseromssituasjo-
ner, de skader seg mindre, de samhandler mer, og motorisk er de dyk-
tigere enn om de bare hadde hatt undervisning inne.

Presidentåret har i det store og det hele vært enklere enn jeg trodde
på forhånd. Styret og komitéledere har bidratt mye, og enkelte komité-
medlemmer har bidratt ekstremt mye. Vil du ha fikset noe, så ring til
Per Åhren, han har alltid en løsning. Vel, nå var det ikke meningen at
dere skal utnytte ham i tide og utide, det var mer som et kompliment til
en person som virkelig stiller opp når det gjelder. Og det passer bra å
avslutte med dette, da fremtidens Rotary har behov for medlemmer som
er aktive, som stiller opp for sine medrotarianere og eksterne prosjekter
av internasjonal eller samfunnsmessig karakter.
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Mitt liv som Akersborger
Av Leif Johansen

Vi er spesielt glad for å kunne presentere Leifs erindringer i jubileums-
boken. Leif er klubbens eneste Paul Harris fellow, og med sine 93 år 
tilfører han møtene og diskusjonene et perspektiv som er særlig verdi-
fullt i vår ofte så historieløse tid. Han har også en fin sans for humor. 

Mitt liv som Akersborger begynte i 1954 etter at to venner hadde truk-
ket meg til side i et selskap og fortalt at de var medlemmer av Akers-
borg Rotary Klubb. Jeg var vurdert av klubbens styre. De ville gjerne ha
meg som medlem.

Begrepet Rotary var annerledes den gang enn nå. Verken Rotary-
bevegelsen sentralt eller enkeltklubber gjorde noe nevneverdig for å
profilere seg i samfunnet. Langt på vei så mange på Rotary som noe i
retning av Frimurerlogen. Men jeg hadde ikke noe problem med å si ja
takk til det fristende tilbudet om medlemskap, og ble rotarianer.

I løpet av disse nesten femti årene med lærerike opplevelser og gode
minner har jeg sett mange forandringer både i Rotary og i vår egen
klubb. Da jeg begynte i klubben, var det nærmest en selvfølge at
«ledere» ikke hadde noe problem med å ta seg tid til et Rotary-møte
midt på formiddagen. I dag er det annerledes. Poenget illustreres ved en
innledning en industrileder gav på et Rotary-møte en formiddag: Skulle
han legge til grunn den uskrevne policy som etterleves i hans bedrift i
dag, lå det nær å bruke betegnelsen «skoftere» på den forsamling han
nå stod overfor. Det er ikke bare «samfunnstopper», men også andre
som gjennomgående har lite dagtid å avse til Rotary.

Tidvis var det naturligvis travelt også før. Jeg fikk en gang høytidelig
besøk av ett av klubbens medlemmer som sa rett ut at enten måtte jeg
møte mer regelmessig, eller så fikk jeg melde meg ut. Heldigvis tok jeg
fornuften fangen og ble værende i klubben.

Det har alltid vært et problem å finne egnede, rimelige møtelokaler,
noe som nedenstående liste over møtesteder gir inntrykk av: Georges
Restaurant, Hotel West (Grieg Martens), Frascati, SAS-hotellet, Triangel
Hotel, Hotel Europa, Grand – Palmehaven og Grand – baren.
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Til å begynne med var møtetiden kl. 12.15 om formiddagen, men ble
etter hvert forandret til kl. 16.15 og deretter til kl. 16.45.

Medlemmer
Fra min første tid husker jeg spesielt Fridtjof Nansens sønn, arkitekt
Odd Nansen, som var et meget hyggelig og interessant bekjentskap.
Under personlige samtaler la han ikke skjul på at det nok ikke alltid
hadde vært så greit å være en stor manns sønn. Spennende var det også
å høre ham fortelle om en reise i Røde Kors-regi få måneder etter
avslutningen av den annen verdenskrig, antakelig høsten 1945, til
Ungarn og Romania. Det var ikke lett for ham både å utføre oppdraget
og å ivareta Røde Kors-organisasjonens prinsipper om upartiskhet. Jeg
husker også med glede hans svigersønn, diplomaten og senere sjefre-
daktør Tim Greve, en usedvanlig kunnskapsrik og talentfull mann med
en imponerende fremstilingsevne, bergensk humor og kvikk replikk.

Dessverre måtte Mentz Schulerud melde seg ut av klubben. Han
hadde store problemer med å tilpasse møtetiden til sin kunstneriske
timeplan. Men så lenge han var medlem, var det herlig å kunne øse av
hans mangfoldige kunnskaper og fabelaktige erindring og presenta-
sjonsevner – uten manuskript.

Øivin Fjeldstad – dirigenten – var en gedigen og rikholdig personlig-
het som det var et privilegium å oppleve i hverdag og fest. Spesielt hus-
ker jeg ham da han dirigerte Tshaikowskys B-moll konsert, og etterpå
var hele klubben samlet til en hyggelig tilstelning på West Hotell hos
Grieg Martens.

På West Hotel hadde vi også et sprudlende møte med Wenche Foss.
Som initiativtaker var jeg tidlig ute, men ikke tidlig nok. Damen var der
allerede da jeg kom. Under en senere samtale nevnte jeg at hun virket
ganske nervøs før hun slapp til på talerstolen. Ja, det er ganske riktig, sa
hun, det er jeg bestandig, det må til.

Jeg husker også godt Arne Fjeldberg, som var dekanus ved Universi-
tetets Teologiske fakultet. Han var en varm personlighet som det var
verdifullt å komme nærmere inn på livet. Han døde dessverre så altfor
tidlig, men etterlot seg mange minner om en særpreget personlighet.
Ellers var pater Kjell Arild Pollestad med sine allsidige kunnskaper god
å ha. Han kunne ta ting på sparket og var levende engasjert. Han etterlot
seg et følbart tomrom da han flyttet til Tønsberg. Senere har det kleri-
kale innslag vært lite synlig.

Så hadde vi Gunnar Finsen, som deltok som militærlege i den span-
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ske borgerkrigen. Han var en mangfoldig personlighet med sterkt pre-
gede meninger, som han sjelden la skjul på. Livet var – mente han – å
reise. Jeg husker en historie han fortalte fra Caribien. Han kom til en
gammel venn som var katolsk pater på en liten spansk øy. Dette var en
søndag formiddag og pateren var i kirken hvor han messet på spansk, og
da han så Finsen i kordøren, slo han over til engelsk, men messet videre
slik: «You go out to the sacristy – there you will find a bottle of whisky».

Foredrag
Professor Per Andersen var ikke medlem av vår klubb, han var ikke
Rotarianer heller, tror jeg, men han holdt et foredrag etter invitasjon av
vårt medlem Anton Hauge, og det fikk stor betydning for meg. Temaet
var «hjernen hos eldre», og hans konklusjon var krystallklar: «Hold
kroppen i trim og hold toppen i trim.»

Dette var en oppfordring som jeg la stor vekt på å følge, og som jeg
mener har hatt positiv innvirkning på min personlige livskvalitet opp
gjennom årene. Apropos Anton Hauge – vi setter stor pris på hans
mange verdifulle kåserier – gjerne med hans særegne spissformule-
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ringer. Spennvidden er ganske stor: matematikk, regnskog i Brasil,
Storm P’s verden, asteroider, Polen under den 2. verdenskrig, økokrisen,
på tokt med «Svanen», depresjoner – for å nevne noen temaer.

Andre foredrag jeg husker er blant annet biskop Alex Johnsons. På
konkret spørsmål om han trodde på jomfrufødsel, kom han med en
omstendelig teologisk forklaring, men konklusjonen var klar: «Jeg tror,
og det er hovedsaken.» Hans mor sa for øvrig en gang: «Alex blir bis-
kop, men Jon (bror av Alex) kommer til himmelen.»

Av foredragsholdere var det alltid forfriskende å høre Ivar Eskeland
(medlem av Gimle Rotary Klubb) med sine humørfylte og treffsikre
kommentarer til aktuelle temaer. Etter sin fratreden hadde vi også Einar
Gerhardsen som foredragsholder, men formuleringene hans var såpass
runde at noen diskusjon ble det ikke ut av det. Annerledes var det med
Lars Skytøen, Jern og Metalls mektige forbundsformann. Mitt inntrykk
var at han viste stor forståelse for andre synspunkter enn det bastante og
kompromissløse syn som vi kjente fra TV og andre media.

Loppemarked og aftenmøter
Sammen med brannvesenets idrettsforening arrangerte vi loppemarked
i hovedstasjonens store lokaler. Vår del av overskuddet ble ca. 40 000
kroner, som var mange penger den gang, og som kom godt med i Inner
Wheels sosiale arbeide. Loppemarkedet var ikke uten problemer. På
åpningsdagen forlangte en dame (sannsynligvis en profesjonell oppkjø-
per med godt med penger), at dørene skulle stenges da hun hadde mistet
sin veske. Til slutt fant vi vesken på den spesielle veskedisken for lop-
per. Det var bra den ikke var solgt, med penger og det hele. Blant inn-
komne varer fant vi en særdeles elegant og pikant damehatt. Det var
ikke fritt for at vi gjerne skulle hatt kontakt med damen under hatten.
Vår egen betjening hadde et eget stativ for yttertøy etc. Det vakte en
ikke liten bestyrtelse da vi oppdaget at brannmennene hadde begynt å
selge unna tøyet som hang på stativet.

I mange år etter at jeg var kommet med i Akersborg, hadde vi aften-
møter i våre private hjem. Dette var verdifulle samlinger, som det dess-
verre ble vanskelig å fortsette med etter hvert som vi følte oss forpliktet
til å følge guvernørens og Rotary Internationals forventninger om vekst
i medlemstallet.

Vi hadde slike aftenmøter hjemme hos Guthorm Kavli i slottsfor-
valterboligen, hos Henrik Reimers, Arne Blystad, Nils Astrup, på
«Polhøgda» hos Odd Nansen, hos Svein Smith, Gotfred Bentzen og hos
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undertegnede. Dessuten hadde vi aftenmøte med damer på Skistua,
hvor Svein Smith hadde ordnet med smørebod og veiledning i skitek-
nikk, etterfulgt av pølseservering i kjelleren.

Bedriftsbesøk og ball
Også komitéarbeidet ble benyttet til hyggelige kveldsmøter. Alt dette
befestet det gode kameratskapet i klubben. Det samme gjorde flere
interessante bedriftsbesøk. Klubbens medlemmer gjestet Tandberg
Radio, Blystad Fabrikker, Freia, bryggeriene Frydenlund og Ringnes og
flere andre virksomheter.

NRK-veteran Thorstein Diesen inviterte klubben til besøk i Kring-
kastingshuset, hvor vi fikk demonstrert den første fjernsynssendingen. I
skuespillergarderoben fikk vi anledning til å prøve kostymer. Mest
ettertraktet var en dansk postbud-uniform. I den følte man seg som en
norsk general. Hos Thorstein Diesen var vi også på torskemiddag og
fikk servert nytrukket torsk fra Ny-Hellesund med tang og det hele.

