
Portrettet- Francis Kjeldsberg 
 

”Allerede som gymnasiast deltok jeg i en internasjonal sommerleir arrangert av Rotary. 

Senere, da jeg studerte ved Temple University, USA, 1954-55, bidro en amerikansk Rotary-

klubb sterkt til at jeg fikk et nettverk som hjalp meg i mine studier. Da jeg ble tilbudt 

medlemskap  i Trondhjem Vest RK i 1973, var jeg ikke i tvil om at jeg skulle takke ja. Fra 

1979 ble det Trondhjem RK hvor jeg var president i 1990/91. Jeg synes jeg har lært mye 

gjennom mitt medlemskap, mest kanskje om andres arbeide, andres interesser,- men viktig er 

også at jeg har fått venner og innblikk i helt andre miljø enn mitt eget.” Slik forteller Francis 

Kjeldsberg svært kort om sitt Rotary-liv. Det kunne ha vært utbrodert mye, men i et kort 

portrett skal det også være plass til Francis`s mange andre aktiviteter og interesser. Han har 

bl.a. tatt sin”plikttjeneste” i Trondheim bystyre, to perioder 1958- 66, med hovedinteresse i 

skolepolitikk og økonomi. Men svært mye av fritida har vært viet idrett og friluftsliv: Ski, 

utdannet NSF slalominstruktør, fjellklatring og seiling, jakt og fiske. Han har også tatt sin tørn 

i idrettsadministrasjonen som formann og styremedlem i Sportklubben Freidigs skiavdeling i 

fleire år og er kommandør av Hyllkakeordenen i Freidig. 

Fra 1970 til 2001 har Francis Kjeldsberg ledet og vært styreformann i Kjeldsberggruppens 

selskaper, grunnlagt i 1856 og styres nå av 5. generasjon, datteren Berit.. De siste årene har 

han lagt ned et stort arbeid i den betydelige omstillingsprosessen gruppen har gjennomgått i 

forbindelse med overgang til delvis nye forretningsområder. ”Ting endrer seg over tid- en kan 

ikke holde på som i de foregående 150 år.” I tillegg har han vært styreformann eller 

styremedlem i en rekke andre norske bedrifter og organisasjoner og var honorær Britisk 

konsul i Trondheim i nesten 30 år. 

”I en alder av 73 år må jeg medgi at jeg ikke brenner så sterkt for noe spesielt”, sier han 

nesten unnskyldende. Men det er ikke mange dagene siden vi kunne lese et velskrevet innlegg 

i Adressa om Odd Reitan`s oppgaver, business og byutvikling eller bare business. Så Francis 

Kjeldsberg brenner tydeligvis litt enda når noen tenner lunta. Vi ønsker han til lykke med 

pensjonisttilværelsen sammen med sin kone Christina! 


