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Elverum, 21. november 2019 

Referat fra medlemsmøtet 20. november 2019. 
Tid og sted: Forstmann kl. 19. 
 

Fremmøtte: 21+9+4=34 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen,  
Arne K. Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth,  
Per Ola Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Aage Faldmo, Rune Evenrud, Knut Grindalen, Finn Johansen, Odd F. Korsæth, Oddvar Nyberget, Martin Nystuen, 
Terje Roger Olsen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell. 
Ledsagere: Solrun Breivik, Torill Hald Oftebro, Inger Helene Nersveen, Eli Olsen, Inger Olsen, Snøfrid Schjølberg, 
Elisabeth Schrøder, Else Sigstad, Magni Skullerud. 
Gjester: Vidar Hangård, Ståle Ringsby, Lisbeth og Erik Telnes.. 
. 

President Arne Johan ønsket velkommen til dette møtet, som altså ble avholdt på en onsdag.  
Et spesielt velkommen til våre fire gjester! Snorri ble gratulert med 30-års medlemskap i klubben – 
noe vi kommer nærmere tilbake til ved en senere anledning! 
 
Kveldens foredragsholder, Gotmar Rustad, ble kort presentert av Harald. Han trengte knapt nok å bli 
presentert, han som for de fleste er sterkt assosiert med kveldens tema; AKEVITT. 
Det var et fyrverkeri av et foredrag vi fikk høre. Faktaopplysninger og anekdoter i herlig blanding, 
gullkornene kom tett som hagl, og latteren sto i taket rett som det var!  
Vi fikk blant annet høre at 13. april 1531 var en merkedato i akevittens historie. Det var første gang at 
Aqua vita ble nevnt i et brev til erkebiskopen, Olav Engelbrektsson. Riktignok hadde alkymistene 
framstilt akevitt allerede på 1200-tallet – da gjerne til «medisinsk bruk, da man trodde brennevinet 
kunne hjelpe mot ondter og pest. Og som med de fleste «oppfinnelser», så var kineserne først ute – 
også når det gjaldt dette! (Men de var jo så mange, at det ble lite på hver!). 
I middelalderen var det jo magi forbundet med en slik helbredende effekt. Svarteboka ga en detaljert 
beskrivelse av hvordan en kunne gå fram! 
Selv om akevitt ikke lenger antas å ha en slik helbredende effekt, har tradisjonen med det gylne 
brennevinet fortsatt helt frem til i dag. Ikke minst har man holdt på navnet, som på latin betyr «livets 
vann». Men i dag blir det nok mer betraktet som et nytelsesmiddel enn som et legemiddel (!). 
Det var et festlig og engasjerende foredrag om akevitt vi fikk høre denne kvelden! Og det forundret oss 
ikke da Gotmar fortalte at han hos Arcus på Gjelleråsen har en egen pall med gylne dråper, dekket med 
en presenning hvor det står skrevet: Tilhører Gotmar Rustad! 
 
Sak 5 - 19/20: Eventuelt. 

- Neste møte blir tirsdag 3. desember på den nyrestaurerte skolen ELVIS. Innkalling kommer! 
- Juleavslutningen blir som vanlig på Møteplassen – datoen er 17. desember. 

 

 
Helge Rustad, sekretær 


