
Portrettet:  Gunnar Kjeldsberg 
Han har vært formann i Trondheim Høyre i 4 år og representerte Høyre i 

Trondheim bystyre og formannskap i 16 år.  Men i dag sier Gunnar Kjeldsberg 

at han er i tvil om hvem han vil stemme på. Fordi han er skuffet over Regjeringa, 

også fleire av Høyres statsråder.  Helst hadde han sett at Høyre og 

Arbeiderpartiet styrte sammen.  De har mye til felles, særlig i næringspolitikken.  

Gunnar kom tidlig med i kommunalpolitikken og tjente under ordførerne Sagør, 

Buch, Gjærevoll, Parow og Berge. Han var i alle år med i Lønns- og personalutvalget.  

Han har også vært styremedlem og formann i Trondheim Trafikkselskap, formann i 

Trondhjems Handelsstands Forening og er i dag formann i Rosenborg Ballklubs 

kontrollkomité.  Han spilte høyre back på  Freidigs og seinere i Rosenborgs gutte- og 

juniorfotballag tidlig på 50-tallet, men en meniskskade stoppet karrieren. 

Gunnar Kjeldsberg er også opptatt av verdenspolitikken. Etter i alle år å ha vært USA- 

og Israel-venn, så er han nå blitt skeptisk til styringa i begge statene. Han lurer også 

på hvor mye det er av vår utviklingshjelp som går inn på ledernes private konti og 

som går til våpen. 

Gunnar Kjeldsberg er 72 og deltar ikke lenger i den daglige drift av firmaet som han 

har arbeidet i siden han utdannet seg ved Bedriftsøkonomisk Institutt i 1956 og et 

kortere praksisopphold i København. Men han er med i styresammenheng og 

beslutningsprosessen ved større saker. Kjeldsberg Eiendom AS eies av brødrene 

Gunnar og Francis, mens holdingsselskapet R. Kjeldsberg AS eies sammen med deres 

6 barn. Etter at engrosvirksomheten  ble nedlagt i 1999, er eiendomsforvaltning og 

investering i eiendom blitt den viktigste del av virksomheten.  For øvrig har bedriften 

også deltatt som investor i gründerbedrifter sjøl om dette kunne medføre betydelig 

risiko. Kaffe er fortsatt meget viktig, og produksjonen foregår som tidligere ved 

Kjeldsberg Kaffebrenneri A/S på Nyhavna. 

Gunnar er gift med Anne Lise. De har tre barn og åtte barnebarn som de har mye 

glede sammen med.  Friluftsliv (hytte i Meldal og i Sandefjord) og laksefiske (den 

største er 12 kg) er hans viktigste hobbyer og han liker å reise. Han har vært medlem 

av Rotary siden 1973, var president i vår klubb i 1997-98 og er Paul Harris Fellow. 

Trondhjem RK var for øvrig vertskap for distriktskonferansen i mai 98. Han trives 

godt i klubben som har interessante program på møtene.  Et irritasjonsmoment har 

imidlertid vært at 3-minuttersinnleggene stadig ble overskredet i tid og presidentens 

orientering ofte også for lang. ”Det er nærmest uforskammet overfor en vel forberedt 

foredragsholder ikke å gi han/henne nok tid til å fullføre foredraget på en skikkelig 

måte”  Men føyer til at dette er blitt bedre i den seinere tid. 

 


