
Sjur Børve til minne. 

 
Etter noen måneders kamp med kreften og med svekket hukommelse, sterkt støttet av Anna Lise og 

deres fire barn, måtte Sjur Børve gi opp 2. pinsedag 5. juni 2006, 77 år gammel. 
Sjur har vært medlem av Trondhjem Rotary Klub siden 1980 og har alltid møtt trufast opp til møtene 

før sjukdommen fikk taket.. Han satte preg på klubben med sin noe stillfarende, skjemtende tone.  Han 

interesserte seg for alt, ikke bare sitt eget fagområde, og ble et naturlig midtpunkt. 
Sjur Børve var en innholdsrik person og og viste det i ord og gjerning.  Han var utdannet lege og innen 

helsesektoren kom han til å sette sterke spor etter seg  som sjukehussjef og fylkeshelsesjef i Sør-

Trøndelag  gjennom 20 år. Han gikk  i spissen for mange utbyggingsprosjekter, bl.a. ved RIT, 

Universitetsklinikken, Medisinsk-Teknisk Forskningssenter og hadde et stekt engasjement for psykisk 

utviklingshemmede. Sjur fikk utrettet mye, bl.a. fordi han skjønte verdien av god politisk kontakt. Og 

når det syntes nødvendig gikk han ikke av vegen for en dyst. Han høstet da også storm med sine 

uttalelser noen ganger, men jeg trur ikke han mislikte seg i stormen når han hadde ei god sak. Og det 

viste seg , noen ganger i ettertid, at Sjur hadde gode saker. For han var nytenkende og gikk foran. 
Sjur var glad i sosialt samvær og hadde mange gode venner som  han ofte samlet i boligen på Byåsen 

eller på familiens feriested i Stangvika. Han opprettholdt også kontakten med røttene, besøkte Odda 

hver sommer og “gård-fór” i Hardanger til gamle kjente. Fiske var en kjær hobby enda han ikke likte 

fisk, og i seinere år  ble han også en ivrig jaktmann. 
Sjur Børve etterlater seg et stort livsverk og gode minner hos familien og de tallrike vennene, også i vår 

klubb. 
 

                                                                                                                                         Odd Bardal 


