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Til stede:  
18 medlemmer 
 
Referat: 
Morten ønsket velkommen informerte at på grunn av utviklingen i pandemien 
har styret besluttet å avlyse det planlagt julemøtet med rakfiskaften den 13 
desember. Pengene som er innbetalt vil stå på klubbens konto og vil bli trukket 
fra på neste kontingent, eventuelt neste fest. 
 
Ove hadde tre-minutt og fortalte om Svalbards historie fra første kjente 
ilandstigning av Hollenderen Willem Barentsz i 1596, men muligens var 
islendinger på øya allerede på 1100 tallet. Ekspedisjoner og fangst dominerte 
bildet fram til 1800 tallet og det var svensker som etablerte seg i det vi dag 
kjenner som Pyramiden med kulldrift på begynnelsen av 1900 tallet. Russerne 
(sovjet) kjøpte området av svenskene. Etter drakamper ble Svalbard traktaten 
etablert i 1920 og innlemmet i Norsk lov i 1925. Avtalen gir Norge suverenitet 
over Svalbard; Spitsbergen og øyene omkring, Bjørnøya og Hopen. Området 
skal være demilitarisert område. Traktatpartene har likevel «like rett til fiske og 
fangst» i disse områdene og i deres territoriale farvann.  
 
I 1995 forlot plutselig russerne Pyramiden etter mange år med kulldrift hvor 
det bodde 2000 personer på det meste. Det har vært problem med brann i 
disse gruvene som har brant i mange år. Byen ble liggende som en 
spøkelsesby, men nå er hotellet Tulipanen omgjort til hotell Pyramiden og er i 
bruk som hotell. 
 
Ragnar hadde sitt mini ego-foredrag og fortalte om oppvekst på Ølstad og tidlig 
barneskole på Ølstad skole og overflytting til Midtbygda skole i 1954 da Ragnar 
var 10 år. 
 



Han gikk framhaldsskole og deretter ble han lærling i maskinlære og bodde på 
hybel i Sandvika. Teknisk skole og ansettelse på Defa i 1965. 
 
Han traff en hyggelig jente på denne tiden og med henne er han stadig gift. 
Han bygde det første huset deres i 1968 og etter hvert ble han ansatt hos 
Kværner Brug hvor jobben i stor grad ble fokusert på kjølemaskineri og spesielt 
på de store kule-tanker som ble bygget ved Rosenberg i Stavanger og utstyrt 
med kuletankene som ble bygget i Moss og montert på båtene. Dette var store 
og kjente prosjekter på 70-tallet. Gassen måte kjøles -174 grader for å ha en 
sikker transport. (sekretær kommenterer: Dette var jo begynnelsen til global 
transport av naturgass som i lang tid sikret rimelig gass til Europa som 
supplement til norsk gass som leveres gjennom rørledninger. Det er også dette 
som er hovedsak til de høye gass og strømpriser siden gassen nå leveres til 
China i stede for til Europa.) 
 
Etter hvert ble det stadig større oppgaver for Ragnar hos Kværner, som da de 
kjøpte Drammen Stål, som var en konkurrent, og som Ragnar fikke beskjed om 
å legge ned. Det ble også fusjon med Eureka på Tranby hvor Ragnar fikk 
beskjed å gjøre klart til egne ansatte. Kværner Eureka er en svær bedrift med 
imponerende haller og kontorfasiliteter. I den nye hallen de etablerte var det 
stor spenning med fjernstyrte enorme kraner i en 150 meter lang fabrikasjons-
hall og med store krefter i spill var innkjøring em spennende affære. Ragnar ble 
pensjonist i 2000 og bruker mye av tiden til å gå turorientering og i det siste 
med stolpejakt hvor turområdet er vesentlig utvidet. Vi takker for et 
fascinerende foredrag. 
 
Morten takket for møtet og minnet om neste møte er avlyst og at dette var det 
siste møtet før jul. Vi planlegger å starte etter jul 3. januar og håper pandemien 
tillater normal drift på nyåret. 
 
President og styret ønsker alle en riktig god jul, et godt nyttår, så ses vi 3. 
januar til vanlig tid. 


