
Portrettet: Ketil Bø 
Av Rotarys hjertesaker er det etiske problemstillinger som opptar meg mest. Dette bør 

være den røde tråd i Rotarys virksomhet. I teorien prioriterer Rotary dette, men det blir 

mest prat - om the 4-way-test osv. Det burde ha vært en meir strukturert belysning av 

etikk gjennom foredrag som henger sammen og for eksempel studiegrupper. 

Samfunnet er i ferd med å gli ut. Det er definitivt større grådighet enn før.  Makt, prestisje og 

penger korrumperer folk - som er villig til å gå lenger enn før med å skaffe seg personlige 

fordeler. Rotary kunne være en bremsekloss mot denne utviklinga dersom det prioriterte dette. 

Medlem av Trondhjem RK siden 1983, setesdølen Ketil Bø, som gir oss denne klare 

meldinga, har sjøl etablert eller deltatt i etablering av 8 høgteknologibedrifter. Han er nå i sitt 

65. år adm.dir. i ett, teknisk dir. i ett og prosjektleder i to firmaer. Produktene er 

bildebehandling, grafisk databehandling og kunstig intelligens med anvendelse mest innen  

produksjonsteknologi og medisin. Han sier at det er et stort problem når en skal starte en slik 

bedrift å skaffe lønn i kanskje 5 år til produktutvikling. En kan ikke bruke eget arbeid som 

egeninnsats for å få forskningsmidler eller skattefunn, men legge rede penger på bordet. 

Overvurderinga av penger i forhold til humankapital er et heilt kritisk problem i denne 

sammenheng.  

I dag mangler politikerne de visjoner og den kunnskap som er nødvendig for utdannings- og 

næringspolitikken i vårt eget land og prioritering av denne. Skaper en visjoner, kan en oppnå 

store resultater forutsatt at  en følger opp med prioritering, penger og andre ressurser – jfr. 

Kennedy og Månen. 

Ketil Bø har også hatt ”skit under neglan”. Han arbeidde som tømmerhogger før motorsaga, 

sjaua sammen med ”bomsen” på brygga i Oslo da han var 17 år (og lærte mye redelighet av 

dem!). Seinere ble det meir hvitsnippyrker som befal for FN i Kongo, 5-6 år som lærer i 

ungdomsskolen, 12 år som forsker i SINTEF, 1.amanuensis ved NTH og NTNU ( og er det 

fortsatt) og et par år som direktør for Stiftelsen for Industriutvikling (SIU). Hvem kan slå 

denne bakgrunnen?! Hans formelle kompetanse består av læreutdannelse, cand.real og dr.ing.-

grad. 

Jeg har ofte på mine få turer i marka møtt skiløperen Bø. Han påstår også at han får tid til å 

lese en masse!  Åsta er hans livsledsagerske og sammen har de to gutter som naturligvis 

begge er sivilingeniører. 

                                                                                                                 Odd Bardal 


