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KORT HISTORIKK
Konstituerende møte i klubben ble holdt 24.
februar 1934. Fadderklubb var Skien Rotary
klubb, som var blitt stiftet 8 år tidligere.
Som styre ble valgt:
Chr. J. Reim, formann
C. E. Berg-Hanssen
Nils Traaholt
Tønnes Ellefsen
Bredo Traagstad
Harald Schønning
Medlemstallet var 21.
Det første ordinære møte ble holdt 6. mars
Sjømannsforeningens
lokaler.
På møtet den
opp et telegram
Sinding Larsen.
8/5 som klubb

15. mai 1934 leste formannen
fra distrikts guvernøren, H.
Det lød: «Klubben innvalgt
nr. 3691. Hjertelig tillykke.»

Dermed var klubben opptatt i Rotary International.
Charteroverrekkelse
fant
året etter, 8. mai 1935.
Innbydelsen

"'Il

dog først

sted

til festen så slik ut :

a'.n

øt ••

ti ,:;,.,by

&nlt:la,g ~"

8.

g.m
Mai

Hr
1935

.I,""

It.

cAørl.•'.fi,/
f8.

f)J,."tøm~
,

X""

~!.

•. OrM' Z.Jf:,_.!T~"'its"' •.,Xur .•..•..

a)NI •.,.I.,,~....$.{,r~'U

t.

fil_ ....BI;.

f4,.

;;: !Jr,."_

t3loå,hot.1
_,
•• .f4. __ -'aJIt~/~ •••Jtltn"."
..JY. &...I.~_..c.",
.•
$.'1 •.•••;; ••• ,...{.• .t.~~
ar"",,*~,.,J•......1 ~f. .,9 •. 0tI.I .7,1T.-'Y1",' .•~ ••.

:An/l .•''' ..

9ø/lå.

!Ji[;i:ld'..,y..ti.

15.00

pt.

i"t4cml.

Ai. 25.00 pr. per.

3

Chr. J. Reim.
Klubbens

r sin åpningstale

første

president.

sa formannen, verks eier
Reim bl. a. :
«Vi mennesker søker og higer etter mest
mulig å kjenne lykkefølelsen fra dag til dag.
Men når man ser seg om, hvordan er så forholdene? Det er kamp istedenfor fred, hat
istedenfor kjærlighet, arbeidsløshet istedenfor velsignelsesrikt
arbeide. Menneskenes
mentalitet må forandres. Og den er ikke
uforanderlig. Den lar seg forandre ved påvirkning. Her ligger Rotary's store oppgave»
Guvernøren, Sinding Larsen, understreket
i sin tale ved festbordet bl. a. at han hadde
noen av sine beste minner fra sitt arbeide
med klubbene i Skiensfjorden. «Da jeg kom
her i går og så det pulserende liv som hersket
tenkte jeg: Gud Fader for et rikt distrikt!
For noen muligheter her er! Porsgrunn er en
by med initiativ og borgerånd. Her ble Veritas stiftet, og her har store bedrifter grodd
~)Pp.Byen har sine 30-40 legater. Her er borgerånd i Porsgrunn! Her er nettopp grobund
for det som heter Rotary .... »
4

Under okkupasjonen ble klubben - som
alle andre Rotary klubber - oppløst av tyskerne i oktober 1940. Protokoller og annet
arkivmateriale ble beslaglagt og brent. Bare
enkelte løsrevne papirer er senere funnet
igjen som kan gi opplysninger om klubbens
tidligste historie.
r juni 1945, like etter frigjøringen, ble klubben stiftet påny. På et møte i Sjømannsforeningens lokaler den 11. juni ble følgende valgt
til nytt styre:
Tønnes Ellefsen, president (var også
president ved oppløsningen i 1940)
Johan Jeremiassen, vice president
Alb. Heyerdahl, past president
Anth. Kjølseth, sekretær
Hans Friis, kasserer
Anders Bøhle, styremedlem
Eyv. Thiis Evensen, styremedlem
Under en festlig sammenkomst den 22/6
1945 for å markere gjenåpningen, var 16 av
19 registrerte medlemmer tilstede. Der ble
sendt følgende telegram til H. M. Kongen:
«Porsgrunn Rotary klubb, samlet til sitt
første møte etter frigjøringen, sender i ærbødighet Deres Majestet en dypfølt takk og
hyldest for Deres uvurderlige andel i frigjøringsverket».
25-drs jubileet

ble feiret

2314 1960.