Et høydepunkt var klubbens ball i Krigsskolens lokaler 28. novem-
ber 1978, arrangert av vårt medlem forsvarssjef Sverre Hamre. Anton
Hauge holdt en original og morsom tale for damene. Redaktør Victor
Schlytter fra A-Magasinet og Allers var klubbens dikter og trubadur.
Han hadde skrevet en sang til ballet på melodien «Gammel Jæger-
Marsj», hvor siste vers lød slik:

«Løft glassene, venner
med den funklende vin,
vi drikker en skål
for ham som ba oss herinn!
Takken er stor
Ja la oss HAMRE på det,
Og ønske det beste
For det Storm’ske palé.»

Sverre Hamre holdt for øvrig tre minutters innlegg noen dager etter at
Arne Treholt ble arrestert på Fornebu, siktet for spionasje. Dette var jo
en lukket forsamling med full diskresjon, men høyttaleren på SAS-
hotellet var feilkoblet, så resten av hotellet fikk del i Hamres åpenhjer-
tige ytringer.
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Varierende sosial innsats
Tidligere var den sosiale innsatsen i klubben bra, men har lenge vært et
sørgelig kapittel. I samfunnskomitéen hadde vi til behandling det senere
bekjente problem om luftforurensning i Oslo. Jeg fikk til oppgave å
innlede om et mulig engasjement fra klubbens side. Til min forundring
var svaret fra et av medlemmene at dette temaet sikkert var en for meg
(med min bakgrunn i tobakkbransjen) meget velegnet avledningsmanø-
ver, så det ble med det.

Samfunnskomitéen hadde også satt seg fore å belyse det store og
voksende antall uføretrygdede, og da spesielt om det av hensyn til pasi-
entene selv var heldig å bli stemplet som ufør. Saken var viet tre møter
med disse foredragsholdere: Per Sundby, professor i sosialmedisin;
Einar Kringlen – professor i psykiatri og Finn Alexander, tidligere sjef
for Rikstrygdeverket. Det viste seg at det i klubben var liten stemning
for å belyse temaet ytterligere, så det ble med de nevnte tre foredrags-
holderes interessante observasjoner. Som kjent har problemet senere
antatt kolossale dimensjoner.

Sommerskolen på Blindern tok vi oss spesielt av. Vi inviterte studen-
ter til våre møter, hvor de holdt orienteringer fra sine respektive hjem-
land. Disse møtene resulterte i flere verdifulle kontakter.

I klubbens regi foretok vi transport av funksjonshemmede til fysi-
kalsk behandling og svømmebasseng. Dette var til like stor glede for
oss, som det var for dem vi skulle hjelpe. Rotary Foundation er etter
min oppfatning en glimrende institusjon som medvirker til løsning av
store oppgaver, som for eksempel Polio Plus. Her har vi vært passive,
og det har vært forstemmende å oppleve at den sterke interessen som
Akersborg viste i sin tid, er blitt borte på veien. Man synes å ha glemt at
Rotary Foundation er en viktig del av hele Rotary.

Mens narkotikaproblemet ennå var i sin begynnelse, hadde vi til
behandling i klubben spørsmålet om NARKOHUND, som vi hadde lest
om i avisen i forbindelse med at Tollvesenet sterkt manglet slik hjelper.
Vår idé var da at vi gratis kunne stille en slik spesialutdannet hund til
rådighet. Jeg fikk i oppdrag å ventilere dette spørsmålet i vedkom-
mende departement. Det ble et høytidelig møte på Victoria Terrasse,
men jeg fikk klar beskjed om at staten ikke kan ta imot gaver, så derved
ble det. I de siste par årene har den sosiale innsatsen på nytt tatt seg opp,
gjennom klubbens Afrika-prosjekt, som er omtalt i en egen artikkel.
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Besøk i utenlandske klubber
Fra mine besøk i utenlandske Rotary-klubber, husker jeg spesielt et
møte i en storklubb i London med mer enn 100 medlemmer til stede.
Min forbauselse ble ganske stor da presidenten ikke bare presenterte
meg, men tilføyde «now we are looking forward to having a talk from
our friend Leif about Rotary life in Oslo».

Sammen med vårt medlem Bjørn Oskar Andersen var jeg på besøk i
den lokale Rotary-klubb i Taormina på Sicilia. Der opplevde vi at klub-
bens medlemmer så desidert tilhørte stedets øverste sosiale lag. Ja, slik
at vi var fristet til å bruke betegnelsen snobbete, i hvert fall var miljøet
ganske annerledes enn det vi var vant med hjemmefra.

Kvinner i Rotary
Kvinner i Rotary var i mange år et kontroversielt tema. Jeg husker at vi
i Akersborg hadde besøk av en amerikaner, antakelig på begynnelsen av
1960-tallet, en turist som ikke hadde funnet noe passende sted hvor han
kunne «parkere» sin kone. Derfor bad han tynt om hun kunne få delta i
vårt møte, men – tilføyde han – «I can assure you, she will not open her
mouth!»

I sin tid hadde jeg ganske meget med livsforsikringsselskapet Hygea
i Bergen å gjøre, og fremholdt der at det ville være naturlig å åpne plass
for noen kvinner i selskapets styrende organer. Begrunnelsen var at
familien og dens ve og vel stod sentralt i selskapets virksomhet. Men
reaksjonen var slik at jeg trodde de gode bergensere, hvorav flere til-
hørte byens spesielle Rotary-krets, skulle få apoplektisk anfall.

En dag kom det så noen merkelige signaler fra USA om at Rotary
International var i ferd med å endre sitt syn på kvinner i Rotary. Det er
nok riktig å si at det ikke bare vakte positive reaksjoner i vår klubb, spe-
sielt ikke blant oss eldre, da det ble bebudet at et helt møte skulle vies
denne saken. Flere ville tilkjennegi sitt syn ved ganske enkelt å utebli
fra et slikt møte.

Jeg mener i dag at det må være en fordel å ha kvinner i Rotary. Det
står for meg som en selvmotsigelse at vi etter et århundre hvor kvin-
nene, heldigvis, har fått den respekt og de rettigheter som bør være en
selvfølge i et sivilisert samfunn, fremdeles har en organisasjon av
Rotarys karakter uten at alle klubber for lengst har sørget for noe så ele-
mentært som å få et langt større antall kvinner blant medlemmene.
Rester av det gammeldagse mannssamfunnet, som stort sett er fjernet i
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landet for øvrig, lever øyensynlig videre i beste velgående innefor
Rotary-bevegelsen.

I min alder er det ikke lenger en selvfølge at man kan få nye kvinne-
lige bekjentskaper, slik at kvinner blant medlemmene er en glede og
inspirasjon. Ellers har jeg selv sett hvordan Inner Wheel er degradert.
Det er ikke sikkert at den nye orden med kvinner som medlemmer av
Rotary fullt og helt vil gi den samme gedigne glede, hygge og nytte som
våre ektefeller hadde av sitt medlemskap i Inner Wheel.

Jeg er ikke overbevist om at alle forandringer i Rotarys stil og være-
måte i løpet av mine mange år som medlem bare har vært til det gode,
men de har antakelig vært uunngåelige.

På enkelte områder opplever jeg det slik at noe av verdi er blitt borte
på veien. Jeg tror blant annet det er riktig å si at vi tidligere følte oss gan-
ske sterkt forpliktet av Rotary-bevegelsens idealer. Vi hadde mange dis-
kusjoner, for eksempel om «The Four Way Test», og jeg mener selv å ha
hatt både glede og nytte av å bli konfrontert med disse etiske prinsipper.
Det gjaldt da selvsagt ikke bare innenfor Rotary, men også i livet ellers.

For å følge med i utviklingen, har Rotary tilpasset seg forandringer i
samfunnet, men har nok samtidig skiftet karakter. Opprinnelig hadde
Rotary en viss vanskelig definerbare «stil», som er blitt «demokrati-
sert» i likhet med situasjonen ellers i samfunnet. Livet i klubben var
preget av en mer gedigen stil, som jeg savner.

Eksempelvis hadde vi det slik at ved opptakelse av et nytt medlem
holdt fadderen en inngående redegjørelse for det nye medlems kvalifi-
kasjoner, hvoretter alle reiste seg og ble stående under den avsluttende
del av seremonien. Likeledes reiste alle seg når en besøkende overrakte
sitt klubbflagg og fikk vårt klubbflagg med seg.

Vi hadde besøk av en japaner, som overrakte sitt klubbflagg, og ble
takket på engelsk av klubbens presisdent. Japaneren takket med smil og
bukk og lot som han forstod hvert ord. Men jeg, som satt ved siden av
ham, måtte bruke fingerspråket.

Etter hvert ble det kjent at amerikanere i stor utstrekning benyttet
andre klubbflagg til å dekorere sin private bar eller kjellerstue. Vår
klubb foreslo at man skulle avskaffe det hele, idet det var vårt syn at det
hele var en overlevning fra tiden da besøk fra USA eller Japan var en
sjeldenhet. Vi fikk aldri noe svar på vårt forslag.

Jeg føler trang til å avslutte disse observasjonene med å fremheve alt
det positive – all hygge og gode personlige kontakter – som det har vært
min store glede å oppleve gjennom alle disse årene.

TUSEN TAKK!
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Akersborg Rotary Klubb 
på tur

Av Anton Hauge

Norrønafolket vil som kjent fare, og Akersborg Rotary Klubb er ikke
noe unntak. Det var vårt medlem Svein H. Smith som først lanserte
ideen om en fellestur til utlandet. Etter en del overlegninger, som gikk
overraskende fort til Akersborg å være, ble vi enige om å reise til Roma.
Det ble klubbens første tur.

En uke i Roma 1987
Valget av reisemål gav seg i grunnen selv siden vi hadde to fremragende
Romakjennere og kulturpersonligheter som medlemmer den gang. Det
var arkitekten Thomas Thiis-Evensen og pateren Kjell Arild Pollestad.
For å få en ideell størrelse på gruppen, hadde vi invitert noen eksterne
venner og enkelte medlemmer fra andre klubber.

Vi bodde på et eldre, men komfortabelt hotell, ikke langt fra Pantheon.
Dit gikk vi den første morgen. Dette enestående byggverket fra antik-
ken har en meget stor kuppel med en sentrert, sirkulær åpning og internt
mønster av ribber og kvadrater. Det er vanskeligere å bygge en kuppel
med hull enn en uten. Resultatet gir en eiendommelig stemning og et
stadig skiftende lys. Man er både inne og ute. Vi stod nede på gulvet og
kunne se skyer og et lett duskregn der oppe, mens duer og finker fløy
inn og ut. Pantheon skriver seg fra år 28 B.C. og ble initiert av Marcus
Agrippa. En forhall, portico, med søyler ble påbygget av Hadrian.
Domen er usedvanlig vakker. Det kan ha noe med valget av proporsjo-
ner å gjøre. Høyden fra gulvet er lik vidden. Pantheon er enestående
godt bevart, og er et fint utgangspunkt for vandringer i Roma. Vi tok en
kopp espresso på kafeen på plassen utenfor og planla resten av dagen.
Det vil si, vi overlot vel valget til våre to guider, som tok oss med til
Forum Romanum og Capitol.

