
Portrettet:  Kåre Tønseth 
Kjapp, gladlynt og sporty. 

Kåre har akkurat passert 70 år og sluttet i tannlegejobben. ”Som andre rike pensjonister skal 

du vel nå flytte til Nedre Elvehavn?” IKKE kommer det med ettertrykk. ”Jeg har enorm glede 

av hus og hage på Byåsen og lettvint adkomst til Marka. Liker ikke en gettotilværelse og et liv 

i tøfler på en terasse.” Og intervjuofferet mitt viser til en artikkel der forfatteren  hevdet at en 

ved å bu landlig bevarer helsa lenger. Kåre er særlig opptatt av å bevare naturen for våre 

etterkommere - slik som han sjøl bruker naturen. For han er et utpreget friluftsmenneske med 

hytteliv ved Øyungen i Hessdalen, fluefiske i Stjørdalselva og arbeid i hagen med blomster og 

andre vekster. Hvert år er han ei uke i Kitzbühel for å stå på ski. Og Bymarka bruker han 

sommer og vinter til solide turer. Kåre har også vært aktiv administrativt i Trondhjems 

Skiklub, bl.a. som formann. Her var han med og utviklet det flotte tilbudet ”Dagens løype” i 

et samarbeid mellom mange aktører. Da han var Rotary- president 1995/96, 6 år etter at han 

ble medlem, var programmet på møtene i stor grad preget av natur og friluftsliv. 

Som president prøvde han også å myke opp litt. Han syntes det var litt stivt, og endel svada og 

store ord. Litt meir sosialt ønsket han seg. Og det var Kåre som startet det som etter hvert er 

blitt en tradisjon i Trondhjem Rotary Klub, nemlig rakfisk og akevitt i forbindelse med 

guvernørbesøket om hausten. Han synes for øvrig at det er mange gode og interessante møter 

og foredrag og han har stor glede av kontakt og vennskap med mennesker med heilt annen 

bakgrunn. Men han syns det er svakt at det er tilnærmet null interesse blant 85 medlemmer for 

å være vertskap for utvekslingsstudenter og GSE- deltakere. Han synes også 

oppmøteregistreringa er unødvendig for voksne mennesker. Det at en betaler kontingent burde 

være nok. 

Kåre understreker verdien av familien, hans kone Margot som kom fra Australia for mange 

decennier siden, de tre barna og de fem barnebarna som alle bur sørpå. Tannlegen har utøvd 

sitt yrke på Storsteinnes i Troms, 1962-65 i Melbourne i Australia og deretter her i 

Trondheim. Vi ønsker Kåre god tur – både gjennom pensjonisttilværelsen og i Bymarka 

spesielt! 