r protokollen finnes følgende referat fra fes-

ten:
«Jubileumsfesten var stilfull og meget hyggelig (25 år siden Charterfesten den 8/5-35.
Charterbrevet er datert 8/5 1934. r virkeligheten var derfor klubben 26 år i 1960). Den
ble innledet med et festmøte der Tormod
Gjestland fortalte om klubbens tilblivelse.
Bare 8 var fortsatt i live av dem som var med
og startet klubben for 26 år siden. Gjestland
dvelte ved det gode kameratskap som han
håpet ville fortsette også i årene fremover,
enda om klubben øker i medlemstall. Han
minnedes også de uforglemmelige sommermøtene de første årene».
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Guvernøren, J ens Bugge Olsen, sa i sin
hilsningstale bl. a.:
«Som åndsmennesker lever vi på fortiden
og for fremtiden. Den veg Porsgrunn Rotary
klubb har tilbakelagt har lagt beslag på kreftene. Men krefter øvd er krefter prøvd - og
ny styrke. La oss håpe at klubben ikke har
funnet sin form. Hemmeligheten er fornyelse.
Porsgrunn Rotary klubb har etter alt å dømme ikke funnet sin form, men den er trådt
inn blandt de voksne .... Jeg har gitt denne
innstillingen: Her utrettes meget - - - «a very
favourable one». Gratulerer på Rotary Internationals vegne!»
Presidenten, Odd Jacobsen: «Vi har neppe
fortjent sånn ros!»
Guvernøren: «Det er den rette innstilling
- at det ikke er fortjent!»
Klubbens medlemmer hadde i anledning
jubileet skillinget sammen til en praktfull
pæsidentkjede, utført av klubbens medlem,
gullsmed Trygve Ystad.

Av de 8 chartermedlemmer
som var i live
ved 25 års jubileet er ytterligere 4 gått bort.
Tilbake ved 40 års jubileet er bare følgende:
Tønnes Ellefsen
Gustav Ræder
Tormod Gjestland
Chr. Abrahamsen
De to første er fremdeles medlemmer av
klubben.
.
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DE FØRSTE ARENE
Chartermedlem,
erindrer:

Christian Abrahamsen

For å få noen personlige kommentarer og
erindringer om starten av klubben og møtevirksomheten i de første årene, har vi oppsøkt Chr. Abrahamsen (89 år).
Han finner frem sin bunke av dagbøker,
som han med sirlig håndskrift har ført i alle
år, og begynner å bla. Men synet svikter og
ofte må vi overta lesingen for å hjelpe på
erindringen.
Hvem tok initiativet

til d danne klubben?

«Ja det var vel kanskje Traagstad og Gjest·
land som var de ivrigste. J eg selv var ikke så
ivrig til å begynne med, men jeg ble da med.
Traagstad hadde mange kontakter i Oslo, og
vi hadde mange ganger besøk av sekretær
Jordahl fra Oslo Rotary klubb som forklarte
oss hva Rotary var. Ellers var det jo Skien
som var fadderklubb. På det konstituerende
møte i februar 1934 var mange Skiensfolk
tilstede.»
Hvilken møtedag hadde dere?

Thomas Holst Eggen president 1973-74
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«Til å begynne med møttes vi på tirsdager.
Senere ble dette forandret til fredag, og denne møtedag ble beholdt helt til 1959, da mandag ble møtedag.
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En av grunnene til at tirsdag ble forlatt
som møtedag var at Ellefsen og Abrahamsen
var medlemmer av formannskapet, som også
hadde møter på tirsdager.»
Var dere flinke

til d møte frent?

«Det var jo begge dele, men stort sett var
vi vel det. Jeg kan huske at Holta i en lang
periode hadde svært dårlig møteprosent. Som
straff for det ble han pålagt å holde et selskap for medlemmene med damer på sin
vakre eiendom, Aakre, hvilket han selvfølgelig gjorde. Han var en eminent vert! Denne
festen var forøvrig i forbindelse med feiringen av klubbens 5-års jubileum.»
Hvor holdt

møtene

til?

«Ja, møtelokalet var jo Sjømannsforeningen. Det var ikke så meget å velge i dengang.
Men hele sommertiden var det ikke særlig
behagelig i de varme lokalene. Det ble da til
at vi møttes rundt om hos medlemmene.
Mange hadde sommerbolig utover i fjorden,
og det var alltid populært og hyggelig.»
I dagboken leser vi: «Vi møttes hos Johs.
Johannesen på Arøya. Vi reiste utover med
Gjestlands flyær.»
«Ja, han hadde jo en båt som gikk så gresselig fort, Gjestland. Derav navnet «flyær».
Særlig på hjemveien ble det jo livlig da alle
var i god stemning.»
Hvilke and.re medlemmer
de første årene?

kan du huske

og program

på møtene?

