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Kjære Rotaryvenner.  
Ennå en gang har Rotaryhjulet snurret rundt, og et nytt mannskap har gått på i ledelsen for 
Tvedestrand Rotaryklubb. En stor takk til styret som nå er gått av, for vel gjennomført sty-
ring i klubben det siste året. Spesiell takk til Einar og Mads som overtok da presidenten var 
fraværende pga sydenopphold eller helseproblemer. Det er hyggelig å konstantere at past 
president Roald er i god form igjen.  
Det er allerede gjort mye for å forberede rotaryåret 2004/2005. Programkomiteen har for 
eksempel planlagt første halvår, og vi kan glede oss over mange interessante oppgaver. 
Allerede har vi hatt en vellykket sommertur til Lerestvet Gruver, og vi gir honnør til Tore 
og komiteen for flott opplegg.  
I månedsskifte juli/august mottok vi 10 ungdommer fra Europa,, som var på Round-trip. 
Et godt planlagt opplegg har møtt disse ungdommene i Tvedestrand, og vi har kunnet vise 
frem det beste av byen og distriktet: Næs Jernverk, Golfparken, Tvedestrand sentrum og 
skjærgården. Jeg tror de reiste herifra med gode minner. Først og fremst takk til Mads, som 
har stått i ledelsen for opplegget. Han har hatt en meget god hånd over arrangementet. 
Takk også til vertene som huset de unge og alle dere andre som deltok og  var med og bi-
dro, enten det var transportoppdrag, servering, guiding eller andre aktiviteter. Og ikke 
minst,, takk til våre sponsorer, Ertec, Teamtec og Suntec. Takk  også til Tor Erik som ga 
hver av ungdommene og klubben et flott bilde fra møtet i Kjelleren.  
Vi har i juli hatt et oppmøte på vel 60%. Aktiviteten og de gode programmene klubben har, 
tilsier at vi utover høsten bør ligge på et fremmøte på ca 80%.                     
Vi sees.                                                                                                              Hilsen Svein  
                                                                                                               
                                                                                                                          
 

Redaktøren har ordet: 
 
Så har det i denne månden vært presidentskifte, og vi ønsker den nye 
presidenten Svein Jordal,  lykke til med Rotaryåret 2004/05. Dessuten 
også det nye styret. Måtte vi få et interessant og hyggelig år. 
 
Samtidig har det også vært redaktørskifte i Kjellerposten. Vi vil også få 
takke Svein Jordal for jobben som redaktør i de foregående årene, for 
en godt utført jobb.  
Det vil ikke i første omgang bli de helt store forandringer. En må bli 
varm i trøya først,- så håper jeg å få litt mer dreis på  kjellerposten  
ettervært. Men da trenger jeg også hjelp av dere, - med innlegg, ting 
dere er opptatt av, dikt og annet stoff som dere Rotarianere er opptatt 
av. Ikke nøl, sett i gang! 
                                                                           Hilsen  Tore Leo. 

100 % fremmøte i  JULI 04: 
Rolf Andreassen, Arne Bjømstad,  
Karl Ragnar Hafsten, Atle Goutbeek,  
Tor Erik Nævestad, Oddvar Pedersen.  

FREMMØTE I     
   JULI :  61 % 

Vi gratulerer 
med dagen: 

Kåre Selvig         17. 07 
Ragnar Lofstad   25.07 
Ragnar Hafsten  17.08 
Birger Solfjeld     22.08 
Svein Jordal        28.08 
Atle Goutbeck     28.08 
Rolf Andreassen 29.08 

PROGRAMMENE I AUGUST 2004: 
 

02. Round-Tripp. Besøk i klubben av ungdommene. 
09. Wagner og Sandvika -  
     ”Den flyvende hollender ”  v/ Aslaug Eirheim 
16. Kirkestrukturen i Tvedestrand v/ Gunnar S. Hanssen 
23. Hva gjorde politi-og lensmannsetaten før i  
      tiden - og hva gjør de i dag? v/Reidar Kjelstrup 
30. Norsk Biobrensel v/  Åsulv Løvdal 

Måndens gullkorn: 
Det er en dum skikk at årene går fortest, 
når en har få igjen av dem.  Øyvind Thorsen 