De første dagene konsentrerte vi oss om romertiden, mens vi mot
slutten av oppholdet kom renessansen nærmere inn på livet. Pollestads
munkekutte virket som en døråpner og innga respekt hvor vi enn kom.
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Roma. Vi samles utenfor Pantheon



En dag tok han oss med ned i katakombene. Etter å ha vandret der nede
i de mørke gravganger hvor så mange kristne tok sin tilflukt, fant han
frem vokslys og en alterduk og holdt andakt. En annen dag tok han oss
med til Sankt Paulus kirken, hvor det er et lite kapell tilegnet Olav den
hellige. Her fikk vi en orientering om forhistorien til at Olav ble katolsk
helgen.

Søndag formiddag møtte vi opp i god tid på Petersplassen, hvor vi
hadde fått reservert plasser blant de mange tusener som var til stede.
Gjett hvem som hadde ordnet med det! Over Vatikanets høytaleranlegg
ble vi ønsket høytidelig velkommen som pilegrimene fra Oslo. Vi ble
velsignet av Paven, som vi fikk se på nært hold.
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Før denne enestående opplevelse hadde vi rukket å reise på dagstur til
Assisi. Frans av Assisi var økolog og naturverner lenge før disse begrep
fantes. Han forkynte at hvis vi mennesker ikke lever i harmoni med
naturen og tar hensyn til våre medskapninger på jorden, vil det ende
med forferdelse. Byen Assisi ligger usedvanlig vakkert i landskapet og
er preget av de mange historiske bygninger, kirker og kunstskatter;
absolutt et sted å reise tilbake til.

Også når det gjaldt mat og drikke hadde vi eminente guider. En liten,
uanselig restaurant i nærheten av de spanske trapper viste seg for
eksempel å ha et kjøkken som kunne frembringe en sublim femretters
italiensk middag for hele gruppen. Valget av gode viner, som ikke var
spesielt dyre, kunne vi også rolig overlate til Pateren. Av og til er det
godt å kunne la andre bestemme. Skulle vi reist til Roma uten Kjell Arild
og Thomas, ville vi uvitende gått forbi og gått glipp av svært mye. Vi
følte oss privilegerte og beriket da vi fløy hjem etter denne uken i Roma.

Kunst på Rivieraen, 1990
Den vellykkede Romaturen førte til at nye reiseideer ble klekket ut.
Men Akersborgerne er uforutsigbare. Leif Erik Jensen foreslo en reise
til Egypt, men tilslutningen var laber. «I New York er det vidunderlige
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kunstskatter,» sa Per Remfeldt. Men klubben kunne styre sin begeist-
ring. Odd Rønning-Arnesen foreslo en tur til Prag og Budapest og nedla
et stort arbeid i den anledning, men hittil har det ikke passet. Denne
gode ideen er imidlertid ikke lagt bort for godt. Den kan fortsatt bli til
virkelighet. Per Remfeldt foreslo Kina eller Cote d’Azur med base i
Nice, og valget falt på sistnevnte sted. Når denne turen lot seg gjennom-
føre, så tror jeg det igjen skyldtes at vi hadde en eminent guide, nemlig
Per selv. Han la opp programmet og var vår kunstkjenner og kåsør
under reisen. Hans Christian Christiansen tok seg av det praktiske, ikke
minst valg av restauranter. Her viste han et stort talent.

Vi brukte tiden godt. Hver morgen klokken ni presis gikk bussen. Vi
var så heldige å ha samme sjåfør under hele oppholdet. Han skulle
egentlig bare ha kjørt oss første dagen, men syntes vi var en så vennlig
og begeistret forsamling at han valgte å være sammen med oss hele
uken. Det var riktig så trist å si farvel til ham. Dette var etter turistse-
songen og stortrafikken, og som en ekstra bonus hadde vi nydelig vær
hele tiden. Men det var hardt kjør. Vi fikk sett det meste av det som fin-
nes av moderne kunst på strekningen mellom Antibes og Menton.
Utenfor Saint-Paul de Vence ligger Fondation Maegh oppe på en høyde.
Her trer man inn i stillhetens hage, med myke gressplener og skulpturer
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Grimaldiborgen for å se nærmere på den underjordiske Picasso



av Alexander Calder, Joan
Miró, Germanie Richier og
Alberto Giacometti. Skulp-
turene hadde et nydelig
samspill med trær, blomster,
fugler, små fossefall og kar-
pedammer. Galleriets byg-
ninger har store glassflater
ut mot parken. Museet inne-
holdt malerier og grafikk av
Marck Chagall, Ferdinand
Léger, Pierre Bonnard, Saul
Steinberg og mange andre.

Saint Paul har en av de
hyggeligste uterestauranter
som i det hele tatt finnes,

«La Colombe d’Or». Her hadde vi en uforglemmelig lunsj. En annen
dag besøkte vi Picasso-muséet i den gamle Grimaldi-borgen som
Picasso fikk til rådighet i 1946. Også andre kunstnere har fått plass her,
som Anna-Eva Bergmann og Hans Hartung. Vi besøkte også Musée
Chagall og Haut-de-Cagnes, og vi reiste til Biot Ville, en liten by med
en dramatisk, luftig beliggenhet.
Her arbeider blant annet glass-
kunstneren Daniel Saba, som har
permanent utstilling. På veien opp
til Biot stanset vi lenge ved
Ferdinand Léger museet. Hans
bilder trenger stor plass og mye
rom omkring, og det har de fått
her.

En dag dro vi til byen Vallau-
ris. Her har man tatt vare på pot-
temakertradisjoner som går et
par tusen år tilbake i tiden. Vi
besøkte flere keramikkmuseer,
hvorav et med Picassos fat og tal-
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Hans Chr. Christiansen, Per Remfeldt og
Grethe Rønning-Arnesen

Fernand Léger: 
Kostymetegning til balletten La
Création du Monde



lerkener. En annen form for kunstopplevelse fikk vi i Chapelle du
Rosaire i Vence. Dette vakre kapellet er utsmykket av Henri Matisse,
med glassarbeider og veggmalerier. Et annet kapell, Saint Pierre i
Villefranche-Sur-Mer, var utsmykket av Jean Cocteau – ikke uventet en
helt annen stil.

I løpet av uken hadde vi mange uformelle kunstseminarer, i bussen,
på kafeer og ute i det fri. Per hjalp oss til å se og kanskje også forstå,
mens alle inntrykk ennå var ferske. Også Ole Fyrand hadde perspektiv-
rike innspill om visuell kunst. Det kom frem tanker og følelsesreaksjo-
ner som vi vanligvis ikke formulerer, og som vi ikke ville fått del i hvis
vi ikke hadde vært i Provence med Per Remfeldt. Det var nok av betyd-
ning at vi kunne konsentrere oss om moderne kunst en hel uke, uten de
mange distraksjoner og avbrytelser som våre liv ellers er preget av.

Det er vanlig å avslutte med å si at alle var enige om at det hadde
vært en fin tur. Men denne klisjé har gyldighet når det gjelder klubbrei-
sen til Rivieraen. Vi fikk mange gode minner, til oppmuntring og inspi-
rasjon i lang tid etterpå.
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København 1999
Tre praktfulle junidager i 1999 var vi underlagt Lena og Bjarne Stein-
leins omsorgsfulle arrangement. Vi fløy frem og tilbake med SAS. Vi
bodde på et piktoresk hotell i Nyhavn, et ombygget havnelager. Og
dagene var fylt fra morgen til kveld med dansk lune, estetiske og andre
opplevelser og mye moro. Vi startet hver morgen med «en lille en» – en
slags kickstart. Vi var på sightseeing i København, både til lands og til
vanns, og vi ble mottatt i Bjarne og Lenas praktfulle hjem, hvor både
mennesker og dyr åpenbart trives. Et høydepunkt var besøket på
Fredriksberg Slott. Det var ukjent for de fleste av oss norske at det ikke
er nødvendig å reise til Chantilly for å oppleve et så praktfullt og vel
bevart slott og en så storstilt anlagt slottspark. En historiekyndig guide
gjorde dette besøket ekstra interessant. Vi var også på Louisiana kunst-
museum, hvor vi tilbrakte flere timer (jf. bilde). Også på denne turen
ble vi kjent med gode restauranter og som en ekstra bonus en hyggelig
kro i det vennlige landskapet på Nord-Sjelland.
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Landmark,  Elisabeth Enstad



Korte utflukter
En aprildag i 1996 reiste klubben til Moss. Medlemmer og ledsagere
reiste med egen buss fra Universitetsplassen klokken 14.30. Underveis
ble det servert champagne. I Moss besøkte vi «Konvensjonsgården»,
hvor vi fikk en informert og velformulert orientering om en historisk
bygning som er lite kjent. Vi spiste middag i en hyggelig gresk restau-
rant, og gikk så til Per Remfeldts separatutstilling i Lars Brandstrups
Galleri. Per var i en periode der han blant annet anvendte kryptiske bok-
staver og tegn i sine bilder. Han ønsket ikke å gi noen entydige overset-
telser, men var mer interessert i å høre hvilken virkning bildene hadde
på oss. Det ble en interessant sesjon før vi tok bussen hjem, med
ankomst på Universitetsplassen klokken 21.30. Initiativtaker og arran-
gør var Finn Biering som gjorde et utmerket arbeid.

Det er ikke nødvendig å reise langt. En vakker maidag i 2001 dro vi
til Hovedøya, som kan nås etter en sjøreise på ca. 300 meter. Elisabeth
Robertsen var initiativtaker og stilte med hjemmebakte kaker og sin bli-
deste entusiasme. Vår guide var forkledd som munk (vi har for tiden
ingen ekte munk i klubben), og gav oss innblikk i Hovedøyas fascine-
rende historie. Også botanisk er denne øya av stor interesse. På hjemtu-
ren sang vi sangen om Hovedøya, til glede for oss selv og andre delta-
kere i fergekøen.

De korte turene er enklere å få i stand, og kan gi oss mye. Så snart vi
forlater de vante forhold, er det lettere å få kontakt. Ofte er vi bokstave-
lig talt i samme båt og opplever et skjebnefellesskap som vi ellers ikke
fornemmer så tydelig. Og hvis turen er mislykket, så varer den tross alt
ikke så mange timer!
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Afrikaprosjektet
Av Atle Rønning Arnesen

Akersborg Rotary Klubb har tidligere ikke engasjert seg i internasjo-
nale hjelpeprosjekter. Og man må vel nærmest si at vårt Afrika-prosjekt
oppstod ved en tilfeldighet.

En tur til Mount Kenya som jeg foretok i 1997 ble kombinert med en
liten forskningsoppgave, en undersøkelse av hørselen på skolebarn.
Sammen med hjelpere oppsporet vi Mureru Primary School ved foten
av Mount Kenya. Det var 600 skolebarn som tok imot oss, og 300 av
disse fikk vi undersøkt. Vi viste at det ikke stod så dårlig til med hørse-
len. De hadde faktisk mindre forekomst av mellomøresykdommer enn i
Norge. Friske og sprudlende var disse barna. Det så ikke ut til at de
hadde kostholdsproblemer.

