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2. desember - Slottsfjellmuseet 
Vi var 21 som hadde møtt frem og mange hadde med ledsagere. Vi ble mottatt av Ellen Asplin som 

guidet oss gjennom de forskjellige avdelingene. Hun fortalte oss først kort om museets historie. 

Museet var stengt i ca.2år og åpnet igjen i juni i år da ombygningen var ferdig utført. Det hadde 

kostet ca 30 millioner og utbedre det gamle museet. 

Avdeling skulpturer bilder. 

Billed hugger Carl E.Paulsen (1896- 1973) har satt sitt preg på hjembyen Tønsberg med sine mange 

skulpturer, byster og relieffer av både nasjonale og lokale personligheter. Hans samlinger av 

gipsfigurer ble gitt til museet for en tid tilbake. Samlingen har vært oppbevart for forskjellige steder 

rundt om i byen, men har nu fått plass på museet. 

Hvalhall avdelingen. 

Utstillingen viste hvalskjelett ifra de vanligste hvalsorter som det ble drevet fangst på Finnhvalen som 

var utstilt ble fanget ved Mehamn og var en gave ifra Svend Foyn til museet. Videre var det drevet 

fangst på Blåhval, Vågehval, Spermasetten, Nebbhval og Spekkhugger. Blåhval, verdens største dyr, 

var 27 meter lang og kan ha veid ca 150 tonn. Skjelettet er det største bevarte vi kjenner. Spekket på 

blåhvalen kunne gi opptil 100 fat olje.. 

Svend Foyn avdelingen 

Pioneren Svend Foyn født i Tønsberg 1809 innledet en ny epoke i fangsthistorien. Både sel og 

hvalfangst ble viktige næringsveier i år 1800. Hans bruk av hvalkanon med granatharpun og 

dampmaskin gjorde at verdens største dyr lot seg temme, og gjennom fangsten skapte han sin 

formue. Svend Foyn etterlater seg mange spor i Tønsberg. En rekke bygninger og steder forteller 

fremdeles historien om et religiøst liv, og om hans mange bidrag til fellesskapet. 

Til slutt takket vår president for en god guiding av Ellen Asplin gjennom museet og ble overrakt 

Stokke Bygdebok som en takk. 

 

Ref: Hans Ellefsen 



09.12  Norge i europeisk samarbeid - Tidligere ambassadør Sten 

Lundbo  

Presidenten ønsket velkommen til møtet, og spesielt til kveldens foredragsholder og de to gjestene 

Roe Nerem og Anne Kristin Lysell.  

3 minutt ved Kjell Konglevoll. Han tok utgangspunkt i årboka, og var fristet til å begi seg løs på de 90 

forkortelsene han fant der. I stedet fokuserte han på lovene for Rotary og spesielt artikkel 13.  

Så var tiden kommet til Sten Lundbo.  Lundbo har blant annet tjenestegjort i utenrikstjenesten som 

ministerråd ved Norges faste delegasjon til FN og andre internasjonale organisasjoner i Genève 1982 

- 1989, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 1989 - 1995, ambassadør til Europarådet i 

Strasbourg 1995 - 2000 og ambassadør i Warszawa 2000 - 2005. Han har vært medlem av FNs 

ekspertgruppe for nedrustning/utvikling 1978 - 1981. Formann for Missile Technology Control 

Regime (MTCR) 1992 - 1993. Formann for Europarådets rapportørgruppe for samarbeidet med EU 

1996 - 2000. Styremedlem i Europarådets utviklingsbank i Paris 1995 - 2000. 

Lundbo ble i 1996 utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden og i 2000 

utnevnt til kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Han er også tildelt flere 

utenlandske ordener. 

Lundbo fokuserte på Norges deltakelse i Europeisk samarbeid, nærmere bestemt i det pan-

Europeiske (all-Europeisk) samarbeidet og i EU. I den pan-Europeiske samarbeidet er Europarådet 

det viktigste. Europarådet er det eldste all-Europeiske organet der Norge var 1 av 10 grunnleggere. I 

dag er 47 land medlemmer med totalt 800 millioner innbyggere. Til sammenlikning har EU 500 

millioner. Kun 2 land er ikke med i Europarådet. Dette er Hviterussland og Kosovo. 

Europarådets 3 pilarer: 

 Demokrati 

 Rettsikkerhetsprinsipper 

 Menneskerettigheter 

Europarådet har et kontrollapparat for å kontrollere at dets konvensjoner følges av medlemslandene. 

Blant konvensjonene finner vi for eksempel konvensjoner mot korrupsjon og mot menneskehandel. 

Menneskehandel er i dag verdens nest største illegale økonomi, mindre enn våpenhandel men større 

enn narkotikahandel.  

