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Dato:  27.09. År: 2018 Referent : Øystein Haugen 

   

 
Følgende 11 medlemmer deltok på møte 27.09.: 
Svein Tore, Harald, Per Sanni, Liv Sonja, Ola Vea, Olav Gaute, Øystein, Asbjørn, Knut, Kolb jørn, Bjørn 
Eirik. 
 
I president Irenes fravær, ledet Ola Vea møtet. 
 
27. september er "Verdens Turismedag"; markeres av FN-organisasjonen World Tourism Organization. 
 
Dagmar og Dagrun har navnedag. 
 
Ting som har skjedd 27.09.: 
1996: Taliban-geriljaen sikret seg makten i Kabul. 
1982: Det første skandinaviske prøverørsbarnet ble født i Gøteborg. 
1968: Frankrike la ned veto mot britisk medlemskap i EF. 
1959: Nesten 5000 mennesker omkom i kraftig uvær i Japan. 
1959: Dikteren Herman Wildenvey døde. 
1954: Mao Zedong ble valgt til president i Folkerepublikken Kina. 
1949: Sanger og komponist Jahn Teigen ble født. 
1939: Warszawa kapitulerte for de tyske troppene. 
1923: Britenes mandat i Israel startet. 
1814: Høyesterett ble utnevnt i Norge. 
1624: Christiania ble grunnlagt av Christian IV. 
 
Sitatet 
-Vi leser verdens visdomsbok, om tid og rum - og mang en er blitt så klok - han tror at Gud er dum. 
(Herman Wildenvey) 
-Man er jo ikke summen av hva man har lest, men hva man har likt å lese. (Morten H. Olsen) 

 

Bursdager: 

Torgersen, Odd * 1942-10-10 

Kallager, Einar * 1958-09-16 

 
 
Harald hadde en 3-minutt, der han på humoristisk vis fortalte om en episode for noen år siden da han og 
en kamerat hadde vea-røfte i Sannesgrend og de felte ei bjørk over høyspentledningen til Midt-
Telemark Energi og mørkla heile grenda.  Det endte bra til slutt!! 
 



Svein Tore fortale fra et møte i Bø mandag, der lensmann Sigrid Dahl fortalte om "nærpolitireformen", 
som hun påsto ville bli bra. 
 
Irene har vært i dialog med Edrund Olaisen om en pakke til Litauen.  Vi satser på å ordne en pakke lokalt 
fra vår klubb.  Dyner, puter og annet sengetøy er sterkt ønsket. 
 
 

Så gikk ordet til kveldens hovedperson og gjest, Eirik Ballestad, som hadde kalt sitt foredrag 
 
"ALVOR OG SKJEMT FRA EN LANG LEGEPRAKSIS" 

 
Ballestad åpnet med å fortelle at han hadde holdt foredrag i klubben for mange år siden, på den tida da 
Arne Johan Gjermundsen var redaktør for Nome Blad.  Gjermundsen hadde omtalt Rotary i ganske 
kritiske vendinger, og Ballestad hadde derfor valgt en forsiktig tilnærming og holdt et innlegg om 
HYGIENE, -relativt ufarlig. 
Denne gangen følte han at han kunne være så fri han ville, og la det være sagt med en gang:  Det var en 
spirituell og interessant beretning, krydret med mange gode historier fra et langt liv som lege. 
 
Han er født i Trondheim, gikk på Skien offentlige høyere almenskole fra 1951 og studerte kjemi på NTH 
fra 1953.  Der ble han ferdig som siv.ing i 1958- 
Imidlertid hadde han underveis i NTH-studiet fått mer og mer interesse for medisin, -ikke minste 
gjennom et år i en farmasøytisk virksomhet, der har også møtte sin tilkommende kone Evy. 
Han begynte da på medisinstudiet, som han fullførte i 1968.  Imponerende! 
 
Etter turnustid både  på sykehus og i distrikter i Vestfold, ble han ansatt som Distriktslege i Nome i 1970.  
Han og kona flyttet inn i "Fjordhøy", huset som ligger rett ovenfor dagens Rådhus (dengang 
Trygdeheim), som de senere kjøpte av kommunen og fortsatt bor. 
Han måtte sjøl kjøpe inn det utstyret hann trengte på kommunens regning, -kontorsjef Haugane var en 
fornuftig mann. 
 
Virket som Distriktslege var mangfoldig.  Automatisk formann i Helserådet, deltakelse i Bygningsrådet, 
skolehelsetjeneste, spedbarnskontroll, tilsynstjeneste ved sjukeheimene, hygieneinspeksjoner, kontroll 
av de svært plagsomme og forurensende søppelplassene, problemene rundt Benmelfabrikken på Fen og 
mye annet.   



Han trekker fram helsesøster Sigrid Vinje og bestyrerparet Karen og Bjørn Pettersen ved Holla 
Trygdeheim som svært positive personer. 
 
Ballestad har vært med på å legge ned en skolebygning i Lunde på dagen på grunn av fukt og sopp. 
 
Distriktslegene var lønnet av staten, mens kommunen stilte med lokaler.  Etter hvert fikk han også 
kontordame!.  Han berømmer alle han jobbet sammen med. 
Han fikk anledning til å delta på møter med Helsedirektøren på Quisling gamle hovedkvarter Gimle på 
Bygdøy, men gikk glipp av hageselskap hos Gro Harlem! 
 
Av legekolleger i Nome nevner han Klaastad, far og sønn Harald og Alf Krohn, Waldenstrøm og Grova. 
 
I 1985 skjedde det en stor omorganisering, da det ble opprettet stilling som Helse- og Sosialsjef,  
Ballestad søkte denne, men fikk ikke jobben, underlig nok.  Legeforeningen ville forfølge den saken, men 
det ble valgt å ikke gjøre det. 
 
Ballestad ble dermed den siste Distriktslegen i Nome og den første Kommunelegen. 
 
Før var det veldig vanlig med hjemmebesøk, men slik er det ikke lenger.  Mange pussige opplevelser 
fulgte med. 
 
Eirik ballestad avsluttet sin legepraksis  5. oktober i 2013, og har bodd på Ulefoss i 48 år!  Det er vi glade 
for. 
 
Av mange gode historier tar vi med at han hadde en særdeles strevsom og stressende kjøretur med en 
psykotisk dame som skulle fraktes til psykiatrisk i Skien i en gammel SAAB med rattgir og varmeapparat 
på full guffe.  Han var gjennomvåt av svette og utkjørt da de kom fram. 
 
Ballestad ble behørig takket og fikk overrakt Ulefossdame og bok. 
 
I trekningen vant Øystein vin og Olav Gaute fikk napp i konjakken 
 