Forholdene på selve skolen var imidlertid så elendige at det knapt
kan beskrives: Mørke klasserom med jordgulv som ble en søledam i
regntiden; tre og fire elever på pulter beregnet på to; ikke skrivemateri-
ell, verken blyanter eller papir; eldgamle lefsete lærebøker til noen,
mens andre hadde ingenting. Illustrasjonsmateriale og plansjer manglet.
Lærerne gjorde en formidabel jobb uten hjelpemidler, kun med sine
kunnskaper. De sanitære forhold var under enhver kritikk: En utedo for
600 elever, og ikke vann på skolen. Tross dette viste elevene en livs-
glede som var enestående, med lek, sang og idrettsutøvelse. Vi gav dem
et par fotballer og hoppetau som avskjedsgave. Noe mer kunne vi ikke
få til den gang, men det tente en gnist hos meg: Dette kan Akersborg
Rotary Klubb gjøre noe med.
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Ideen ble lansert i Internasjonal komité og godkjent av styret: Vi
ville hjelpe Mureru Primary School. Hva var behovet? Alt, unntatt
lærere. Hva kunne vi bidra med? Alt fra blyanter til klasserom.
Innsamling av penger og utstyr ble organisert, og gavene strømmet inn,
både læreutstyr og penger.

Samtidig ble det organisert en opplevelsestur til området. Med de
kunnskaper jeg hadde fra tidligere turer ble det søkt kontakt med guider,
og vi hadde et opplegg klart: Base i gamle, ærverdige Sportsmans Arms
Hotel i byen Nanuki nær skolen. Et gammelt hotellanlegg fra koloniti-
den, hyppig benyttet av engelskmenn på rekreasjon fra Nairobi. Det var
hytter, paviljonger og større to etasjes hotellbygninger spredt i en sjar-
merende park. Litt loslitt nå, men gode rom med bad. Varmtvannet vir-
ket stort sett bare noen timer om morgenen. Maten var bra, fersk bek-
kørret fra Mount Kenya og andre lokale spesialiteter, god vin og godt
kaldt øl.

Turen omfattet fjelltur til første hytte i Mount Kenya-ruten og tre
dagers teltsafari til Samburo, et lite, men innholdsrikt naturreservatet i
nord, hvor ørkenen mot Etiopia og Sudan begynner. Vi skulle også
besøke den private parken i nærheten hvor det nesten utryddede hvite
nesehornet holder til, og å gå på shopping i Nanuki.

Det var en forventningsfull liten gruppe som møttes på Fornebu for
avreise 5. juni 1998: Finn Biering, Odd Rønning-Arnesen, Einar Eik og
Kirsten Skalleberg, Anton Hauge og hans sønn Lars, Cia Bjercke fra St.
Halvard Rotary Klubb og Bjørn Thorsen samt undertegnede. British
Airways sørget for sikker transport, og kontakter i selskapet ordnet med
gratis transport av 200 kilo ekstra bagasje (utstyr til skolen).

Flyturen London–Nairobi nattetid var lang. Det er trangt på turist-
klasse, men de siste timene gav oss soloppgang over Afrika, savannene
og ørkenen før vi nærmet oss de fruktbare områdene i høylandet rundt
Nairobi, Karen Blixens land. Vel fremme manglet selvfølgelig store
deler av bagasjen, blant annet alt utstyret til skolen!
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Vi ble møtt av våre guider med biler. Turen mot Nanuki startet.
Varmt, kaotisk, masse trafikk i Nairobi, ut på African Highway mot
nord. Under en pause på veien besøkte vi et marked der de første lukter
og synsinntrykk fra Afrika ble sugd inn. Vennlige og smilende mennes-
ker over alt. Spesielt barna virket lykkelige og ubekymrede foran en
fremtid med mørke skyer som analfabetisme, AIDS og andre livstru-
ende sykdommer og blodige borgerkriger.

Vel fremme på vårt hotell, Sportman’s Arms, ble vi installert i våre
rom. Vi slappet av med forfriskninger og middag. Innsatsen begynte
neste dag. Å finne bagasjen ble overlatt til Finn og Odd, mens vi andre
søkte i høyden til første hytte mot Mount Kenya, 3500 m.o.h. Vi gikk
gjennom regnskog opp til fjellviddene, ofte ledsaget av bavianer og far-
gerike fugler. På hytten fikk vi en enkel lunsj. Det var en fantastisk
utsikt mot toppen og fjellviddene omkring, med sitt fargespill og store
linjer, og med tusenkilos bøfler beitende i det fjerne.

Bagasjen kom til rette etter formidabel innsats i logistikk og diplo-
mati av Finn og Odd. Neste dag besøkte vi skolen. Vi ble mottatt med
ovasjoner. Hundrevis av vinkende, syngende barn tok imot oss. Vi fikk
lunsj på lærerværelset, et lite, mørkt murrom uten vinduer og med et
buklete jordgulv, noen enkle krakker og benker og et bord. Vann til te
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ble hentet langveisfra, og maten hadde lærerne spleiset på. Tross denne
primitive enkelhet lyste begeistringen av lærerne, som virkelig må være
entusiaster for å jobbe i et slikt miljø.

Utstyret ble overlevert. Det var en pakke til hver elev: Blokker, bly-
anter, kladdebøker og annet som er en selvfølge i norsk skole, men er
gull verdt her. Passere og annet regneutstyr, lærebøker og nyttige ting
ble gitt til felleseiet. Med våre kontanter, 14 000 koner, ble det beregnet
at det kunne bygges to klasserom og lage hundre tomanns pulter. Av
rykter og utsagn hadde vi hørt at pengene ikke måtte gis til overlæreren
eller «skolen». Da ville mye forsvinne. Disposisjonen av pengene ble
derfor betrodd våre guider, Josef og Peter, som vi trodde vi kunne stole
på. Det skulle vise seg ikke å være helt riktig. Det ble allikevel bygd to
klasserom i murstein og med takbjelker, men så var det stopp.
Ferdigstillelse ble senere gjort, men med lokal innsats, så skolen fikk
tross alt to nye klasserom.

Elevene må betale for skolegangen. De er pliktige til å ha skoleuni-
former, og alt forbruksmateriell må de kjøpe selv. Kan de ikke betale, er
det slutt. Ikke alle søsken får av den grunn, skolegang. De er skjebnebe-
stemt til et liv i analfabetisme. Det kjedelige er at lærerlønningene er
meget dårlige; og å supplere lønnen med noe av skolepengene er ikke
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ukjent. Særlig er dette utbredt blant overlærerne. Derfor halter skolene
videre, og de lidende er barna.

Vi hadde lange samtaler om dette. Noen løsning fant vi ikke, men vi
var opptatt av å fortsette hjelpen til en øremerket primærskole. Vi ville
søke hjelp av Rotary International.

Nå forberedte vi turen til Sumbaro nasjonalpark. Bilene ble lastet
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opp og vi dro nordover. Humpete, hullete veier, støvet lå tykt bak
bilene, men guidene holdt farten, og i kveldingen kom vi frem. Vi dro
innover og fant leirstedet fra mitt forrige besøk: En liten slette ved en
elv, passende skygget av høye løvrike trær. I elven svømte krokodiller
på tre-fire meter, i solnedgangen på andre siden gikk elefanter i silhouet
langs åsryggen, og om natten brølte løvene i det fjerne. Dette var
Afrika. Peter laget en herlig middag med frukt og tilbehør; etterpå en
gin tonic. Det skal være bra mot malaria. Måltider i friluft ble spen-
nende på mange måter. I trærne rundt om satt apekatter som lynraskt slo
til og snappet brødstykker og annet spiselig løsgods. Neste gang bør vi
satse på lokkefat. En morgen kom en bavianfamilie skridende inn i lei-
ren. Lederen hadde en naturlig verdighet som ikke innbød til diskusjon.
Det var åpenbart hvem som var på besøk og hvem som var det egentlige
vertskap.

Lydene kom; et evig surr av sirisser, fugler, aper og frosk i parrings-
humør, mens det fløyelsmyke mørket senket seg over oss. Neste dag,
gamedrive: Biltaket ble skjøvet til side så vi fikk fritt utsyn ut mot
savannene og småskogen. Her skulle det være alt: Antiloper, fugler og
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ikke minst «the big five»: løve, leopard, nesehorn, elefant og bøffel. Vi
fikk se det meste fra bilen og fotoapparatene ga oss mange minnerike
bilder av dyr og landskap. Vi fikk se leopard, elefantene, bøflene, kro-
kodillene og det utrolige mangfold av antiloper og fugler samt akasie-
trærne, både goldheten og frodigheten. Dette er Afrika som bergtok
Hemingway og mange andre fra den vestlige verden. Dette er minner
for livet.

De rikeste minnene er allikevel barna på skolen, deres glede og entu-
siasme. Lykkeligere og mer lysende øyne har ikke jeg sett, der de danset
for oss og viste sin takknemlighet og glede, eller når de løp over gresset
med en fotball eller hoppetau.

Det kunne berettes mye om denne turen, både om gleder og skuf-
felser. Turen gav meg den overbevisning at det nytter å hjelpe, selv i
liten målestokk. Og selv om noe blir borte i uvedkommendes lommer
underveis, er gleden ved å glede andre stor, og gir varige minner.

Dette tiltaket er i Rotarys ånd og det vil fortsette. Akersborg har fått
midler fra Rotary International til å drive Afrika-prosjektet videre.
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Biografier

Her presenterer vi medlemmene i Akersborg Rotary Klubb i jubileums-
året. Vi har måttet nøye oss med korte biografiske skisser, men de for-
teller allikevel om et mangfold av interesser og personligheter. Det er
medlemmene som er klubben, og den klubben som kommer til syne
gjennom disse biografiene må det da være morsomt å være medlem av.

ALVENES, Per Morten, f. 3.10.54 i Oslo. Adm.
direktør og majoritetsaksjonær i selskapet Firma
Holding AS. Medlem i Akersborg 1993; fadder:
Arne Bruusgaard.

Utdannelse og praksis: Realskole, fartstid hos
rederiet Leif Høegh & Co (LHC), styrmannsskole,
skipsførereksamen ved Kristiansands Navigasjons-
skole 1978, økonomisk-administrativ linje ved
Agder Distriktshøyskole, navigasjoinsoffiser på

diverse skip i LHC, General Manager AALL & Co, Yokohama, Japan,
tilknyttet Aircontact Cargo 1985–1991, Bilspedisjonkonsernet 1991–
1993.

– Min hobby er familien, jobben og reiser til nye steder på kloden.
Jeg har vært i 98 land inntil nå. Jeg brenner for miljø og mennesker i en
bedre verden.

ARNESEN, Atle Rønning, f. 30.04.38 i Grimstad.
Lege, spesialpraksis for tinnitus/øresus. Medlem i
Akersborg fra 1970; fadder: Harald Scholdager.

Utdannelse og praksis: Eksamen artium 1956 i
Grimstad, cand.med Heidelberg 1962. Sykehus-
tjeneste ved ØNH avdelinger ved Rikshospitalet,
Haukeland sykehus, Ullevål Sykehus. Overlege og
førsteamunuensis ved Ullevål Sykehus 1979–97.
Dr. med 1984. Forfatter og medforfatter ved en
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rekke faglige artikler og lærebøker. En bok om øresus utgitt av
Gyldendal akademisk i 2001. Formann i Norsk otolaryngologisk for-
ening 1975–77; medlem av EU’s komité for hørselsforskning 1980–91.
Medlem av Skistyret og formann teknisk komité alpint 1982–85.

