
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 

 
Dato År Referent 

18. januar 2018 Egil Stokken 

 

Tilstede: 17 medlemmer 

President Ola ønsket velkommen, spesielt til kveldens foredragsholder, Egil Fjellheim.  

Dagen i dag: 

18. januar er St. Prisca-dagen: Minnedag for martyren St. Prisca, som løvene nektet å spise i år 64. 
En kirke i Roma er viet til henne.  

Navnedag: 

Hildur, Hild 

Dette skjedde 18. januar: 

1990: Festningstunnelen under Oslo ble åpnet. 

1936: Universitets anlegg på Blindern i Oslo ble innviet. 

1936: Den engelske forfatteren og nobelprisvinneren (litteratur) 
Rudyard Kipling døde. 

1931: Forfatter og forlegger Peder Wright Cappelen ble født. 

1929: Leo Trotskij ble utvist fra Sovjet. 

1925: Den internasjonale amatørradiounionen ble stiftet. 

1919: Fredskonferansen i Versailles åpnet, som et resultat av at 
Tyskland og Østerrike-Ungarn tapte Første verdenskrig. 
Konferansen resulterte i Versaillestraktaten. 
Ettervirkningene var enorme, og de spiller fortsatt en viktig 
rolle i dagens geopolitiske verdensbilde. 

1913: Den amerikanske skuespilleren Danny Kaye ble født. 

1778: James Cook oppdaget Hawaii. 

1687: Baroniet Rosendal ble opprettet av Ludwig Rosenkrantz. 

1628: Den norske legdshær ble opprettet. 

Sitatet 

«Det er jo slik med alderen at menn får karaktertrekk, kvinner får rynker.» (Vilma Degischer) 

3 minutt ved Ragnar: 

Ragnar fokuserte på Villa Grande, som i dag huser Senter for studier av Holocaust og 
livssynsminoriteter (Holocaustsenteret) forkortet til HL-senteret. Ragnar er interessert i 2. 

Sankta Prisca – jomfru og martyr 
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verdenskrig. Den gang ble Villa Grande kalt «Gimle» og var hovedsete til Vidkun Quisling.  Ragnar 
hadde besøkt senteret og fått med seg et meget interessant foredrag om Heinrich Himmler, et 
foredrag som gjorde inntrykk. Ragnar anbefalte sterkt et besøk til HL-senteret. (Villa Grande på HL-
senterets hjemmeside) 

Egil Fjellheim – livet i Alaska 
Kveldens hovedattraksjon var Egil Fjellheim som fortalte om Alaska, hvor han har tilbrakt mer enn 
20 år av sitt liv. Egil er fra Gvarv, hvor han nå bor med sin familie. Han gikk på landbruksskolen i Ås, 
hvor han sluttet i 1992. 

 Alaska ble oppdaget av europeere i 1741. Etter initiativ fra daværende utenriksminister William 
Seward, besluttet det amerikanske senatet 9. april 1867 å kjøpe Alaska fra Russland for 7,2 
millioner amerikanske dollar, noe som tilsvarer 134 millioner dollar i dag, justert for inflasjon. En 
pris tilsvarende 2 cent per 4 mål (acre). 

I dag bor det ca. 742 000 mennesker i Alaska, som formelt ble opptatt som delstat i USA i 1959. 
Alaska er den suverent største staten i U.S.A. Hvis man kutter Alaska i to, blir Texas den tredje 
største staten.  

Alaska i dag er: Mye villmark, olje, militære installasjoner, 
turisme og gruvedrift. Høyeste fjell er Denali, tidligere 
benevnt Mount McKinley, som rager 6 190 m over 
havoverflaten. Mesteparten av landet er eiet av staten. 
Bare 2 % er privat eiet. For jegere er dette bra: Man slipper 
med å betale 62 USD per år for fangst og fiske. Det kreves 
ikke jegerprøve eller skyteprøve i USA.   

Alaska er enormt. Man kan gå i en dal en uke uten å 
komme ut i andre enden. Staten består også av store 
våtmarksområder – måten å ta seg rundt er med båt.  

Egil fortalte om da han som 21-åring var guide i Brooks 
Range, på en 20 dagers tur. De hadde med seg gummibåt, 
men da bjørn blir tiltrukket av gummilukt, ble båten 
angrepet i løpet av natten. De klarte heldigvis å få båten 
tett igjen etter angrepet, og kom seg videre.  

Firehjuling er det mest benyttede fremkomstmiddel om sommeren. Om vinteren er det 
snøscooter.  

Jakt og fiske er hovedbeskjeftigelsen. Hver husstand kan årlig fange 40 kg fisk. 

Jakt omfatter brunbjørn, moose (amerikansk elg) og caribou (rein). Fjellgeit er også meget attraktiv 
som jaktobjekt. Mange av artene det jaktes på, er blant verdens største dyr. Jakt er en 
tålmodighetsprøve. Det er ikke gitt at man får noe bytte. 

Egil arbeidet mesteparten av tiden i Alaska som jaktguide, og guidet stort sett bare amerikanere. 
Men hadde også besøk av nordmenn, blant andre Leif Anders Skipenes.  

Naturen er storslagen, spesielt om høsten, da fargespillet er fantastisk, med sterkere farger enn 
hva man ser i Norge.  

Egil fikk mange gode spørsmål, og ga fyldige og interessante svar. Dette var en interessant kveld, 
med mange og storslåtte «innendørs naturopplevelser». 

Presidenten overrakte fotoboken om kanalen til Egil, noe som må være midt i blinken for en som 
er nær nabo til denne. 

Vinen gikk til Per H, og nappet til Einar E. 

Egil Fjellheim – erfaren Alaska-farer 
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