Drammen Syd‐Vest Rotary
Månedsbrev januar 2014
Kronikk
Av Arild Endresplass
Da er vi godt i gang med det nye året også innen Rotary. Tiden går og det er tid for
månedsbrev for januar 2014. Denne gangen ønsker jeg å rette fokus mot Polio som klubben i
det siste også har solgt pins til inntekt for. Kronikkens innhold er ikke ment verken som
belærende eller å undervurdere medlemmenes kunnskaper om Polio.
Polio (egentlig navn Poliomyelitt) forårsakes av polioviruset. Det finnes ingen kur for Polio,
men rundt 1950 det ble utviklet en vaksine. I Norge er ikke Polio registrert etter 1969, og den
siste epidemien var i tidsrommet 1950‐54. Etter dette er det registrert seks tilfeller i Norge,
men alle ble smittet i utlandet. Norge har dermed vært poliofritt i over 40 år, og kan
betegnes som et ikke‐endemisk land for Polio.
I 1985 fantes sykdommen i 125 land, mens det for ett år siden bare var registrert i tre land,
Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Som vi alle kjenner til har Rotary vært en av hovedaktørene
for å utrydde Polio sammen med WHO og UNICEF. I perioden 2000 – 2011 ble det gitt 10
milliarder doser vaksine på verdensbasis. Takket være nitidig arbeid og bidrag fra de nevnte
aktørene, har man nådd en nesten poliofri verden. Med bakgrunn i dette kan man være
ekstra stolt av å være rotarianer.
Arrangement den 7.1.2014:
Ingen 3‐minutter.
Hovedtema for kvelden: Drammen Rotary og 2.verdenskrig. Et historisk tilbakeblikk 1936‐
1946.
Foredragsholder: Ingrid Lycke Ellingsen.

Ingrid er opprinnelig fra Sverige, men har bodd i Norge i 50 år. Hun er medlem i Drammen
Rotary klubb og er utdannet i den. Hun har bla annet jobbet i helsedirektoratet, og vært
medlem i Den Europeiske Torturkommisjonen (CPT).

Ingrid fortalte bla om spennende funn i protokoller og referater, om forbudstiden og
aktiviteter under krigen, og oppstart av virksomheten igjen etter krigen.
Sammen med to andre fikk Ingrid for noen år siden i oppdrag å rydde i arkivet til
rotaryklubben som hadde arkiv på Park Hotell. Der ble det funnet protokoller og referater fra
oppstarten i 1936. Referatene var nøyaktige og fyldig skrevet. Under arbeidet ble det
registrert at ting skjedde innen Rotary i Europa under krigsårene. Den 27. september 1940
ble all Rotary virksomhet forbudt, og med beskjed om at all aktivitet skulle opphøre innen
20. oktober.
Selv om det var forbud mot all virksomhet, viser det seg i ettertid både gjennom omtale og
dokumenter, at det bla ble avholdt møter i forbudstiden. Da freden kom ble aktivitetene
igjen aktivert, og første styremøte i Drammen ble holdt den 17. september 1945.
Førstemedlemsmøte fire dager senere. Klubben hadde ved denne oppstarten 38
medlemmer, en reduksjon på 17 fra før krigen. Grunnen var at to var døde, flere var i
konsentrasjonsleirer, eller andre ting.
Medlemslistene ble gjennomgått for å se om noen skulle ekskluderes fra klubben. Dette ble
tilfelle for noen, men det er aldri funnet dokumentasjon på prosessen.

Arrangement den 14.1.2014:
3‐minutter: Jan Petter Andersen
Tema: Dagligdagse ting.
Hovedtema for kvelden: Yrkesforedrag – fra bil til oljeindustrien.
Foredragsholder: Per E Lønning, født på Rognan i Salten i 1945.
Per holdt et spennende foredrag og sin yrkeskarriere fra bil og inn i oljeindustrien. Han har
jobbet som bilselger og vært med på å starte tre bilimportfirmaer. Ett av firmaene var å
etablere British Leyland i Norge.
Fra 1966 gikk det over i oljeindustrien ved at han opprettet sitt eget firma, Per E Lønning AS.

Han har i dag to fabrikker, en i USA og en i Frankrike. Bedriften produserer og utvikler
luftkuplinger.

Firmaet har bla utviklet en sikkerhetskupling som ikke fyker ukontrollert avgårde når han og
huns delen kobles fra hverandre, slik det tradisjonelt har vært.
Bedriften har i dag produkter som bla FMC Kongsberg Subsea AS er storkunde på. Nå jobber
de med Aker Solution som ny kunde på dypvannskuplinger.