– Av hobbyer ligger turer i Nordmarka øverst. Jeg er også begeistret
for Kenya’s natur og folk. Jeg tok initiativet til Akersborg Rotary
Klubb’s Afrikaprosjekt (se egen artikkel). Snekketurer i Grimstads
skjærgård gir ro i sinnet. Samfunnsspørsmål, spesielt den menneske-
lige, destruktive virkning på vår klode, engasjerer og foruroliger. En
god bok beriker sjel og sinn en mørk vinterkveld.

AUSTENÅ, Petra Synnøve, f. 13.09.38 i Tovdal
kommune (nå Åmli) i Aust-Agder. Referentrevisor
i Stortinget. Medlem i Akersborg fra 2001; fadder:
Elisabeth Sigmundstad Robertsen.

Utdannelse og praksis: Åmli statsrealskule,
Telemark offentlige landsgymnas, Oslo Handels-
gymnasium sekretærlinje, Den danske reiseleder-
skolen i København, Høgskolen i Agder: forbere-
dende filosofi, vitenskapshistorie; Stortingets ett-

årige stenografskole. Stortingsstenograf til 2001. 
– Mine fritidsinteresser er naturmedisin, friluftsliv og meditasjon.

Jeg har i mange år ledet uketurer i fjellet for Den Norske Turistforening.
Jeg har i halvannet år vært elev ved Norsk institutt for naturmedisin og
er utdannet lærer i Transcendental Meditasjon. Når jeg ikke går i fjellet
tilbringer jeg sommerferiene i Grimstad. 

BARMAN, Kjell, f. 09.04.28 i Åros i Røyken;
vokste opp i Bergen. Pensjonist fra Aadnesen AS,
styreformann i eget firma BIAS, forretningsfører i
sameie sammen med bror. Medlem i Akersborg fra
1980; fadder: Odd Rønning-Arnesen; president
1988–89.

Utdannelse og praksis: I 1947–49 realartium,
militærtjeneste i sambandet, stud.fag Bergens
Handelsgymnasium. I 1952 sivilingeniør, Uni-

versity of St.Andrews, Scotland. I 1954 Diplom Imperial College (DIC)
of Science and Technology, London; postgraduate studier i betongtek-
nologi og statistikk. I årene 1954–65 praksis fra anlegg i Skottland og
Tyskland; fra 1966 rådgiver og medarbeider/avd.leder Borring &
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Rognerud AS, Oslo med prosjektansvar for en rekke større byggeopp-
gaver. I 1973–95 leder for seksjon BYGG i firma Aadnesen AS, Oslo,
med ansvar for flere store byggeprosjekter. I 1995–2000 seniorpartner
og rådgiver i Aadnesen AS, Oslo.

– Mine fritidsinteresser omfatter seiling, fluefiske, fjellturer, klassisk
musikk og språk. Noen av mine hobbies drives i noe mindre grad i dag
enn tidligere. Jeg er gift med Rita Muller som også er fra Bergen.

BERG-PETTERSEN, John Kristian, f. 21.11.44 i
Arendal. Politiførstebetjent ved POT (Politiets
overvåkingstjeneste).

Utdannelse og praksis: Sjømann i utenriksfart
1,5 år på midten av 1960-tallet; deretter innkalt til
militærtjeneste i Marinen og tok samtidig utdan-
nelse som kystskipper og navigatør. Student ved
Oslo Politidistrikt fra 1966; eksamen våren 1968
fra Politiskolen. Deretter tjeneste ved ordensavde-

lingen ved Oslo Politikammer, derav 6 sesonger ved Havnepolitiet. I
1972 ansatt ved Kriminalavdelingen Oslo Politikammer med tjeneste
ved Narkotikaseksjonen. Fra august 1977 tilknyttet POT.

– Store deler av fritiden vedlikeholder jeg fritidshus i Lyngør og
Tvedestrand og familiens båt. En meget givende fritidsbeskjeftigelse er
også maling. Jeg har gått på kurs i akvarell og oljemaling. Jeg er gift og
har to barn.

BIERING, Finn Chr., f. 11.05.37. Pensjonist med
noe styre og konsulentarbeid. Medlem i Akersborg
1990.

Utdannelse og praksis: Universiteter i Leoben,
Wien, Paris, og INSEAD i Fontainbleau, MBA
1962. Praksis fra Alusuisse, Zürich; mellomleder
og lederposisjoner i Norsk Jernverk, Norsk Hydro
og Unitor. Bransjebakgrunn industri og senere
miljø og renholdsteknologi.

– Mine hovedinteresser er drift av et større familiesommersted (i 8.
generasjon) ved Tvedestrandsfjorden, mine tre fantastiske døtre, barne-
barn, bridge, golf og filateli.
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BIØRNSTAD, Biørn, f. 29.09.34 i Salzburg,
Østerrike. Pensjonist med styreverv i bedrifter og
venneforeninger. Medlem i Akersborg 1992; fad-
der: Finn Biering; president 1995–96.

Utdannelse og praksis: Realartium ved Sarps-
borg Gymnas, sivilingeniøreksamen (maskin) ved
ETH i Zürich, MBA fra INSEAD/Fontainbleau.
Fra 1961 salgs/marketing stillinger og senere leder-
oppgaver i internasjonale selskaper som Sulzer,

Kamyr, Nixdorf og Honeywell.
– Jeg er aktivt engasjert i venneforeninger for Oslo Filharmonien,

Bogstad Gård o.a. Jeg har hatt stor glede av å være i programkomitéen i
flere år og klubbpresident i perioden i 1995/96. Vennene og bekjentska-
pene jeg har fått i Akersborg har vært viktige for meg, likeledes mange
interessante og lærerike foredrag. Jeg er gift med Kristin og vi har 3
praktfulle barn.

BRUUSGAARD, Arne, f. 05.11.44 i Oslo.
Engasjert i egen virksomhet, som omfatter be-
driftsrådgivning, styrearbeid, og investeringer i små
og mellomstore bedrifter. Medlem i Akersborg
1988 etter anbefaling fra Thomas Thiis Evensen og
Kjell Arild Pollestad; president 1994/95.

Utdannelse og praksis: Siviløkonom BA 1967
fra Occidental College, California, MBA 1969 ved
University of Southern California. Bedriftsledelse

og styrearbeid i teknologiselskaper 1971–83; adm.dir. og hovedaksjo-
nær i Cargoscan AS 1983–90. Styreverv i private bedrifter og statlige
virksomheter innen blant annet eiendom, handel, høyteknologi, IT,
logistikk, biotech, næringsmiddel, parfyme, privatskoler, transport.

– Jeg fikk Moderne Transportprisen 1991 og mitt firma fikk Oslo
By’s pris til mest innovative selskap i 1995.
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CARLSSON, Bjørn Are, f. 07.02.59. Administ-
rerende direktør i Norsemeter Holding AS.

Utdannelse og praksis: Vahl gymnas 1977, Oslo
Ingeniørhøgskole, NTH (Elektrolinjen/teknisk
kybernetikk), sivilingeniør, BI, bedriftsøkonom.
Stipendiat Christian Michelsen Institutt 1983–84,
Forsker ved Senter for Industriell Forskning, under-
vannsinstrumenteringsgruppen 1984–89, ABB
Industri AS 1989–97.

Markedsdirektør og senere direktør i Norsemeter Holding AS, fra
1997. Styreverv i Safeneter Sweden AB 1979–99.

– Jeg er gift og har tre barn. Familien bor på Stabekk.

EIK, Einar, f. 19.01.45 på Nøtterøy. Senioringeniør
Kystdirektoratet, Havne og farvannsavdelingen,
seksjon for plan og forvaltning. Medlem i
Akersborg 1997. Tidligere medlem av Hafrsfjord
RK, Nesbru RK og Tønsberg RK.

Utdannelse og praksis: Realartium Tønsberg
1964, Studentfagkurs Tønsberg Handelsgymnas
1965, Svilingeniør NTH byggavd. 1970, Forsvarets
høgskole 1980. Arbeidet innen offentlig planleg-

ging, fylkeskommunalt, kommunalt og som konsulent 1971–78; petro-
leumsvirksomhet, primært innen kvalitet og HMS i statlig og private
virksomheter 1978–2000.

– Mine største interesser er knyttet til mine to barn, en datter som er
fysioterapeut og en sønn som er sivilingeniør (3. generasjon). For øvrig
friluftsliv, ski, seiling; filateli (pt volumsamler); litteratur: historie og
biografier. Jeg har en gryende interesse for familiegranskning, spesielt
min mors familie fra Vendsyssel på Jylland. Jeg er 2. generasjons rotari-
aner; min far var chartermedlem i Sem RK.
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ENGELHARDTSEN, Terje, f. 26.07.42 i Oslo.
Partner i Habberstad AS, konsulent med særlig
fokus på spansk-latinamerikansk-norsk brobyg-
ging og forretningsutvikling. Medlem i Akersborg
1998; fadder: Elin Elisabeth Natvig.

Utdannelse og praksis: Artium fra Vestheim
gymnas 1962, militærtjeneste ved BSIS i Stein-
kjer og ved Garnisonen i Sør-Varanger (Kirkenes).
Senere i mange år troppsbefal ved Kolsås Heime-

vern. Frem til 1967 siviløkonom-studier ved HSG, Hochschule St.
Gallen (Sveits) für Wirtschafts und Sozialwissenschaften. Bosatt i
Bayern i Tyskland frem til 1970 med arbeidsforhold i Fichtel & Sachs
AG og Farbwerke Hoechst AG. Varierende bakgrunn fra konsulentyrket
som partner i tidligere Asbjørn Habberstad AS og fra ledende stillinger
i norske bedrifter (ansatt og utleiet).

ENSTAD, Tom Arne, f. 01.08.65 i Sandnessjøen.
Medeier i selskapet Travelgate som tilbyr online
reiselivstjenester: www.travelgate.no. Medlem i
Akersborg fra 1994; introdusert av Bjarne Stein-
lein; president 2000/01.

Utdannelse og praksis: Otto Treiders Handels-
skole, Handelshøyskolen BI, og Institutt for Mar-
kedsføring og selskapsrett ved Universitetet i Oslo.
Har arbeidet innenfor kompetanse og forretnings-

utvikling, blant annet ved Institutt for Salgstrening og Lederutvikling,
og Institute for International Research, European Business Centre.

– I tillegg til å nyte naturen på ski og til bens, legger jeg ned mye tid
og energi på Tai Chi hvor jeg er instruktør. Tidligere var alle idrettsgre-
ner med ball sentrale for meg, og blant disse er nå golf blitt en flott opp-
levelse og treningsform. Dessuten setter jeg stor pris på god litteratur.
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EVENSEN, Leif Reymert, f. 15.01.35 i Narvik;
vokste opp i Grimstad. Konsulent innen hotell og
restaurantbransjen. Medlem i Akersborg fra 1987.