«Ja, vi hadde nesten alltid foredrag. Som
regel var det medlemmene selv som fortalte
eller berettet fra sitt yrke, sine reiser eller
andre opplevelser. Det var alltid meget interessant.»
Intercitymøter

?

«Ja, vi kom ofte sammen til Intercitymøter
med Skien, Tønsberg, Larvik og andre. I disse
klubbene var det jo også medlemmer som
mere enn gjerne kom ut på fest når anledning gas.
Vi tilhørte alle den gamle garde. Vi hadde
tid til å hygge oss og evne til å glede oss i
hverdagen.
Tidene er meget forandret siden dengang.»

I jubileumsåret har Porsgrunn Rotary Klubb
fått et av sine medlemmer som Guvernør for
distrikt 129: Reidar Klingberg «<incoming»
for 1974/75).
Han ble medlem av klubben 1954, og var
klubbens president i 1967/68. Han har i alle
år vært aktiv i klubbens liv på mange måter,
ved foredrag, kåserier, 3 min. - og ikke
minst: han har hatt 100 % fremmøte i alle
sine rotaryår - praktisk talt!
Vi ønsker ham lykke til!

fra

«Ja, det var jo mange. I farten kan jeg
huske Andreas Keim, Anders Bøhle, Thb.
Andersen, Alb. Heyerdahl, Thorleif Holta,
Gustav Ræder - foruten de som var i styret.
Om vinteren holdt vi også ofte møtene
hjemme hos medlemmene, og da var gjerne
også damene med. Det var alltid hyggelig.»
(I dagboken leser vi stadig vekk: «Rotarymøte hos N. N. - meget hyggelig.»)
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Hadde d.ere foredrag

I 1954 blev Brevik Rotary Klubb
med Porsgrunn som fadderklubb.

startet
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SOSIALE TILTAK
I de 40 år som er gått har klubben ved en
rekke anledninger og på forskjellig måte engasjert seg i og ytet økonomiske bidrag til
sosiale tiltak i distriktet, uten at vi finner
grunn til å komme nærmere inn på dette
ved denne anledning.

Fra ett av klubbens

moter

i 1974

Porsgrunn Rotary Klubb er 200 % Rotary
Foundation klubb fra 1969, og tar sikte på å
nå 300 % stadiet innen 50 års jubileet.

VENNSKAPSKLUBB
Porsgrunn Rotary Klubb's spesielle vennskapsklubb er Braintree & Bocking Rotary
Club, Essex, England.
Dette vennskapsforhold har bestått nesten
like lenge som vår klubb har eksistert.
Den første kontakt var i 1937 da den engelske klubben inviterte en rotarianer med
frue fra Porsgrunn til en uke opphold hos
rotarianerne i Braintree.
Siden har disse invitasjonene blitt en stadig tilbakevendende foreteelse. Hvert 5. år
er tre Porsgrunnsrotarianere
med fruer invitert som gjester hos vennskapsklubben
i
England. I årenes løp er også gjester fra
Braintree & Bocking Rotary Club invitert
som gjester til Porsgrunn, om dog ikke med
samme regularitet som vice versa.
Sterke bånd er etterhvert blitt knyttet og
mange personlige vennskapsforhold er oppstått som resultat av denne mangeårige og
spesielle kontakt mellom de to vennskapsklubber.
Porsgrunn Rotary Klubb har vennskapsklubber også i Sverige og Danmark.
10
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CHAR TERMEDLEMMER
1934