Arrangement den 21.1.2014:
3‐minutter: Ole Jakob Ottesen.
Tema: Gamle og nye måleenheter.
Hovedtema for kvelden: Mini ego‐foredrag v/Inger Berit Andersen og Knut Grønvold Olsen.
Inger Berit:
Født på Furnes i Hedmark.
Hun berettet om en flott oppvekst, heldig med jobb, ektemann, familie og svigerfamilie. Er
effektiv, trenger lite søvn, glad i katter, er sta, og liker å ha kontroll. Krevende som leder.
Ærlig. Kom til Drammen i 1975 der hun giftet seg. Har tre sønner.
Hun nevnte noen milepæler underveis i livet, bla en periode hun bodde hos sine
besteforeldre. Her skulle det fetes opp en mager kropp, hver dag måtte hun drikke et glass
melk, spise et egg og ta tran. Hun likte ikke noen av delene.
Etter folkeskole og realskole ville hun bli rødruss. Det var ikke gymnas på hjemstedet
Brumunddal, så det ble på Katta på Hamar.
Husker en rettsak på Hamar, en konflikt mellom to leger. Alf Nordhus hadde saken , Inger
Berit ville gjerne ha med seg saken og skulket skolen. Hun mener selv at nærværet av denne
saken gjorde mye til at hun selv ble jurist.
Etter ferdig embetseksamen ble det jobb hos fylkesskattesjefen i Skien, deretter hos
skattefogden i Oslo. Jobbet en periode med arverett. Så ble hun skattefogd i Oslo som første
kvinne i den stillingen. Har gått på forsvarets høyskole. Er i dag avdelingsdirektør i

Skatteetaten.

Knut: Er ekte drammenser og har slektsoversikt ned til 1500 tallet. Grønvold er et gårdsnavn i
Drammen. Knut ble gift med Grete i 1953 og de bor på Austad med god oversikt over byen.
De har to døtre. Familien har hatt hytte på Vegglifjell i 40 år. Knut er glad i å lese aviser og de
er hundeeiere som gir mye glede.
Knut ble akademiker som sine to brødre, han tok utdannelsen på Blindern. Han har hatt
kjemi som favorittfag, og biologi som det sekundære. Etter ferdige studier jobbet han to år i
Fredrikstad, deretter flyttet han og kona til Drammen. De flyttet inn i tomannsbolig hos Knuts
svigermor som var enslig og trengte hjelp med boligen.
Knut begynte på Latinskolen der han bla jobbet sammen med Per Hafslund, noe som var en
stor glede. Senere ble han skoleinspektør, men savnet undervisningen som han likte veldig
godt. I 1964 kom reformen med obligatorisk 9‐årig skole. Mye ble omorganisert, og man
trengte en studieinspektør. Knut søkte og fikk denne stillingen. Knut var den aller første i hele
distriktet som fikk datamaskin. Han var i skoleverket til sammen i 38 år. Gjennom alle disse
årene har Knut bare godt å si om ungdommen, og føler at han hele tiden har hatt god
kontakt med disse.
For 20 år siden ble Knut kontaktet av Rotary om å bli medlem. Han har aldri angret på sitt
medlemskap, og gleder seg til hver tirsdag. Knut er veldig glad for vennskapet og det samvær
som klubben gir. I disse årene har han innehatt ulike verv, herunder president i 2003.

Arrangement den 28.1.2014:
Ingen 3‐minutter.
Hovedtema for kvelden: Madagaskar – min barndom øy.
Foredragsholder: Tormod Høymyr.

Tormod ble født på Madagaskar, og kom til Norge første gang i 1953 som 16 åring. Tok
lærerskolen og var ferdig utdannet som 24 åring. Mener Drammen er den beste byen i
verdens beste land. Madagaskar har blitt en form for hobby for Tormod bla gjennom
foredrag.
Madagaskar har nå hatt en femårs periode med unntakstilstand. Fra og med 2014 er landet
igjen med i varmen. Den urolige tiden startet i 2009 med demonstrasjoner noe lignende det
vi i det siste har sett i Ukraina. Det var nyvalg ved årsskiftet men det nye styret er ennå ikke
godkjent av USA, EU eller Norge. På de 54 åene Madagaskar har vært selvstendig, har det
jevnlig vært revolusjoner og opptøyer.

Bosetning av øya skjedde fra år 500 – 1500. Beboerne kom fra øst, bla Indonesia og Borneo.
En liten del kom fra Afrika. For 200 år siden var det en stamme som holdt til midt på øya. De
livnærte seg av å selge slaver.
Fra 1818 kom de første misjonærene, og aller først fra Irland. Radama som da var konge på
øyriket ønsket utlendinger og herunder misjonærer, velkommen til landet. Kongen skapte
også det gassiske språket som i dag brukes på Madagaskar.
Etterfølger av kongen var hans enke. Droningen likviderte de som sto for tur til tronen, inntil
det var henne selv som kunne overta. Hun satt på tronen i 30 år, og ble kalt «den blodige».
Misjonærene ble jaget ut av landet og kristendommen ble forbudt. Da hennes etterkommer
tok fatt på herredømmet, åpnet han igjen grensene og tillot misjonærgjerningene. Det viste
seg da at det var titusenvis av kristne på øya. De første norske misjonærene kom til øya i
1866, og hadde som mål å lære opp gasserne til å bli selvhjulpne.
I 1896 innlemmet franskmennene Madagaskar i sitt kolonivelde. Det skjedde mye positivt i
kolonitiden, bla med stor bedring i levestandard og fornyet infrastruktur.