Utdannelse og praksis: Realartium 1953, stu-
dentfagkurs, handelsgymnasium, Befalsskolen for
feltartilleriet på Kongsvinger. Yrkesvalg: Hotellfag
med start hos hotellkongen Axel Lund, Strand
hotell, Fevik; deretter hos Steffensen på Blom, med
kjøkkenpraksis på Steffens Logerestauranten; ste-

ward i SAS; hotellfagskole på Sola etterfulgt av kurser i Frankrike og i
Lausanne; cruise med Bergensfjord, hotel administration ved Cornell
University i tre år, BS degree; ansettelse i Sheraton Hotels med etter
hvert en direktørstilling for Sheraton Carlton i Washington DC. Etter ni
år i USA planleggging av SAS Scandinavia i København og «SAS-
hotellet» i Oslo, og etter ytterligere en del år start av Hotell Europa og
oppbygging av kjeden made-in hotellene; deretter engasjert i Norlandia
hotellene i tillegg til konsulentoppdrag i inn og utland.

– Å arbeide i det som kalles hospitality industry medfører ydmykhet
for andre, og å være sin nestes tjener; nettopp de idealer Rotary setter
som mål. På Cornell ble vi innprentet et budskap fra EM Statler, grunn-
legger av moderne hotelldrift: «Life is service, the one who progresses
is the one who gives his fellow man a little more, a little better service.»

FERRAZ, Miriam, f. 10.04.44 i Montevideo,
Uruguay. Selvstendig næringsdrivende rettet mot
spansktalende land og norsk industri. Medlem i
Akersborg fra 2000; fadder: Terje Engelhartsen.

Utdannelse og praksis: Chemical Engineer fra
Universitet i Montevideo; viderutdannelse ved
NTH, Trondheim 1971–78; videre også utdannelse
i internasjonal markedsføring, økonomi og ledelse
ved blant annet Norges Markedshøgskole i Oslo,

The Management Centre of Europe i Brussel og Norges Eksportskole i
Oslo. Arbeidserfaring fra Latinamerika, de fleste europeiske land samt
USA, India og Japan innenfor salg, markedsføring og kontraktforhand-
linger, vesentlig relatert til den farmasøytiske industrisektor. Uruguays
Honorære konsul i Oslo siden 1998.

– Jeg snakker flere språk, men trøndersk lærte jeg aldri. Jeg er glad i
å spille tennis og liker også andre friluftsaktiviteter; følger med på tea-
ter, kino og konserter.
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FROSTMANN, Per-Egill, f. 16.03.51 i Levanger.
Bedrifsrådgiver CMC, Director. Medlem i Akers-
borg fra november 2000; fadder: Tom Arne Enstad.

Utdannelse og praksis: Siviløkonom (BSc) ved
Warwick Business School i England; MSc i Orga-
nisational Behaviour fra California American Uni-
versity; medlem av medlemskomitéen i Norsk
Bedriftsrådgiverforening og assessor ved forening-
ens internasjonale sertifiseringsordning for bedrifts-

rådgivere, Certified Management Consultant – CMC. Arbeidet ved
NILA (Norsk Institutt for Ledelse og Adminstrasjon) 1983–85.
Arbeider i dag som executive coach og som styreformann i selskapet 
e-senze ltd., et internasjonalt digitalt strategirådgivningsselskap med
hovedkontor i London.

– Jeg har vært gift med Perly i 27 år og har to voksne barn, Preben og
Céline, samt ett barnebarn, Emilie. Jeg liker å lese og å lage god mat
(det synes) med vin til. Ellers går jeg på ski og spiller tennis. Jeg er eks-
tern sensor på Handelshøyskolen BI i prosjektledelse, psykologi,
ledelse og organisasjonsfag. Jeg er opptatt av generelle samfunnsspørs-
mål (særlig kultur og pedagogikk) og spesielt av å styrke den posisjon
som bedriftsrådgivere har.

GJELSVIK, Mari, f. 09.02.35 i Fana. Halvtids-
stilling i Avdeling for handelsutvikling og sivilt
samfunn under NORAD. Medlem i Akersborg fra
1994; fadder: Leif Evensen.

Utdannelse og praksis: Halvt jurist, hel skredder;
sekretær import/agentur/tekstiler tepper 1969–72;
eksportsekretær Norske meieriers salgssentral 1972–
74; kontorsjef Arne Vinsdal AS, papirhandel 1974–
82; deretter forskjellige stillinger knyttet til NORAD.

– Jeg er interessert i reising, seiling og bridge. Jeg er opptatt av å
skape produksjon som kan gi arbeidsplasser i U-land. Det at folk får
mulighet til å forsørge seg selv og sine bidrar til å gi en menneskeverdig
tilværelse, og skaper trygghet og stolthet. Jeg er leder av Internasjonal
komité i Akersborg.
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GØRVELL-DAHLL, Peter, f. 27.09.25 i Nesset i
Møre og Romsdal. Pensjonist fra Forsvaret. Med-
lem i Akersborg fra 1977; fadder: Svein Smith;
president 1989–90.

Utdannelse og praksis: Etter gymnas i Molde,
elev ved Sjøkrigsskolen (den gang i en tidligere
tyskerleir i Vogstgate i Oslo) fra 1945 til 1950.
Avbrutt av kortere kurs og 2 år ved NATO-hoved-
kvarteret på Kolsås, tjenestegjøring på Marinens

forskjellige fartøyer, blant annet som skvadronsjef på motortorpedobå-
ter og sjef på fregatt. Etter to år som operasjonsoffiser ved Sjøforsvars-
kommando Nord-Norge, deretter tre års tjeneste (1965–68) ved Supreme
Allied Commander Atlantics hovedkvarter i Norfolk, Virginia. Fra 1968
til 1975 tjenstegjøring ved Marinens operasjonssenter i Jåtten ved
Stavanger, de siste fire år som sjef. Etter Forsvarets høyskole, tilbeor-
dret som skipssjef på Kongeskipet Norge i fire år. Pensjonert ved 60 års
aldersgrense.

– Norske og amerikanske frimerker er min viktigste hobby, i tillegg
til lesning, særlig om feltene historie og populærvitenskap.

HAUGE, Anton, f. 29.08.33 i Oslo. Professor i
medisin/fysiologi ved Universitetet i Oslo. Med-
lem i Akersborg fra 1973; fadder: Øivin Fjeldstad.

Utdannelse og praksis: Realartium Vestheim
skole 1953, deretter stud.med. ved UiO; autorisert
som lege 1960; forskningsstipendiat ved Uni-
versity of California, San Francisco 1966–68;
dr.med.1969; anestesilege Ullevål sykehus i to år;
Europarådstipendiat i fysiologi, deretter amanuen-

sis og senere professor ved UiO.
– Jeg har mange interesser i tillegg til fysiologi. Jeg er opptatt av de

omfattende og progredierende ødeleggelser av den levende natur som
skjer i vår tid. Jeg liker å reise ukomfortabelt i Syd-Amerikas regnsko-
ger og skrive om opplevelsene under komfortable forhold etterpå. Jeg er
glad i å lese, fortrinnsvis om naturvitenskapelige emner og krigshisto-
rie. Jeg er gift med Tone, har to flinke barn og to barnebarn som jeg
liker å ha på besøk.
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HJELSETH, Tore Jarl, f. 15.06.1966 i Oslo.
Senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo,
med arbeidsfelt generell forretningsjuss, selskaps-
rett og verdipapirrett. Medlem i Akersborg fra 2001,
anbefalt av Elisabeth Sigmundstad Robertsen.
Utdannelse og praksis: Juridisk embedseksamen
1993 etter gjennomført befalsskole i Luftforsvaret,
advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen,
dommerfullmektigpraksis i Kongsberg byrett og

advokatstilling på Oslo Børs.
Jeg er opptatt av politikk og samfunnsspørsmål med særlig fokus på

menneskerettigheter, og jeg er medlem av Amnesty International. Ellers
er jeg glad i vin, mat, interiør og reiser.

HORNTVEDT, Grete, f. 03.10.44; vokste opp og
bodde på Hamar til 37 års alder; deretter bopel i
Oslo. Daglig leder for Otto Treiders Handelsskole
AS. Medlem i Akersborg fra 1994; fadder: Arne
Bruusgaard.

Utdannelse og praksis: Latinartium, Hamar
Katedralskole; lærerskole Hamar; studier i sosial-
pedagogikk ved UiO. Arbeidet som lærer ved
Stange og Ajer (Hamar) ungdomsskoler. De fleste

år siden 1984 engasjert som heltidspolitiker på forskjellig nivå: Person-
lig sekretær for sosialminister Arne Heløe i Willoch-regjeringen, by-
rådssekretær, leder av skolestyret og Det regionale Høgskolestyret,
leder av byutviklingskomitéen og byråd for kultur og utdanning (1997–
99), samt byråd for næring og byutvikling (1999–2000). Viktigste
arbeid utenfor politikken var som utdanningsdirektør for Oslo og
Akershus 1992.

– Jeg er opptatt av samfunnsutvikling, spesielt utdanning, kultur og
byutvikling. Jeg går mye i Oslomarka og i fjellet. Svømming og seiling
er også favorittaktiviteter. Rotary kjenner jeg gjennom min far som nå
har mottatt Paul Harris fellowshipmedalje.
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JENSSEN, Bernt Reitan, f. 06.10.61 i Oslo.
Direktør i Posten Norge BA, logistikk. Medlem i
Akersborg fra 1994; president 1999–2000.

Utdannelse og praksis: Ex.phil og grunnleg-
gende matematikk, UiO 1982–83; BI siviløkonom-
studiet 1984–88; adm.dir. TNT Norge AS 1992–97;
adm. dir. IL-X Bud-Service AS 1990–92; selvsten-
dig konsulent fra 1986. Styreformannsverv i OCS
Lagerservice AS, Wajens AS, Kort Prosess AS,

Escape AS, One2one Factory AS.
– Jeg er gift med Toril Bache Jenssen og vi har ett barn, Gina 

(f. 03.11.00). Mine viktigste privatinteresser er frilufts og familieliv,
datamaskiner, golf og Akersborg Rotary Klubb.

JOHANSEN, Leif, f. 21.09.08 i Oslo. Pensjonist.
Medlem i Akersborg fra 1954; fadder: Bjørn Oscar
Andersen; utnevnt til Paul Harris Fellow i år 2000.

Utdannelse og praksis: Oslo Handelsgymna-
sium; ett år senere ansatt som fakturaskriver i
Fredrik Jebe & Co. A/S som ble arbeidsplass i hele
det yrkesaktive liv.

– Dette jobber jeg med nå: I eldre år fører ned-
satt fysisk mobilitet ofte til nedsatt livskvalitet,

sosial isolasjon etc. Heldigvis går min erfaring i en annen retning, og
jeg har i flere år arbeidet med å utbre kjennskapet til de mange deilige
og positive muligheter til personlig innsats – før det er så sent at all akti-
vitet blir et ork.

KJØLBERG, Clas, M. f. 20.11.51 i Oslo. Bosted i
Drøbak. Utvikling av smerteklinikker i Norge i
samarbeid med somatiske sykehus og andre aktø-
rer, blant annet ved bruk av telemedisin. Medlem i
Akersborg fra 1997.

Utdannelse og praksis: Handelsgymnasium, stu-
die i markedsføring/administrasjon, Nordic Edu-
cation Center, Stockholm.

