
ØYVIND ASPHAUG MINNEORD 

 

Øyvind Asphaug døde 13. januar i år 84 år gammel. 

 

Øivind ble født på Bakklandet.  Ski og fotball var de naturlige aktiviteter i ungdommen. Han 

tok artium ved Trondheim handelsgymnasium i 1939. Under krigen ble han involvert i illegalt 

arbeid som rutesjef for ei flyktningrute fra Røra over Skjækerfjellene til Sverige.  

 Etter artium fikk han jobb ved Vinmonopolet i Trondheim. Som 31-åring ble han i 1952  

ansatt som bestyrer ved Vinmonopolet i Harstad. Der var Øivind fram til 1959, da han overtok 

et agenturfirma i Trondheim.  I 1960 fikk han stilling som kontorsjef ved Vinmonopolets 

avdeling i Trondheim, og endte opp som distriktssjef for det Nordenfjelske.   I 1986 ble han 

pensjonist, og har hatt 18 fine pensjonistår. 

 

 Øyvind Asphaug ble medlem av Rotary i 1954, mens han var i Harstad.  Siden har han vært 

en aktiv rotarianer og en flittig møtedeltaker. Han har innehatt de flest verv i Trondhjem 

Rotary Klub. I 1996 fikk han Paul Harris-medaljen for lang og samvittighetsfull tjeneste. Det 

satte han stor pris på.  

Det er kort tid siden vi markerte at Øyvind hadde vært medlem av Rotary i 50 år.   

Fra min tid i Rotary husker jeg ham som møteprotokollfører.  Jeg lærte et positivt menneske å 

kjenne.  Som ny i Trondheim og nytt medlem i Rotary var det fint å finne ro hos Øyvind.  Han 

hadde alltid en kommentar til Eivind fra Øyvind. 

Da jeg ble sekretær for noen år siden, ble jeg tildelt en del oppgaver i forbindelse med 

avviklingen av møtene.  Men uansett hvor tidlig jeg kom på møtene, var alltid Øyvind og 

Birger Aagaard kommet.  Mens jeg var sekretær, kunne jeg stole på Øyvind.   

 

Øyvind var også på rotarymøte onsdag 12. januar.  Vi var flere som gratulerte med vel 

overstått gebursdag og ønsket godt nytt år.  Han var svært glad da han kom hjem fra møtet, i 

følge kona Hjørdis.  Alle hadde vært hyggelige og hilst på ham.  Vi som traff ham, opplevde 

ham på samme måte som tidligere: blid, omgjengelig og positiv til oss alle. 

Dagen etter, på torsdag, døde han.  Det er både trist og vemodig, men det er med glede jeg 

minnes Øyvind. Rotary har mistet en god ambassadør og en av sine solide tillitsvalgte.  Vi i 

Trondhjem Rotary Klub har mistet en nær venn. 

 

 Vi har våre tanker hos Hjørdis og resten av familie, og vi lyser fred over Øyvind Asphaug sitt 

minne!                       

                                                                                                                    Eivind Stende 


