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Til stede:
Arne Østlie, Ragnar Ølstad, Arnulv Lemme, Dagfinn Onshus, Erik Ax, Morten
Berntzen, Ove-Mikal Blakset, Steinar Forberg, Hans Frivold, Hans-Josef Reiners,
John Wiggen, Knut Høgberg.
Referat:
Morten ønsket velkommen det digitale møtet og ga ordet til Knut Høgberg som
tok sitt egoforedrag.
Knut Høgberg kommer fra Hol i Hallingdal hvor han vokste opp og tok
framhaldsskole som det het den gang og dro til landsgymnas på Voss når han
var 16 år. Etter gymnaset tok han seg til Oslo hvor han gjennomførte sin Cand.
Real. ved det Matematisk-Naturfaglige fakultet med hovedfag innenfor
analytisk kjemi.
Han hadde flere stillinger innenfor universitets-systemet som timefaglærer og
Vitenskapelig Assistent. Tanken var å bli lektor og etter utdannelsen søkte han
på både en lektorstilling i Gudbrandsdalen og en stilling hos STF (Statens
forurensingstilsyn) Grenland. Positivt svar fra SFT kom først og han aksepterte
den stillingen.
Grenlandsområdet var et område med mye industri og med store utfordringer
med utslipp både til luft og vann, noe som medførte at jobben som leder for
denne avdelingen både var interessant og utfordrende. Det var tett samarbeid
med NIVA og NILU som var viktig fagstøtte for SFT den gangen. Det var stor
interesse både i befolkningen og hos media og det ble en god del oppslag om
situasjonen.
Etter dette ble han i 1978 ansatt hos Norcem som miljøkonsulent og Knut
kjøpte hus på Sydskogen og flyttet dit med familien. Dette var en spennende
periode med mange omveltninger. Norcem hadde tre sementfabrikker i
Kjøpsvik, i Brevik og på Slemmestad, i tillegg hadde konsernet mange ben å stå

på, bl.a. Zanda og Leca. Anlegget i Slemmestad så etter muligheter for å
forbedre lønnsomheten siden de andre to fabrikkene var mere effektive i sin
teknologi. Et år hadde Knut en 50% i Norcem og samtidig en 100% stilling som
lektor på Sinsen Gymnas. Tilbake i fulle stilling i Norcem ble forbrenning av
risikoavfall ved høy temperatur ble en viktig løsning for Slemmestad med dette
fikk de en miljøpris. Import ble dessuten etter hvert en viktig konkurrent og
etter hvert som Langøya tømtes for kalkstein, ble Slemmestad nedlagt som
produsent.
Knut hadde ved siden av vært «hobby»-selger av forsikringer og dette ble nå
hans nye levebrød. Han ble offisielt ansatt på full tid og etter divisjonssjef for
privat og sjef for region Stor-Oslo i Gjensidige. Så ble han markedsdirektør i
Alfa forsikring som var et datterselskap av Sparebanken NOR. Selskapet
fusjonerte med Gjensidige og deretter fisjonert for å bli en del av DnC/Vital
systemet, senere DNB. Veldig hektisk periode. Knut har dessuten helt siden
studiedagene syslet med aksjer. Han er nå styreleder for pensjonistforeningen i
DNB.
Morten Berntsen tok over og ga sitt egoforedrag.
Morten er Oslo-gutt og vokste opp på Oppsal, men flyttet etter hvert til
Nordstrand!
Morten hadde tenkt å ta handelsskole, men søknaden ble borte og all hjelp
han fikk var råd om å søke neste år. Han gikk i stedet inn som lærling innenfor
grafisk hos As Clichè i Oslo, og dette var en bransje med store endringer. Det
ble litografi, repro, fotografi . Han prøvde seg også som «broker» av relevante
grafikk-tjenester, men det ble for kjedelig.
Han var sentral i mange mindre bedrifter innenfor fagene, selskaper som
leverte til Elopak som i den tiden hadde full produksjon på Spikkestad og alt ble
levert ut fra Spikkestad. Dette endret seg fort på 80-tallet forsvant
kundegrunnlaget. Han begynte da hos Oscar Andersen MediaFalch. Etter noen
år ble det bestemt at bedriften skulle legges ned, og det var Morten som skulle
gjennomføre dette. Dette ble en tøff prosess med hånd fagforeninger og LO
da de ikke var enige i oppsigelsene!
Morten avtjente sin verneplikt på Nike-batteriet i Trøgstad, og det var en tid
med kald krig og høy beredskap. Hvis et russisk fly ble nærgående til norsk
grense, var det alarm og da ble rakettene startet opp og løftet opp i posisjon

klare til å blir fyrt av. Flyene snudde alltid i tide og da var å går tilbake til
kortspillet, som var tidsfordrivet i 12 måneder. En gang var det angrepsalarm
på basen og Morten ble møtt i porten med ladet AG etter et møte med hovedkommandoen. Det er en spesiell følelse å ble pekt på av en ung soldat meg
sikringen løst på en AG3. Heldigvis ble situasjonen løst og ingen angrep kom.
Etter verneplikten forventet Morten tjenestefri, med det ble innsats i
Heimevernet til han fylt 40 år.
Innen faget ble det blant annet Fokus Trykk som produsert høykvalitets
reklamemateriell for bankene med såkalte strukturerte spare og
forsikringsprodukter. Det var en tid med god inntjening for Morten og hans
kolleger. Dette ble det slutt på som vi alle kjenner til.
Morten har også i 30 år vært frivillig i Røde Kors og deltatt i utallige aksjoner.
Nå er Morten hos HG-Media i Sandvika som er veldig hardt rammet av
nedstenging i Norge som følge av Corona pandemien. Kundene er normal sett
alt mulig av arrangører av konserter, festivaler osv.
Morten og Ingeborg har solgt huset og venter på å flytte inn i ny leilighet på
Rortunet. Morten har et barn og Ingeborg har to fra før.
Neste møte blir digitalt den mandag 12 april.

