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Rotarymøte den 28.07.08 i Kjelleren 
Møteleder: Presidenten 
Program:   Jacob Sande, sjømann og dikter v/Odd 
Fagerland 
Gjester:      7 hvorav 2 damer 
Sang:          Kallen og katten (Jacob Sande) 

 

 
Odd Fagerland ble kjent med Jacob Sande allere-
de i gymnasiet og begge endte opp som lektorer. 
O.F. hadde således de beste forutsetninger for å 
fortelle oss om J. S’. liv og diktning. 
Jacob Sande ble født den 1. desember 1906 og 
forlot vår jammerdal den 16. mars 1967 etter et 
nokså turbulent liv. Sande debuterte i 1929 med 
diktsamlingen ”Svarte næter” og skrev mer eller 
mindre sammenhengende frem til 1961. Sande 
hadde alltid drømt om å bli sjømann og dro til sjøs 
i 1931 etter avlagt eksamen ved universitetet. Han 
levde ut drømmen sin til 1934 da han ble lektor i 
Fredrikstad, men drømmen bar han med seg resten 
av livet. Etter noen år som lærer i Oslo, bestemte 

han seg for å ofre seg helt for sin diktning da han 
fikk et arbeidsstipend i 1963 med løfte om tilde-
ling også i de følgende år. Sande ga ut flere dikt-
samlinger, 
fikk god kritikk (med unntak av den kristelige avi-
sen ”Dagen”) og ble veldig populær. Han skrev 
sine dikt på nynorsk og ble av den grunn utsatt for 
hva vi i vår tid kaller mobbing. Han skrev i bundet 
form og mente at ”Eit dikt skal vera ein song” og 
fant seg vel ikke helt til rette da man ikke lenger 
forventet at et dikt skulle være på rim. J.S. er nok 
av mange oppfattet som moromann og velkjent 
for dikt (viser) som for eksempel ”Kallen og kat-
ten” og ”Likfunn”, men han var så mye mer. 
Mange av Sandes dikt har en klar sosial undertone 
preget av omsorg for alle de som faller utenfor og 
hører til de svake i samfunnet. Barna har han hel-
ler ikke glemt. Gudstroen står også sentralt i flere 
dikt. O.F. samlet seg til slutt om Sande og hans 
engasjement i sjømannens hverdag og mange var 
de dikt vi fikk stifte bekjentskap med i denne sam-
menheng, om førstereisgutten Daniel ”Da Daniel 
dro” og til han kom hjem ”Daniel Davidsen”. 
Artig var det å høre at Sande var dypt forelsket i 
Haldis Moren, men som vi vil vite, var der Tarjei 
Vesaas som kom til å trekke det lengste strå ved 
denne anledningen. Det er lite trolig at 
dette forhold hadde noen sammenheng med San-
des alkoholisme som kom til å prege ham i mange 
år. 
Ingen tvil om at Odd Fagerland fortjente vinflas-
ken som han fikk med seg hjem. 
              Kjell Larsen 
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FRAMMØTE DENNE MÅNED: 60,5% 

100 %: Arne, Asbjørn, Karl Ragnar, 
Hilde. 
Møtt i andre klubber:  
 
 

Ragnar Lofstad 25.07. 
Hilde Marie Listov 31.07. 
Karl R. Hafsten 17.08. 
Birger Solfjeld 22.08. 
Svein Jordahl  28.08. 
Rolf Andreassen 29.08. 

PRESIDENTEN HAR ORDET 
 
 
Så er mitt presi-
dentår kommet. 
Jeg både gleder og 
gruer meg litt, 
men gleden er dog 
størst. 
Det er noen vikti-
ge oppgaver å ta 
fatt på. 
 