Ansatt ved IBM i Oslo og Stockholm 10 år.
Utviklet i team kredittvurderingssystem for bank/finans, 2 år; SABRE/
American Airlines i Scandinavia og i Europa 5 år. Utviklet reisemegler-
selskap Ibsen Pool, 2 år.
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– Jeg har en herlig familie med en søt datter på 7 måneder. Elsker
båtlivet og har seilt siden Tomm Murstads leirskole. Det viktigste med
Rotary for meg er nok foredragsholdere med interessante temaer.

KVAAL, Øyvind, f. 23.03.43. NCC Norge AS, råd-
giver; assistent for adm. dir. med oppgaver innen
forretningsutvikling, samfunnskontakt,
kunder/marked og strategi; daglig leder VEI, arbei-
dende styreformann VIVA AS. Medlem i Akers-
borg fra 2000.

Utdannelse og praksis: Realartium 1962; forbe-
redende eksamen i filosofi, latin, gresk og hebra-
isk. Stipendier til Verdensbanken, OECD Paris,

SALT forhandlingene i Geneve og MBFR-forhandlingene i Wien.
Næringslivets 2-årige industri og økonomikurs. Lærer ved Framhalds-
skolen i Leirfjord, studier ved Misjonsskolen i Stavanger og Menighets-
fakultetet i Oslo, journalist i Vårt Land og senere i Stavanger aftenblad,
1962–80. Informasjonssjef i Amoco Norway Oil Company 1980–86.
Informasjonssjef i Conoco Norway Inc. 1986–96. Arbeidet i Sylvester
Industrier 1996–98. Dir. i Asco Norge as Stavanger 1998–99.

– Jeg er gift med Anne Lise og vi har 3 voksne barn. Jeg har skrevet
bok om krigen i Biafra og nigeriansk historie, og en bok om Stavanger
Typografiske Forenings 100 års historie.

LANDMARK, Jahn A., f. 19.01.31 i Gjøvik.
Pensjonist. Styremedlem i flere bedrifter og i Asker
Kunstforening. Medlem i Akersborg fra 1972; fad-
der: Arne Blystad.

Utdannelse og praksis: Realartium Gjøvik 1949,
Oslo Handelsgymnasium 1951, Norges Handels-
høyskole 1956. R-Direktoratet Finansdepartemen-
tet 1956–58, Denofa og Lilleborg Fabrikker AS
organisasjonssjef 1958–64, Aukner & Neunan AS
seniorkonsulent, disponent og partner 1964–96,

Landmark Consulting AS, leder og eier 1996–99.
– Med yrkesaktiv kone er jeg fullbeskjeftiget med hus og hage, hyt-

ter og barnebarn. Jeg er Gjøvikambassadør og fødebypatriot, og er opp-
tatt av bevaring av Skibladner. Jeg er aktiv i pensjonistuniversitetet og
driver med videreutdannelse i data og språk; og deltar årlig i utvalgte
Temareiser. Jeg er naturverner, men ikke fanatiker.
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MAGNUSSEN, Bjørn Walter, f. 14.11.40 i Oslo.
Security manager, nasjonalt og internasjonalt,
Europay Norge AS (tidligere Eurocard). Medlem i
Akersborg fra 1989; fadder: Truls Becker; presi-
dent i jubileumsåret 2001.

Utdannelse og praksis: Examen artium Vestheim
skole 1960; Ex phil 1962; BI; studieopphold i
Oxford, London og Hamburg, språk og forret-
ningsfag. Praksis internasjonal handel, finans (lån

og garantistillelser, vesentlig skipsfinansiering); finansmegler; ansatt i
Eurocard Norge AS fra 1980 som avd.sjef og kontorsjef.

– Jeg er gift med Hilde, avdelingssjef i Norges Eksportråd, og har en
20-årig sønn, Thomas, som er bedriftsøkonom. Jeg fant fort ut at med-
lemsskap i Rotary mer er en livsform enn et statussymbol. Det har gitt
meg en god kontaktflate og et nettverk som betyr mye. Fritiden benyttes
til blant annet Jiujitsu, maritim modellbygging og skiløping. Jeg tar
aktivt del i vedlikeholdet av familiens landsted i Stavern og hytte på
Norefjell. Jeg er dommer, autorisert av Norges Roforbund, har stor jazz-
interesse og er medlem av New Orleans Jazzclub.

MODIG, Mathias, f. 22.07.65 i Uppsala. Leder av
eget konsulentselskap Marketing Mix; i tillegg inn-
leid direktør i Bates Reklamebyrå. Medlem i Akers-
borg siden 2000; fadder: Tom Arne Enstad.

Utdannelse og praksis: Befal i panserbrigade,
siviløkonomeksamen i Stockholm 1997. Trainee i
S-E-Banken, produktsjef hos Silja Line, marketing
controller hos Diners Club med prosjekter som
Eurobonus, SAS, og Statoil. Deretter arbeid i

Diners Club i Melbourne, hvoretter i NetCom GSM, så tilbake til shipp-
ping (Color Line), pluss et kort engasjement i Telia.

– Min visjon er «Modige valg». Aktivitet og læring er ledestjerner,
også utenfor jobb. Jeg har arbeidet med ambulansekjøring i Oslo, deltatt
i Røde Kors Hjelpekorps, jobbet som skilærer i Skiforeningen, og trent
og konkurrert med hunder.
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REIMERS, Henrik, f. 30.01.36 i Oslo. Leder av
Siemens AS grossistvirksomhet for installasjons-
materiell frem til 1999. Medlem i Akersborg fra
1976; president 1980–81.

Utdannelse og praksis: Maskiningeniør ETH
Zurich 1961; Freia AS, prosessingeniør 1962–63;
Controle & Applications, Frankrike, Tyskland,
England 1963–67; Bergesen d.y. ASA prosjektin-
geniør 1967–71; Siemens AS, ansv. skipsaktiviteter

og offshore-virksomhet 1971–89; daglig leder Kongsberg offshore sys-
tems AS 1987–90.

– Jeg er interessert i astronomi og studerer nå dette faget ved UiO.
Jeg samler på gamle norske kart som jeg rammer inn i mitt hobbyverk-
sted. Jeg er opptatt av Forsvartes fremtid. Jeg fikk kontakt med
Akersborg Rotary Klubb gjennom min far og hans venner fra klubbens
tilblivelse i 1951.

REMFELDT, Per Hage, f. 1921 i Firenze, flyttet til
Bergen i 1922. Maler og grafiker. Medlem i Akers-
borg fra 1987; fadder: Guthorm Kavli. Medlem i
Bergen Syd RK fra 1962; president der 1970–71.

Utdannelse og praksis: Artium 1941, Shetlands-
farer, RNAF og RAF 1941–46.

Utdannet som maler og grafiker ved École des
Beaux-Arts i Paris 1947–50 og på Statens Kunst-
akademi i Oslo 1951–55. Innkjøpt blant annet til

Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, og de faste samlinger i
Bergen, Stavanger og Trondheim. Bor og arbeider i Oslo og i Dordogne.

– Maling er mitt liv og tar all min energi. Bildene kommer til meg
om natten, og jeg henter dem ut fra mitt venstre erme.
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ROBERTSEN, Margrethe Elisabeth Sigmundstad,
f. 17.08.41 i Åmli, Aust-Agder. Advokatassistent
(«paralegal») i advokatfirmaet Robertsen. Med-
lem i Akersborg fra 1999; fadder: Leif Reymert
Evensen.

Udannelse og praksis: Telemark landsgymnas,
Sekretærlinjen Otto Treider, advokatassistent DNA,
Juristenes Utdanningssenter. Sekretær i rederiet
Nils Hugo Sand, sekretær i Norske Veritas, kontor-

sjef/advokatassistent i Advokatfirmaet Robertsen. Mitt arbeidsområde
er å bistå erstatningsadvokatene i deres arbeid med å forberede saker,
klientsamtaler, og utarbeidelse av juridiske utdrag. Som kontorsjef har
jeg ansvar for personalansettelser mm. og den praktiske daglige drift av
kontoret i Oslo.

– I mitt arbeid er jeg opptatt av rettferdig og korrekt saksbehandling i
favør av de yrkes og trafikkskadede fra forsikringsselskapenes side. I
privatlivet er det viktigste for meg å opprettholde en god og nær kontakt
med familie og venner. Mye av min fritid bruker jeg til samvær med den
oppvoksende slekt, det vil si barnebarn, svigerbarn og barn. Jeg liker å
lese og synge viser og sanger fra vår mangfoldige sangskatt.

RØNNING-ARNESEN, Odd Arne, f. 17.05.30 i
Mandal. Pensjonist. Medlem i Akersborg fra 1972;
fadder: Atle Rønning Arnesen. Rotary Foundation
stipendiat i Chicago; president 1980–81.

Utdannelse og praksis: Militærpolitiet i Tysk-
lands-Brigade 501; Oslo Handelsgymnasium stu-
dentfaglinjen 1951; Siviløkonom/cand.merc. fra
Handelshøjskolen i København 1956; MBA fra
Chicago GSB, University of Chicago 1958; etterut-

dannelse IMD Lausanne 1982. Shippingtrainee hos Chr. Salvesen &
Co, Edinburgh; Økonomidirektør i Findus/Nestle, Oslo, Hammerfest,
Vevey; Finansdirektør i Icopal-konsernet/Fjeldhammer Brug AS, Oslo,
København; Merkantil direktør i Nera as/Elektro Union AS; Daglig
leder RCA Records, Oslo, N.Y., London. 1989/95: Moskva/Oslo (peres-
troika/glasnost-perioden) selvstendig næringsdrivende med arbeidsom-
råde rehabilitering, konvertering og kommersialisering av nedslitte, be-
varingsverdige eiendommer, bygget før oktober-revolusjonen i Moskva
sentrum, på oppdrag for vest-europeiske konserner.

– Jeg har mange interesser, og nevner jura, rettshistorie, rettssosio-
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logi og almen filosofi med bakgrunn i vår egen og Sovjetstatens rettsut-
vikling. Eksistensielle problemstillinger understøttet av sommerkurs i
filosofi for amatører på Grundtvigs Højskole i Hillerød. En tur på lan-
deveien med en Lincoln Towncar i Kentucky og Tennessee og samtaler
med stedets Hillbilly på «dineren» etter dagens kjøretur fremhever for-
skjellene mellom «small town America» og «metropolis».

En tøffetur i sjekta i Grimstad skjærgård en stille og solblank som-
meraften gir nærhet til fiskeren Markus og det enkle livet langs kysten.
Jeg er gift med Grethe, vi har to voksne barn, Lene og Even, som bor i
Oslo og Chicago. Tre barnebarn er vi beriket med og har stor glede av.

SINGH, Narpinder, f. 19.07.70 i India, norsk stats-
borger siden 1991. Turnuslege ved Drangedal lege-
kontor. Medlem i Akersborg fra 2001; fadder: Atle
Rønning Arnesen.

Utdannelse og praksis: Cand. med. fra Universi-
tetet i Oslo 1999, sykehustjeneste ved med. avd.
Aker sykehus, hjerteovervåking 1996–97, ass. lege-
vikar Aker sykehus divisjonspsykiatri 1997–99,
turnuslege Rjukan sykehus 1999–2000.