Torbjørn Jagland ble valgt som leder i 2009 etter et spennende valg. Lundbo mener Jagland fikk 

jobben fordi han er en åpen person. Jagland er den første lederen av Europarådet som kommer fra et 

land utenfor EU. Jagland er i sin periode opptatt av å hindre en ny politisk todeling av Europa. Han 

mener det er viktig å trekke alle land mer aktivt med i Europarådet, og gjøre rådet mer slagkraftig i 

det politiske samarbeidet i Europa.  

Europarådet har 318 medlemmer, hvor 5 er fra Norge. Den norske delegasjonen ledes av Karin 

Woldseth fra FRP. Parlamentarikerne velges av hvert lands Storting, og møtes 4 uker pr år.  



Typiske saker som tas opp i Europarådet er Russlands okkupasjon av Georgia og USAs 

mellomlandinger med fly fra Guantánamo.  

En viktig del av Europarådet er Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Denne har som sine 

viktigste oppgaver å ivareta: 

 Rett til liv 

 Vern mot tortur 

 Religions- og ytringsfrihet 

Domstolen kan motta klager fra 800 millioner mennesker. Sakene må først ha gått gjennom alle 

instansene i det nasjonale rettssystemet før den kan behandles i Menneskerettighetsdomstolen. I 

fjor mottok domstolen 57.000 klager, hvorav 90% ble avvist. 50% av alle klagene kommer fra 4 land 

(Russland, Ukraina, Romania og Tyskland). Norge har hatt 27 saker for domstolen og tapt 20 av dem.  

“EU flagget” er faktisk Europarådets flagg fra 1955, og har ikke noe med EU å gjøre egentlig. De 12 

stjernene i flagget symboliserer det “perfekte” (12 måneder, 12 disipler) og sirkelen symboliserer 

Europas enighet.  

EU er drivkraften i det Europeiske samarbeidet, og 8 av Norges 10 største handelspartnere er i EU. 

Det viktigste som har skjedd i EU er opptakene av østblokk land. Dette bidrar til økt stabilitet i 

Europa. De nye medlemmene er sterkt opptatt av at EU må føre en åpen politikk østover, og at de 

ikke vil la seg diktere av de gamle store EU landene.  

I dag er ikke EU en aktuell sak for Norge. Dette er det politisk enighet om. Før en ny EU diskusjon blir 

aktuell i Norge mener han det må være et stabilt flertall på 60% for over lang tid. I øyeblikket er det 3 

viktige saker Norge må ta stilling til i forhold til EU: 

 Datalagringsdirektivet 

 Forbudet mot alkoholreklame 

 Fri konkurranse på brev under 50 gram 

Presidenten takket Lundbo for et spennende og interessant foredrag.   

Ref: Thomas Revetal Kolbekk 

    

16. desember – Julemøte 
 

Presidenten ønsket velkommen til møtet, og spesielt til Roe Nerem og “æresgjestene” Jan Jølstad, 

Ragnar Henriksen, Ragnvald Knutsen og Helge Abrahamsen. Han kunne videre fortelle at Boaz er 

kommet vel hjem til Australia. Han refererte også kort fra lørdagens møte med RI President Ray 

Klinginsmith som ble beskrevet som en folkelig og trivelig type. Klinginsmith var takknemlig for det 

han hadde fått oppleve i Norge, med blant annet utdeling av Nobels fredspris og audiens hos Kong 

Harald. Han skulle også på Nobel konserten, men kunne ikke rekke denne på grunn av flyet tilbake til 

USA.  



Ole Sverre fikk nå ordet og presenterte neste kvartals spennende program.  

3 minutt var ved Svein Erik. Han fortalte om Christian August Egeberg Lindboe som var med å bidra til 

å starte Stokke Historielag. Lindboe har et bemerkelsesverdig “CV” i forhold alt han har vært med på, 

og det kan virke som om han er æresmedlem “overalt”. Han har også vært Guvernør i Rotary 2 

ganger.  

Det var nå tid for opptak av nytt medlem i Stokke Rotary, Anne Kristin Lysell. Olav holdt først et kort 

innlegg om Rotarys formål. Deretter overtok fadder Ole Sverre som fortalte oss litt om Anne Kristin. 

Hun er født i 1955, er søsteren til Kåre og er oppvokst i Stokke. Hun flyttet “hjem” til Stokke for 3 år 

siden, og jobber nå som personalsjef i Sande kommune. Hun liker å lese og reise og er 

samfunnsengasjert. Hun er utdannet ved Agder Distriktshøgskole og har gjennom årene jobbet i 

Stokke Kommune, Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag, Stentor AS (Trondheim), Helsedirektoratet, Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (Bergen), Chr. Michelsens Institutt og ved Eik Lærerhøgskole. 

Presidenten ønsket Anne Kristin velkommen som medlem av Stokke Rotary.  

Anne Kristin takket for tilliten og ser frem til å bidra som medlem i årene som kommer.  

Det var nå tid for julegrøt (!) og julekaker. Kvelden ble avsluttet med sang, “Det kimer nå til julefest” 

og “Deilig er jorden”.  

Ref: Thomas Revetal Kolbekk 

 