 

1. Opprettholde og øke medlemsmassen 
2. Iverksette prosjekter lokalt og inter- 
nasjonalt. 
3. Skape trivsel og lyst til å komme i klubben 
hver mandag. 
For å få til dette må vi alle spille på lag og 
spesielt komitélederne har en viktig rolle 
med å bruke medlemmene aktivt i komitéar-
beidet. Det er mange oppgaver vi skal løse i 
løpet av rotaryåret, men bygger vi på det som 
er gjort forrige år og planlegger og samarbei-
der godt i den enkelte komité vil vi nå våre 
mål. - Henstiller derfor til komitélederne om 
snarest å ha møte i komitéene for å planlegge 
aktivitetene og få en aktiv gruppe som løfter 
vår klubb videre. 
I juli måned er vi så heldige å ha interessante 
foredrag fra våre sommergjester. Dette er 
noe vi gleder oss til hver sommer og forvent-
ningene ble innfridd i år også. 
Høydepunktet i juli var allikevel sommertu-
ren som denne gang gikk til Tromøya der vi 
besøkte Tromøy kirke og Bjellandstrand 
gård.  
Besøket i kirka var både flott og spennende. 
Vi fikk også en titt under kirkegulvet der kis-
ter, flere hundre år gamle, sto slik skikken 

var den gang.  
Besøket på Bjellandsrand gård var flott. God 
mat, flott hage og masse interessant å se på i 
butikken.  
En stor takk til Oddvar for opplegget av tu-
ren. Godt jobba. 
Ser vi i programmet for august, er det mange 
spennende grunner til å møte hver mandag. 
Emner om kultur, historie og økoprosjekter 
kommer i rekke denne måneden. 
Vel møtt til alle klubbens medlemmer og 
gjester. 

 

Programmer framover: 

04.08. Fortidsminner i Tvede    
strand v Sverre Berntsen. 
11.08. Tanker fra en annen  
kultur v/Kader Jema. 
18.08. Tvedestrand Nærings-  
hage v/Mads. 
25.08. Økoprosjekt ved Åsvann   
v/Anders Oppegård. 
01.09. Klubbaften. 
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Dette bildet av 
Odd Fagerland 
ble tatt under den 
hyggelige turen til 
Tromøya den 22. 
juli. 
Fotograf  
Jan Henrik  
Borgersen 

Et av de mest po-
pulære sommer-
programmene er 
Emil Didrichsens 
foredrag. 
De er alltid spen-
nende: Hvem skal 
han snakke om i år 
tro? 
Og vi får ikke vite 
det før på slutten 
av foredraget. 
Les det på side 2 

Bjørn Walle 
president 



Rotarymøte den 07.07.08 i Rotarykjelleren 
Møteleder: Reidar Kjelstrup 
Program   : Utviklingen i byggebransjen v/Kjell 
Simonsen, Lindal Hus A/S 
Sang         : Nordmannen 
Gjester      : 4 + en reflektant. 
 
Kjell Simonsen er adm. direktør i Lindalsystemet 
siden 2006. Han kommer opprinnelig fra Tromsø, 
men bor nå i Risør. I tillegg til noen korte karak-
teristikker vedr. byggebransjen generelt, samlet 
Simonsen seg i det vesentlige om sin egen bedrift 
hvis utvikling han, ikke uten stolthet, karakteri-
serte som et industrielt eventyr.  
I løpet av de par siste årene er det investert over 
100 mill. kr mens omsetningen er øket fra ca. 20 
mill. i 1996 til ca. 140 mill. i 2008. Betydelige 
tap ble realisert i 2005-2007. Sviktende planleg-
ging kan sies å ha vært årsak til enkelte mislykke-
de prosjekter. Han nevner Labakken som det 
mest tyngende. Man satser i dag på totalentrepri-
ser innenfor bolig- og industribygg samt element-
produksjon med hoved-vekt på takstoler. I bolig-
markedet regnes med en nedgang fra 2008 – 2009 
på ca. 20% på landsbasis, mens det for Aust-
Agder regnes med en oppgang av samme størrel-
sesorden. Bedriftens strategi er som følger: 

Økt fokus på fabrikasjonsvirksomheten, 
Sterkere fokus på elementer (takstoler etc.), 
Unngå flere store prosjekter samtidig, 
Økt verdiskapning. 