Referat / Kjellerposten: 
* Tore Leo Dalen 
    Reidar Kjelstrup 
    Gunnar Hanson 
    Stein Bergsmark 
    Ole Devold Styret for Rotaryåret 2004 - 2005 

President:           Svein  Jordal 
Visepres.:           Ole Jacob Thorsen 
Sekretær:            Berit Nilsen 
Kasserer:            Reidar Kjelstrup 
Styremedlem:     Egil Vatne 
Styremedlem:     Svein Inge Marcussen 
Past pres.:         Roald Olderbakk 



 
 
 

 

Sommer turen 2004  
Mandag 19. juli dro vi, 35 rotarianere og gjester, med buss til Lerestvedt gruver ved  Rykene.  Gru-
vene er noen av de best bevarte i Arendal-feltet, der det ble drevet gruvedrift etter jern i tidsrommet 
1574 - 1975.  Underveis underholdt Ragnar med trekkspill, og vi lesket oss med mineralvann og øl.   
Ved Lerestvedt ble vi møtt av vår guide, ”godseieren”, gruveeieren og entusiasten Jon Fløistad.  
Han ga oss en engasjert og inspirerende innføring i stedets geologi og historie.   Fjellet vi sto på var 
dannet for 4 mrd år siden, og jernmalmsteinen han viste oss var 1.5 mrd år gammel.  Malmen i om-
rådet inneholdt over 60% rustfritt jern, og var så verdifull at den ble skipet til Larvik for smelting 
og bearbeiding.  Malm av ”engere kvalitet” ble sendt til jernverkene her sørpå. 
Med hjelmer på hodet og hver vår lommelykt bega vi oss inn i dypet. Temperaturen der inne var ca 
+8, og vi kjente et kraftig kuldedrag hele veien.   Gruvegangen var lav og til dels trang, men etter 
85 m munnet den ut i ei trolsk hule med en smal åpning mot dagslyset.  Videre innover måtte vi 
nærmest krype gjennom en trang passasje som førte inn i enda ei hule.  Fløistad planlegger å ar-
rangere små konserter og lignende i gruvene, og han  demonstrerte  den særegne akustikken med en 
sang for oss!   
Etter den fascinerende opplevelsen, var det godt å komme ut i sommervarmen igjen, og vi entret 
bussen tilbake til Tvedestrand og til Fjordhotellet.  Den nye driveren av hotellet, Sverre Simonsen 
serverte oss en velsmakende gryterett av sjømat, dessert m/kaffe, og fortalte om sine planer for drif-
ten av hotellet og restauranten.  
I sannhet en spennende tur i ”dypet” av vårt nærområde slik vi var lovet av Tore Planke.  Stor takk 
til ham for å ta oss med til et spennende sted som de fleste av oss ikke hadde anelse om!  
                                                                                                                                              Siri K.B. 

Møte |26.07.04:     Rotarykjelleren  
Møteleder:            President Svein Jordahl 
Program:              ”Blod og forbannelse” 
                               v/ Emil Didrichsen 
Fremmøte:            62% 
Gjester:                 22 
 
Presidenten ønsket velkommen til nok en rekordstor forsamling med vel så mange gjester som det 
var medlemmer.  
Vår trofaste sommergjests historiske fortellinger, trekker åpenbart mange til Rotarykjelleren ! Kvel-
dens foredragsholder fikk da også meget raskt slippe til med sitt mangesidige manuskript, og gav 
oss en fengslende innføring i  middelaldersk forbannelse og europeiske kongehus, sykdom, ekte-
skap og menneskelige svakheter, og litt om de konsekvenser dette kan ha hatt på historiens gang.  
Utgangspunktet var keiserhuset Sachsen-Kober og en forbannelse lagt på det. Herfra trakk han ar-
velinjer oppover til bl.a. dronning Victoria  og far til nåværende konge i Spania. Inn i dette ligger 
også den Battenbergske grevslekt, som var belemret med den arvelige blødersykdommen som i 
tidligere tider ble oppfattet som en konsekvens av en forbannelse. Sykdommen har gjennom konge-
husene spesielt rammet rammet Spania, Tyskland og Russland via ulike giftermål.  I Spania førte 
det til abdikasjon og republikk.  Den ikke ukjente Rasputin dukket også opp i fortellingen. Han 
hadde øyensynlig helbredende evne og fikk  gjennom det både innflytelse og makt – spesielt i Rus-
land, hvor han nok også medvirket til at det ble revolusjon. Kveldens referent hadde ingen enkel 
oppgave, men interessant var det !! 
I forlengelse av møtet ble årets Round-Trip program gjenomgått for å få alt på plass.  
                                                                                                                                        Reidar K. 
 

