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I anledning 95-årsdagen til Per 
Kofoed Kongsgaarden var det i 
går mottakelse og feiring i Bor-
gerklubben Humanitas lokaler i 
Olavs gate 1. Lokalene var fylt 
opp av familie, venner og klubb-
medlemmer. 

– Per er et levende leksikon, 
Han vet det meste om både klub-
bens og Porsgrunns historie. Han 
har betydd enormt mye for klub-
ben, og betyr mye for den i dag, 
sier klubbformann Kjell Lillestøl. 

Klubben ble stiftet 4. novem-
ber 1872, og har 110 medlemmer. 
Det er venteliste for å bli medlem 
i herreklubben.

– For tiden har vi ikke plass til 
flere. Og du må anbefales av to 
medlemmer for å bli med. Klub-
bens medlemmer møtes kun for 
ha det hyggelig sammen. Vi 
møtes ikke for å drive forretning 
eller politikk. Da ville ikke jeg 
vært med her, sier Lillestøl.

Klubbens formål er «ved 
morende, samt Aanden utdan-
nende Adspredelser at fordrive 

den Tid der kan bortvendes fra 
alvorlige Sysler.» Klubben har 
skilpadden som sin høye beskyt-
ter, og mottoet lyder: «Festina 
lente», hvilket betyr «Il lang-
somt».

Kongsgaarden ble tatt opp som 
medlem 8. januar 1948. For øvrig 
er han også medlem av Pors-
grunn og Omegn Sjømannsfore-
ning og Rotary.

LAGER BOK
Lillestøl holder på med en bok 
om klubbens historie, og målet er 
å gi den ut til 145-årsjubileet i 
2017.  

– Det er 21 slike klubber i 
Norge, og Per bidrar veldig godt 
i arbeidet med boka. Han har jo 
vært medlem i 67 år nå, sier Lil-
lestøl. 

Tidligere i år ble Kongsgaarden 
også utnevnt til æresmedlem i 
klubben. Det har kun skjedd to 
ganger i klubbens historie, og sist 
gang var for 122 år siden. 

– Han er en hedersmann. Jeg 
har aldri hørt han si et ondt ord 
om noen mennesker. Og han stil-
ler alltid opp, er attesten fra for-

mannen. I sin tale ba Kongsgaar-
den forsamlingen om å huske 
klubbens formål.

– Livets alvorlige sysler kom-
mer først. Vi har mange plikter, 
hjemme og i arbeidet. Livet er 
breddfullt av plikter. Hvis du 
oppfyller alle disse pliktene, og 
kommer hit til klubben, da vil du 
ha dobbelt glede av å være i 
klubben, sier æresmedlemmet.

YTE OG NYTE
Sivilingeniøren har også vært en 
sentral person i byens næringsliv, 
og hadde sitt virke i Brødrene 
Kongsgaarden AS. I dag eier han 
alle aksjene i selskapet. 

– Mitt formål er å forvalte fir-
maets midler på best mulig måte, 
sier han. 

– Hva er det viktigste du har 
lært i livet?

– Det er å sette kundene først. 
Igjen: Det alvorlige først, og så 
kommer fornøyelsen etterpå. 
Men det er jo en fornøyelse å ha 
fornøyde kunder, smiler han.

Jubilanten ønsket ingen gaver, 
men fikk likevel overrakt et fat 
laget hos Porsgrund porselen, 

selvsagt med klubbens høye 
beskytter brent inn i porselenet.   

Kongsgaarden har også vært 
medlem av Porsgrunn Rotary 
siden 1968, hvor han har hatt 
alle verv. Og han er et av med-
lemmene med høyest frammøte-
prosent. Derfor ble han i går 

hedret med utmerkelsen «Paul 
Harris Fellow med safir». Det er 
bare to personer som har fått 
denne utmerkelsen i Porsgrunn 
tidligere; Arve Funnemark og 
prisutdeler Laila Lerum.

Første æresmedlem i 
klubben på 122 år 

HEDERSMANN: Per Kofoed Kongsgaarden betegnes som «hedersmann» og «levende leksikon» av formannen i Humanitas, Kjell Lillestøl. Her er jubilanten sammen med sin kone Berit 
under tirsdagens feiring i klubbens lokaler. FOTO: LARS RAVN

PORSGRUNN: Per Kofoed Kongsgaarden har vært medlem av Borgerklubben Humanitas siden 1948. I går fylte han 95 år 
og ble behørig feiret i klubbens lokaler. Jubilanten er det første æresmedlemmet i klubben på 122 år.  

UTMERKELSE: Kongsgaarden ble også tildelt en utmerkelse fra Rotary i 
går. Det er kun to personer i Porsgrunn som har mottatt denne utmerkel-
sen tidligere: Arve Funnemark og prisutdeler Laila Lerum. 
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