En målestokk for effektivisering av virksomheten 
kan være at antall medarbeidere etter hvert 
er redusert fra ca. 140, hvorav ca. 40 innleide, til 
80 fast ansatte og ingen innleide. Det meste av 
Simonsens innlegg fortonet seg som en nyttig 
repetisjon av gammel og nyttig lærdom for 
mange av oss.            
          Kjell Larsen 
     
Rotarymøte i Rotarykjelleren 14.07.08. 
Møteleder: Presidenten 
Program:    ”En betydningsfull gemal” v/Emil 
Didrichsen. 
Sang:          Piken i Hamburg 
Gjester:      16 hvorav en reflektant. 
Kjelleren var fylt til bristepunktet av gjester og 
medlemmer da presidenten kunne ønske vel-
kommen til et ”overopphetet” lokale. Han minnet 
om, og anbefalte, sommerturen den 21.07. hvor-
etter Oddvar orienterte om hva vi kunne vente oss 
på turen. Så var det Emils tur  til å underholde en 

forventningsfull forsamling. Og her var det ingen 
som ble skuffet. Med sin eminente fortellermåte 
holdt han oss alle i spenningsmodus så langt han 
formådde før han lot ballongen sprekke.  
Sin vane tro sørget han for å plassere hovedperso-
nen der han hørte hjemme i både historie og geo-
grafi uten å avsløre hovedpersonen. Riktignok var 
det kanskje enkelte som været noe da han kom til 
å omtale både Tyskland og Belgia og England i 
samme setning. For enkelhets skyld lot han sin 
historie ta til under Napoleonstiden med den 
sinnssyke kong George den 3. på den engelske 
tronen. Vi opplever England fra å være et jord-
bruksland til å bli en industriell gigant. Noe påfal-
lende var det kanskje at monarkene på den tiden 
hadde en enestående evne til å produsere avkom 
hvorav et overveldende flertall i samarbeid med  
løse forbindelser. Regenten George 4. hadde ek-
sempelvis 15 barn hvorav kun en ektefødt. I dette 
kongelige og adelige kaos fikk referenten proble-
mer med å holde orden på tingene, men 
registrerer med sikkerhet at den kommende dron-
ning Victoria var ekte nok og etter å ha besteget 
tronen 18 år gammel, kom til å styre landet gjen-
nom Englands velmaktsperiode fremfor noen. 
Men, en verdig make manglet, og godt assistert 
av Leopold av Belgia, fant man frem til møtets 
hovedperson, nemlig Albert, akseptert og beund-
ret av dronningen. Men Albert ville ikke gifte 
seg, han hadde en drøm om å utfolde seg, og det 
fikk han full anledning til. 
Han kom til å spille en sentral rolle i utviklingen 
av hovedstaden, og mange er de bygg og ste- 
der som preges av hans innsats. The Royal Albert 
Hall kjenner nok de fleste. At han var en av driv-
kreftene under verdensutstillingen i London i 
1851 er kanskje ikke så velkjent. Men hva han 
enn sto for og hadde fingrene sine borti, visste 
dronningen å understreke ”But I am the queen”. 
Hun var sjefen som elsket sin Albert og han fikk 
altså realisere mange av sine drømmer. Englen-
derne generelt kunne ikke fordra Albert eller ”the 
German” som de kalte ham. Men det var ikke nok 
til å forhindre at han, mer enn noen, har fått sitt 
navn knyttet til severdigheter son vi kan beundre 
den dag i dag. Albert pådro seg en dødelig syk-
dom i relativt ung alder og forlot denne verden 
den 8. desember 1861. 
Det skal ikke være tvil om at vi alle ser frem til 
neste møte med Emil og et nytt spennende tema. 
             Kjell Larsen 

Rotarymøte den 22.07.08 
Program: Sommertur 
Programansvarlig: Oddvar 
 
Med buss fra Rutebilstasjonen satte 39 deltagere, 
hvorav hele 12 damer, kursen mot Tromøya via 
ytre vei. På veien plukket vi opp Ole og Reidar 
med ”co.ner” slik at vi i alt ble 43 og altså 14 da-
mer (rekord?). Reidar gikk straks i gang med en 
vellykket tvangsinndrivelse av kontingenten un-
der noen grad av munterhet. 

