
 
 

Røyken Rotaryklubb 
Møtereferat fra møtet 12/4-21 

 
 
Til stede:  
Ivar Østlie, Per Olav Leren, Arnulv Lemme, Dagfinn Onshus, Erik Ax, Morten 
Berntzen, Ove-Mikal Blakset, Steinar Forberg, Hans Frivold, John Wiggen, Knut 
Høgberg, Svein Quist-Eriksen, Erling Dagslet, Ragnar Ølstad. 
 
Referat: 
Morten ønsket velkommen det digitale møtet og ga ordet til Hans som 
informerte om Semiaden 2021. 
 
Semiaden 2021 vil gå av stabelen som vanlig, men med vesentlige tilpasninger 
for å tilfredsstille den tiden vi er i med pandemien. Siden det er usikkert i hvor 
stor grad samfunnet blir åpnet opp før den tid, planlegges det for ubemannede 
poster som i samarbeid med Asker O-lag kan sjekkes på mobiltelefon. Kartene 
vil bli solgt som vanlig, men vil kunne bli etablert som digitale løsninger. 
 
Det er forslag til å utvide med lokale poster i Røyken og Hurum som kan tas 
innen to uker fra Semiade-dagen. Her ønsker Hans forslag til poster som vil 
være forenlig med Semiadens motto som er Kultur og Helse. Det ble nevnt en 
del i møtet; Røyken Kirke, is-dammene, Hernestangen, Geologi/Slemmestad 
osv. Vi må bestemme oss før sommeren. 
 
Hans fortsatte med sitt ego foredrag. 
 
Hans er født i Oslo og vokste opp på Fagerborg. Han er et krigsbarn og 
oppveksten ble preget av det. Hans sin far ble arrestert og døde før Hans ble 
født og tre onkler var på forskjellig måte tungt inne i krigen en som fange på 
Grini, en som uteseiler på båt og en i trafikken på Murmansk. Sistnevnte flyttet 
til USA etter krigen. 
 
Hans tok skolegangen sin på Fagerborg og etter gymnaset begynte han på NTH 
innen byggfag. Dette ble avbrutt av militærtjeneste som i stor grad var på 



kalde steder; vinterskolen på Elverum og avtjening på Bardufoss og som 
grensevakt. 
 
Etter dette ble det Universitetet i Oslo hvor han tok embetseksamen i generell 
matematikk i 1973. Dette var en tid med sterke politiske engasjement på 
Blindern og mange grupperinger fra ytterste venstre til de konservative hadde 
en felles fiende, AKP-ML.  
 
Veritas var på jakt etter medarbeidere på denne tiden og Hans ble tatt inn og 
ansatt nesten før eksamen var avlagt. 
 
Dette var den spede begynnelse for data-alderen hvor Veritas blant annet var 
aktiv med utviklingen av strukturprogrammet Sesam. Hans jobbet med 
skipsdynamikk og fremdrift på forskningsavdelingen. De store tankskipene 
trengte å transportere oljen fort i disse tidene med oljemangel i verden. Så ble 
det fokus på manøvrering av skipene. 
 
I 1984 ble det satt strek for forskning og Hans ble i skipsdivisjonen aktiv innen 
utarbeidelse av databaser og datasystemer. Det var en tid med enorm utvikling 
fra programmering via hullkort til sentrale databaser, nettverk, og etter hvert 
introduksjon av PC’er. Hans ble leder for det interne datasenteret som skulle 
holde orden på alle registre og data på skipene som var i Veritas sitt 
klassesystem. 
 
Populært ble også outsourcing av tjenester og dette ble også gjort i Veritas. Da 
Fjerndata gikk konkurs, var det heldigvis nok kompetanse internt at dataene 
ble sikret. 
 
Hans fortsatte med utvikling av datasystemer og etter en utredning ble felles 
datastruktur for alle Veritas sine kontorer implementert, dog med mye 
motstand fra sterke lokale kontorer rundt om i verden. 
 
I perioden 92-97 var Hans leder av sentralarkiv organisering og digitalisering. 
Etter hvert ble det mye fokus på kvalitet og kvalitetssikring. ISO 9000 serien ble 
utviklet Hans ble leder for kvalitetsstyring. Etter omorganisering i 2000 ble han 
leder for Kvalitet inne maritim sektor, en stilling han hadde til 2009. På denne 
tiden var det en del ulykker med store utslipp som satte mye fokus på kvalitet 
av skip og direkte mot klassesystemet. 
 



Skipsulykker som "Prestige"-havariet utenfor Spania og "Erica"-forliset utenfor 
Frankrike, gjorde at søkelyset i større grad ble satt på sikkerhet til sjøs og i 
2003 slettet Veritas en mengde skip fra sin klasseliste. 
 
Selv om myndighetene i de enkelte land har ansvaret for skipene etterlevelse 
av reglene, er en stor del av kontrollen delegert til private selskap som Veritas 
som klasser skipene. EU fokuserte på dette og fremsatte et direktiv til lands 
myndigheter som igjen måtte utføre revisjoner med klasseselskapene. 
Internkontrollen i selskapene ble ekstremt viktig. 
 
Fra 2010 ble Hans ansvarlig for det overordnede kvalitetsorganet i London som 
ble organisert i et eget selskap. Han var der til 2012 hvor han en dag plutselig 
ble rammet av en sjelden nervesykdom som ført ha rett hjem og på sykehus. 
Det to 7 måneder på sykehus og 4 måneder med opptrening før han var på 
beina igjen. 
 
Hans har vært to ganger president i Røyken Rotary og er leder for Høyenhall 
som nå er eiet av en stiftelse, noe som sikrer at lokalet forblir et lokale i 
lokalmiljøet. Hans er også engasjert i barnevern som i en del tilfeller bruker sitt 
mandat unødvendig hardt. 
 
Neste møte blir digitalt den mandag 19 april hvor Reidar Foss, tidligere 
Lensmann vil holde et foredrag med arbeidstittel «Fra Lensmann til Politi». 