1934 - 1974

Ship Building

2. E. C. Berg-Hanssen
Applial1ce

3. Bredo Traagstad
Commercial

Banking

4. Thoralf Holta
Ocean Shippil1g

5. Chr. Abrahamsen
General Law Practice

6. Tønnes R. Scheen
Lumber

Manufacturil1g

7. Albert Heyerdahl
Pharm-Chemicals

Retailing

8. Anders Bøhle
/ron Casting Manufacturing

9. Ivar Kr. Dyring
Books

& Stationary

Retailing

10. Gustav Ræder
Surgeon

11. Nils Traaholt
Electric

Light & Power Service

12. Johan Jeremiassen
Building

Material

Distributinf{

13. Andreas Keim
China Manufactllring

14. Tormod Gjestland
Acides Mal1l1facturing

15. Tønnes Ellefsen
Smelting

& Refining

16. Johs. Johannessen
/nsuril1g Casulty

17. Hans Friis
Gold & Silver Wares

18. G. F. Dietrichon
Gover/wlent

Adm. Customs

19. Thb. Andersen
Sheet Metal Working

20. Borger Loe
Building

I PORSGRUNN

ROTARY KLUBB

1. Christian Reim
Electric

PRESIDENTER

Materials,

1934-36: Chr. J. Reim t
1936-37: T. R. Scheen t
1937-38: T. Gjestland
1938-39: Chr. Abrahamsen
1939-40: Albert Heyerdahl t
1940-41: T. Ellefsen
1945-46: T. Ellefsen
1946-47: Johan Jeremiassen t
1947-48: Bredo Traagstad t
1948-49: August Schrumpf
1949-50: E. Thiis-Evensen
1950-51: Gustav Ræder
1951-52: Einar Dahl Hanssen
1952-53: Johs Sandberg t
1953-54: Jacob Aall Møller
1954-55: Lars Zacharias Backer
1955-56: A. Bugge t
1956-57: Johan Reim
1957-58: O. Strand
1958-59: T. Thoresen
1959-60: Odd Jacobsen
1960-61: Otto Svae Aarum t
1961-62: Lars Henrik Hellandsjø
1962-63: Olaf W. Schou
1963-64: Arve N. Funnemark
1964-65: Hans Per Schanke
1965-66: Christen Knudsen
1966-67: Herman Bugge-Paulsen
1967-68: Reidar Klingberg
1968-69: Torgeir Høverstad
1969-70: Kjell Nielsen
1970-71: Ivar Th. Dyring
1971-72: Amund Clausen
1972-73: Finn Rafn
1973-74: Th. Holst Eggen

Cement

21. Th. Ullenæss
Dentistry
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SER VICE

APPELL
Rotarysang skrevet
Klubb 1967.

for Porsgrunn

Rotary

Tekst: Alf Bugge. Melodi Reidar Klingberg.

S kal vi prøve å summere
punkt for punkt av det vi får
her klubben - år for år?
Kan vi ikke alle si :
vi får no' Rotary!
Vi kan nevne og forflere
nok eksempler på det der.
Men, er klubben blitt oss kjær?
Så at alle, alle vi
ofret litt for Rotary?
Er det ikke stridt, ja mere
stridt enn noen skulle tro
det med møteplikten? Jo!
Men husk på at vi skal fri
inn en plikt mot Rotary.

i

i

Plikten hjelper oss forsere
slendrian og vanetralt.
Den går foran nesten alt!
Plikten vår kan nettopp bli
veien inn til Rotary.
Vi skal ikke isolere
oss bak sinnets lukte lås,
bak vårt skall, hver vår bås.
Yrke, hjem trivs nettopp
slik impuls fra Rotary.

i

i

ABOVE

SELF

Rotary's formål er å oppmuntre og fremme
serviceidealet som grunnlag for all hederlig
virksomhet.
Fire veier fører mot målet:
1. Utvikling av bekjentskaper
til å yte service.

som middel

2. Et høyt etisk nivå i alle næringsgrener og
yrker, anerkjennelse av at ethvert nyttig
virke er verdifullt, og erkjennelsen av at
man ved å yte godt arbeide i sitt yrke gagner samfunnet best.
3. Ved at enhver rotarianer i all sin ferd som
privatmann, i sitt yrke og som samfunnsborger søker å realisere Rotary's ideal: å
gagne andre.
4. Utvikling av internasjonal forståelse,
goodwill og fred gjennom et verdensomspennende kameratskap mellom menn fra
alle yrker forenet iserviceidealet.
Dette er grunnloven i Rotary og danner basis
og retningslinjer for alt rotary-arbeide, såvel
innen den enkelte klubb som for Rotary International - den verdensomspennende organisasjon som Porsgrunn Rotary Klubb ble
medlem av i 1934.

Klubben lærte meg, som dere:
Livets krets blir rik og stor
når det rundt om på vår jord
lever hundretusner
samme ånd av Rotary.

i

Skal vi saklig revidere
klubbens regnskap noen år,
gid vi da som sluttsum får:
Kjennskap her vil nensomt gi
vennskap verdig Rotary!
A. Bugge.
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