Første stopp var Tromøy kirke hvor kirketjener 
Alf Nilsen orienterte. En heller dårlig akustikk 
gjorde det ytterst vanskelig å oppfatte hva som 
ble sagt, i hvert fall for oss som var henvist til 
bakerste benk. Referatet blir derfor sterkt preget 
av dette. Kirken er opprinnelig en langkirke byg-
get i stein på ca. 1150-tallet. Den ble etter hvert 
for liten og ble ombygget til korskirke omkring 
1748 (rommer i dag ca. 600) og  senere restaurert 
i årene 1926-1939. Som de fleste gudshus ble all 
dekor overmalt på pietismens tid, men slurvete 
arbeid gjorde det senere relativt enkelt å bringe 
kirken tilbake til sin gamle prakt med både eng-
ler, skyer og marmorering. Dette foregikk i sam-
me tidsperiode og med samme byggmester som 
tilsvarende arbeider i både Holt og Dypvåg kir-
ker. Det kan derfor spores en rekke likhetstrekk 
mellom kirkene. Av klenodier kan nevnes kleber-
stein døpefont fra 1660, talerstol (gave fra gam-
mel enke) og altertavle fra 1725 og skriftestol 
(senere skrifterom). En nyttig detalj var timeglas-
set på prekestolen. I krypten under kirkegulvet 
ligger fremdeles rester av sognebarn som har 
kjøpt seg et siste hvilested her. Kirken var for en 
periode av ca. 4 år utstyrt med tårn, men dette 
måtte rives p.g.a. den værharde beliggenhet og 
svake konstruksjon. Ellers er kirkegavlen godt 
synlig fra langt til havs (i hvert fall før tilgroingen 
av verneskog) og har vært brukt som sjømerke fra 
mange år tilbake. Interessant er det derfor at sel-

veste Kystverket endog i våre dager er ansvarlig 
for ved vedlikehold av denne del av kirken. 

 
Etter ”blomstertakk” 
til kirketjeneren fra 
påtroppende presi-
dent, Bjørn Walle, 
gjorde det godt for 
deltagerne å komme 
inn i en godt oppvar-
met buss som tok oss 
videre til  
 

Bjellandstrand gård hvor verten,  

Jon Ramsvatn, tok imot og orienterte om gården 
og dens historie, dagens virksomhet og hva man 
kunne tilby publikum. Gården ligger på raet ut 
mot Skagerrak, men vel beskyttet mot naturens 
luner av en effektiv verneskog. Gården er en del 
av den gamle Vold gård og måler ca. 450 mål 
hvorav 50-60 mål er dyrket. I tillegg til virksom-
heten som gjestegård, brukes arealene stort sett til 
grønnsakdyrking. Buskapen består p. t av ”en feit 
sort gris, to kaniner og ei geit”. Samlet i roseha-
gen ga Ramsvatn en fyldig orientering om går-
den, dens opprinnelse og dagens virksomhet. Fa-
milien stammer fra Fyresdal og overtok gården i 
1996. Gjennon årene har de så utviklet eiendom-
men til det de denne kvelden kunne presentere 
oss. Plassert i sentrum av en vakker og velkom-
ponert rosehage kunne Ramsvatn neppe ha funnet 
et bedre egnet sted for sin presentasjon. Men hvor 
var så husets frue, Unni? Jo, hun var i full gang 
med å tilberede maten som vi fikk anledning til å 
nyte i det fri bestående av ovnsbakt laks, ovns-
bakte poteter, agurk-salat og grønnsaker med 
jordbær og iskrem til dessert. Drikke etter valg og 
lommebok. Litt kjølig ble det nok for noen, men 
neppe til særlig ubehag. En hjertelig takk til vert-
skapet for et deilig måltid og en interessant 
kveldstund.           Kjell Larsen 


