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    VETERANENE FORTELLER 

Tilstede: 13 medlemmer 

Jubilanter: Dag Strømsæther og Trond Sørlie 

Vinner av vinflaske: Johan Fauske 

I sekretærens fravær (grunnet nødvendig oppfølging av barnebarn forårsaket av 

lærerstreiken) kunne Bernt bl.a. informere om at høstens RYLA var avviklet på 

Oscarsborg i helgen som var (16-18.sep) med to deltakere «fra oss»; Emma Lynn 

Lockhart Pedersen (21 år) og Aksel Weel Kreutz (20 år).  

Vi fikk ikke til noe bedriftsbesøk denne dagen, men Jan A tok ansvar og la opp til både 

Veteranene forteller og til å ta tak i en gammel tradisjon i klubben, "Speaker's Corner", 

med utgangspunkt i krakken i Hyde Park i London hvor hvem som helst kan stå opp og si 

hva som helst som ligger dem på hjertet uten presse eller avbrytelser. Jan selv fikk 

imidlertid «rykke fram til front» i en operasjonskø og var forhindret, men våre to 

nestorer, John Lien (eldstemann) og Johan Fauske (lengst medlemskap) lot oss "nyere" 

medlemmer ta del i litt av deres historie – hvem de er og hva de har drevet med. 

John tok oss med til krigsutbruddet i Oslo med krigsfly og flukt til Treungen og 

familiegården Lien. Til tjeneste i Tysklandsbrigaden og studier til sivilingeniør. Og som 

fersk familie til Oak Park i Chicago og jobb i «Junaiten». Ikke imponert over det 

tekniske nivået «over there», og da han ble truet med 

ny militærtjeneste ble valget enkelt, de flyttet 

tilbake til gamlelandet. Her sørget arbeidsgiver ABB 

etter hvert for at Fredrikstad ble fast bosted. Som 

en kuriositet kunne han fortelle at det evige innreise-

forbudet til USA som han ble truet med da han 

«rømte» fra USA for å unngå dobbel militær-

tjeneste, ble opphevet under et amerikansk 

ambassadørbesøk til Fredrikstad flere år senere! 

Johan måtte erkjenne at mye hadde vært morsommere enn skolearbeid, men at tidlig 

oppmøte og tilgang til lærerens fasitbok berget matematikk-karakterene på Realskolen. 

Men han må ha tilegnet seg gode kunnskaper likevel, for legestudier ble det. Og etter 

dét, jobb i Dalsland, i Dals Långed – litt prøving og feiling på svensker før han skulle 

begynne i Norge. Tilfeldigheter og en familiehytte på 

Hvaler ledet til Fredrikstad og etter hvert til 

etableringen av Fredrikstad legesenter.  

Da møtetiden nesten var over ble Johan spurt om 

seilflyging – og vi fortsatte en halvtime til! 

Noe «Speaker’s Corner» ble det ikke plass til! Men et veldig hyggelig møte ble det! 

Referat: Bernt Børresen 

Hemingways barndomshjem i Oak Park, Chicago 