Jeg emigrerte som 13-åring fra India til Norge i 1983. Foruten norsk
snakker jeg panjabi, hindi og engelsk. Jeg er gift. Mine viktigste fritids-
beskjeftigelser er sjakk, løping, landhockey og studie av indisk historie.

STEINLEIN, Bjarne, f. 24.02.42. Partner i Pan
Crestus Scandinavia, Executive search consultants,
fra 1991. Medlem i Akersborg fra 1985; president
1998–99.

Utdannelse og praksis: Teknisk Forberedelses-
eksamen 1958, utlært værktøjsmager 1958–62,
produktionsingeniør 1962–65, merkonom i inn-
kjøp og transport (BI), militærtjeneste i Hærens
tekniske korps 1965–67. Produksjonssjef i T.

Smedegaard AS pumpefabrikk 1967–72; H. Moldow AS, formann for
Ventalitionsfirmaenes Fællesinnkjøp 1972–79; logistikkdirektør HTK
Køkkener AS 1979–81; adm.dir HTH Kjøkken Norge AS 1981–86;
adm.dir. JB International Norge AS 1986–91.
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STENHAGEN, Jan Gustav, f. 05.08.38 i Horten.
Selvstendig konsulent/rådgiver og representant i
Norge for Hanseatic Shipping Co Ltd., Limassol,
Kypros. Medlem i Akersborg fra 1992; fadder:
Jahn Landmark; president 1996–97; formann i 50-
års jubileums-komitéen.

Utdannelse og praksis: Sjøkrigsskolens inten-
danturoffiserslinje, eksamen 1963; tjeneste i syv år
i Den kgl norske marine, ombord og i land i Norge

og USA; deretter fem år som kontorsjef ved I/S Aluminiumprofiler på
Raufoss og personalsjef ved Ditlef Martens AS, Bergen. Deretter til
sammen ca. 15 år i ledende stillinger innenfor shipping og offshore i
Norge, i Scotland og på Kypros, blant annet i Bruusgaard Kiøsteruds
Skibsaksjeselskap/Thoresen International AS, Seatankers Management
Co Ltd., Kypros. Arbeidet som seniorkonsulent i fem år i Hartmark
IRAS. Siden 1991, selvstendig konsulent/representant for Hanseatic
Shipping Co Ltd., Kypros.

WILLOCH, Thomas, f. 10.04.33 i Bærum. Slotts-
forvalter. Medlem i Akersborg fra 1988; president
1992–93.

Utdannelse og praksis: Sivilarkitekt, diplom
Arkitektskolen i Oslo; praksis i København og
Helsingfors; assistent hos Sverre Fehn; lærer ved
Arkitekthøgskolen; overarkitekt Bærum kommune;
slottsforvalter.

ÅHRÉN, Per Harald, f. 17.11.66 i Lund. Administ-
rerende direktør i Sodexho Norge (tidligere
Partena Norge). Medlem i Akersborg fra 2000;
fadder: Mathias Modig.

Utdannelse og praksis: Skolegang i Lund; pro-
sjektadministrasjon ved Alfa-Laval Norden; studier
ved Swiss Hotel As; Hotel management school
«Les Roches» i Valais, 3 år; deretter forskjellige
stillinger blant annet ved Grand Hotel og Rainbow

Hotels, og innenfor Olav Thon Gruppen.
– Sodexho Alliance, som det franske konsernet heter, er en av de

største aktørene i verden og har sin core business innenfor catering og
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facilities management. Naturlig nok er mat og drikke en stor del av mitt
liv, og det å forberede en god middag er like morsomt som det er deilig
å få dele den med en hel gjeng gode venner. Det må gjerne være etter en
god skitur om vinteren eller en deilig seilas på fjorden. Livet skal være
godt å leve!

*****

Presidenter gjennom 50 år
1951–52: Bernhard Paus(d). 1952–53: James Maroni(d). 1953–54: Nils
Kjær Pedersen(d). 1954–55: Bjørn Oscar Andersen(d). 1955–56: Bror
Simonsson(d). 1956–57: Sven Chr. Francke. 1957–58: Bjørn Sinding-
Larsen. 1958–59: Thorstein Diesen(d). 1959–60: Victor Schlytter(d).
1960–61: Øivin Fjeldstad(d). 1961–62: Gotfred Bentzen(d). 1962–63:
Franck Ly(d). 1963–64: Guthorm Kavli(d). 1964–65: Aage Lund(d).
1965–66: Sverre Krøger Isaksen. 1966–67: Olaf Engelhardtsen(d).
1967–68: Harald Schjoldager. 1968–69: Arne Slattum. 1969–70: Chris-
topher Martinsen. 1970–71: Sven Chr. Francke. 1971–72: Helge Riis.
1972–73: Carl Lund(d). 1973–74: Atle Rønning Arnesen. 1974–75:
Dag Dirdal. 1975–76: Leif Erik Jensen. 1976–77: Svein H. Smith.
1977–78: Ove Oscar Andersen. 1978–79: Gunnar Germundson. 1979–
80: Henrik Reimers. 1980–81: Odd Rønning-Arnesen. 1981–82: Francis
Harbitz. 1982–83: Wilhelm Ramm. 1983–84: Thomas S. Thiis-Evensen.
1984–85: Sverre Hamre(d). 1985–86: Sverre Heidenreich. 1986–87:
Truls Becker. 1987–88: Finn Aanesen. 1988–89: Kjell Barman. 1989–
90: Peter Gørvell-Dahll. 1990–91: Hans Ch. Christiansen(d). 1991–92:
Thomas Willoch. 1992–93: Trygve Tønnesen. 1993–94: Einar Joys.
1994–95: Arne Bruusgaard. 1995–96: Biørn Biørnstad. 1996–97: Jan
Gustav Stenhagen. 1997–98: Asbjørn Wangerud. 1998–99: Bjarne
Steinlein. 1999–00: Bernt Reitan Jenssen. 2000–01: Tom Arne Enstad.
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Akersborg – en klubb i verden

Av Anton Hauge

De fleste Rotary-klubber har den oppfatning om seg selv at de er litt
annerledes. Det gjelder også for Akersborg. Vi mener vi er mer ufor-
melle og at vi har en egen tone. I tillegg vil jeg nevne et annet særtrekk,
nemlig klubbens mange «stjerneskuddmedlemmer». Det er medlemmer
som bare så vidt er innom før de forsvinner, for aldri mer å bli sett. Det
første halve året er det mest kritiske ser det ut til. Det er ikke sikkert at
vår uformelle tone er den beste for et nytt medlem. Den kan paradoksalt
nok skape avstand, men er det nye medlemmet kommet gjennom den
kritiske fasen med et rimelig antall fremmøter, kan det gå bra. Den
mentale innstillingen er også viktig. Spør ikke hva klubben kan gjøre
for deg – med analogi til president Kennedys innsetningstale.

En grunn til at jeg selv er blitt værende i Akersborg tror jeg er noe
som hendte meg samme år som jeg var blitt opptatt som medlem. Vi
hadde mange flere besøk av utlendinger på den tiden, og jeg kom ved en
anledning i snakk med en engelskmann som jeg syntes så ut som en
gentleman farmer eller en pensjonert oberst fra India. Det siste var ikke
helt bomskudd. Jeg kom til å nevne at jeg holdt på med en ganske lang
artikkel om engelske forsøk på å bestige Mount Everest i 1930-årene.
Selv om disse ekspedisjonene ikke nådde toppen, ble det gjort mange
verdifulle erfaringer om hvordan opphold i stor høyde påvirker men-
nesker. Og det er interessant for en fysiolog. Ernæring og ekspedisjons-
psykologi er også interessante temaer. Det siste er et særlig viktig
punkt, ofte helt avgjørende for et godt resultat. Kjemien mellom delta-
kerne må stemme.

Den meste kjente ekspedisjonsleder het Eric Shipton. Han ledet fire
av forsøkene på å bestige Mount Everest. For meg fremstod han som en
litt gåtefull person, med egenskaper som måtte være vanskelig å forene.
Så hørte jeg til min komplette overraskelse min engelske Rotary-gjest
si: «Eric Shipton var et sammensatt menneske. Jeg kjente ham godt
fordi jeg var forsyningsoffiser og transportleder ved to av ekspedisjo-
nene.» Det var like før jeg bad ham gjenta hva han nettopp hadde sagt.
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For å gjøre en lang historie kort: jeg snakket med vår gjest i flere timer,
og fylte opp en hel notatblokk. Heldigvis tenkte jeg at han kanskje var
sulten og ba ham på middag på Grand.

Jeg nevner én opplevelse til. Jeg var i Brasil for å delta i en reise
langs en av Amazonas’ bifloder. Før vi startet på denne turen, besøkte
jeg Mato Grosso Rotary Club. Klubbhuset var som en øy av velstand,
med air-conditioning, skinnmøbler, mahogny brystpanel og en stor bar
hvor jeg så en hyacinth papegøye og en tucan i bur over disken. Dette er
fugler som er beskyttet og som det er ulovlig å ha i fangenskap, men jeg
syntes ikke jeg ville nevne akkurat det til de vennlige klubbmedlem-
mene. De spurte meg om mine planer for besøket i Brasil, og jeg for-
talte at jeg skulle tilbringe nesten hele tiden i Amazonas. Det var tydelig
at dette var en overraskende, ja nærmest uforståelig tanke. Landet
hadde jo så mange praktfulle byer og strender, parker og museer, karne-
val og andre festivaler og noen av de mest komfortable og hyggelige
hoteller i verden. Dette er helt riktig. Jeg ble forklart at Amazonas ennå
ikke var utbygget. Jeg var rett og slett kommet for tidlig. Vent til vi har
bygget flere kraftverk, introdusert moderne jordbruksmetoder, etablert
kvegdrift og bebygget regionen, så vil den økonomiske oppgang komme.
Hvorfor besøke en vildmark?

Det endte med at det oppsatte programmet ble utsatt, og vi diskuterte
hvordan regnskogen best kunne utnyttes økonomisk. I hvilket tidsper-
spektiv var det rimelig å vurdere spørsmålet? Vi kom inn på tapet av
verdifulle arter og matplanter, og jeg nevnte de etter hvert mange vel-
lykkede forsøk på å høste skogen i stedet for den erosjonsskapende fla-
tehugst. Diskusjonen ble litt hemmet av at jeg ikke snakker portugisisk,
men mange av medlemmene snakket utmerket engelsk. Det ble en lære-
rik time for meg, en nyttig kur mot skråsikkerhet. Det morsomme var at
flere av medlemmene sa at de selv ville besøke regnskogen, noe de aldri
hadde gjort. I Brasil er man, forståelig nok, ikke spesielt begeistret for
utlendinger som skal vite alt så mye bedre enn dem selv. At jeg ble invi-
tert på hjemmebesøk viste forhåpentligvis at jeg ikke hadde vært altfor
ufordragelig og bedrevitende – det er alltid noe å passe seg for.

Disse to opplevelsene viser Rotary på sitt beste. Medlemskapet
åpner for muligheter til kontakt med mennesker som vi ellers aldri ville
truffet. Som Akersborger kan vi bli mottatt over hele verden. Det er en
oppmuntrende tanke.
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Og dette var historien om de første 50 år i Akersborg Rotary Klubb