Møte |12.07.04:     Rotarykjelleren  
Møteleder:            President Svein Jordahl 
Program:              Moral og etikk i næringslivet 
                               v/ Kåre Valebrokk   
Fremmøte:           63% 
Gjester:                20 
 
Presidenten ønsket velkommen til en rekordstor forsamling med vel så mange gjester som 
det var medlemmer. Det var åpenbart at kveldens tema trakk flere enn bare de ”vanlige” 
sommergjestene. 
Valebrokk innledet lunt og humoristisk med bl.a. noen frimodige betraktninger om Sørlen-
dinger og moral, og gikk raskt over til å hevde at moralsk oppstuss helst skjer når det er 
høykonjunktur. Med andre ord: Kan moral vurderes frittstående uten å ta hensyn til hvilke 
verdier det dreier seg om ? Vi gjør lett èn ting i yrket og noe annet privat. Jesuittene hadde 
som bekjent sin moral hvor hensikten helliget midlene.  Moral kontra korrekt jus, viser av 
og til at ikke ”alt er rettferdig for alle”.  Korrekt prosedyre lar seg heller ikke alltid forene 
med det som er moralskt akseptabelt.  Hitler forventet ”korrekt prosedyre” av sine offise-
rer.  Nürnbergdommene slo heldigvis fast at det er vi selv som må stå til ansvar i  over-
ensstemmelse med akseptabel samfunnsmoral. Valebrokk påpekte blandt mye annet at 
også at vårt lovverk, som jo baserer seg på vårt moralske syn, i dag blir overprøvet (og 
underkjent) av EU’s ”Europarett”. Vi har bundet oss til å respektere den, men kan intet 
gjøre – ikke engang søke om enkelte fritak – i og med at vi ikke er medlem.   Og han sa 
mye mer, men det er det ikke plass til her. Et meget interessant og tankevekkende fore-
drag ! 
                                                                                                                      Reidar  K. 
                                           

En takk til 
Emil 
Didrichsen. 

Møte 05.07.04:      Rotarykjelleren  
Møteleder:            President Svein Jordahl 
Program:              ”Lokal forvaltning av torskestammen  

i Tvedestrandsfjorden” v/ Asbjørn Aanonsen 
Fremmøte:           70% 
Gjester:                 8 
 
Vår nyinnsatte president for Rotaryåret 04/05, ønsket en tallrik forsamling velkommen 
til kveldens møte. Etter et par Rotary-saker, gav han ordet til kommunens miljøvernråd-
giver, som redegjorde for det pionerprosjektet som i perioden 2000 – 2003 er gjennom-
ført i kommunens fjordområder av kommunens egne folk, og ikke minst av Havforsk-
ningsinstituttet Flødevigen  forskningsstasjon. Dette har vært et unikt prosjekt, og det 
eneste i landet så langt og benevnes derfor som ”Tvedestrandsprosjektet”. Prislapp 
rundt om 1,5 mill., som både stat og fylke m.fl har bidratt til. Det har blitt kartlagt 
”Biologiske verdier i sjø”, Naturtyper (bunnforhold), og Oppvekstområder. Fiskere og 
forskere har samarbeidet og kartlagt meget interessante og nyttige forhold. Det er kons-
tatert at torsken har store gyteområder innen kommunen, og at den har sin egen unike 
genetiske stamme, slik det også er konstatert i andre fjorder langs vår kyst. Torsken 
viser seg å være meget stedbunden, og også dette gir god grunn til å drive lokal 
forvaltning. En utfisket torskestamme tar det fra 40 – 50 år å gjenoppbygge på 
naturlig vis. Det anbefales å logge seg inn på Tvedestrand kommunens hjem-
meside, og videre til ”Kystsonedata”. Der ligger interessante detaljer. 
                                                                                                            Reidar K. 


