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President på grønn sone  
Intervjuer: Hans Emil Ratvik  

Treffer du vår smilende president – Tom 

Rune Nilsen - på grønn sone på 

Gardermoen, mens du bærer på litt for 

mange flasker, vil du kanskje synes hans 

blikk er i overkant spørrende og 

forskende. Forveksler du ham med en 

sivil toller, nærmer du deg sannheten. 

Som nybakt jurist fikk han sete i tolletaten, 

som tredje generasjons toller. Her forfattet 

han forskriftene som gjelder for våre 

gange gjennom rød og grønn sone.  

Han visste altså hva han gikk til den unge 

jurist, da han etter å ha pratet opp sin 

juridicums karakter, sporenstreks gikk til 

telefonkiosken for å la seg intervjue til en 

ledig juridisk stilling i Tolletaten. Dagen 

etter inntok han sitt tollersete. Nå var sønn 

og sønnesønn berget tenkte nok de stolte 

herrer, far og farfar, familiens 

yrkestradisjoner var ført videre på beste 

måte. 

President som vil 

Tom Rune Nilsen er en stor vennlig 

mann, men la deg ikke lure, han vet hva 

han vil. Han er ikke blitt president for å 

sitte i ro. Han er effektiv og rett frem og 

brenner for sin Rotary Klubb, hvor han har 

vært medlem i siden 2009. Han snakker 

seg varm og begeistret om våre 

onsdagsmøter og klubbens engasjerte 

medlemmer. Hans presidenthjerte slår 

taktfast for klubbens ve og vel. – Vi må 

ivareta hverandre slik at det enkelte 

medlem trives, Bekkestua Rotary Klubb 

skal være viktig for oss, vi skal glede oss 

til hvert møte og fryde oss over de festlige 

anledninger.  

– Det gjør vi jo også, humrer han. 

Entusiasmen bor i presidenten, han 

gløder med det han har på hjertet, nå 

enten det gjelder Rotaryklubben, familien, 

fritid eller jobben. Han sier selv at det er 



et problem at han tenker jobb hele tiden, 

men jeg er ikke helt overbevist om at han 

mener det er et stort problem. Andre 

muligens, men han selv? Intervjueren har 

sine tvil. 

Traff dronningen på Kongen  

President Tom møtte sin dronning på 

Kongen, et velrenommert dansested på 

70-tallet, vakkert beliggende ved 

Frognerkilen. Nina og Tom giftet seg 

mens Tom studerte. Den første dattera – 

Karin - meldte seg like før eksamen 2. 

avdeling juridicum. Takket være Karin fikk 

Tom, som nybakt pappa, fast plass på 

lesesalen. Det var en bekymring mindre 

for den sikkert ivrige student. Jente nr 2, 

Kristine, kom fire år senere.   

Nå er det blitt fire barnebarn, som alle står 

morfar nær. Han er like stolt av de alle, og 

gleder seg stort over familien, han 

fremhever særlig sommerlige samlinger i 

Drøbak, eller når han heier på barnebarna, 

fra Haslums sidelinje. 

Savner flere kvinner i Rotaryklubben 

Med Nina og to døtre har Tom lært seg 

betydningen av kvinnelig tilstedeværelse. 

Det faktum at det ikke er så mange av de i 

hans egen Rotary klubb, beklager han. 

Flere kvinner vil han gjerne legge til rette 

for. De kvinnelige medlemmer vi har 

utmerker seg svært positivt, de er dyktige 

i sine yrker og absolutt gode rollemodeller 

innad i klubben. 

Mye å være stolt av 

Tom gleder seg over klubbens sosiale 

prosjekter. Vårt samfunnsansvar skaper 

ofte diskusjoner, en diskusjon presidenten 

synes godt om. Han mener at støtten til 

Gatelaget i Stabæk, gapahuken på Setern 

Gård og geologistien til Kolsås toppen er 

svært positive.  – Dette er gode prosjekter 

som klubben med rette kan være stolt av, 

fremhever Tom. Han berømmer også 

Øystein Haslum (Past president for noen 

år siden) for hans engasjement for 

Sabona og deres prosjekter i Zimbabwe. 

Øystein har gått foran, og sammen med 

TRF komitéen, fått til et godt 

engasjementet i klubben for 

vannprosjekter og helseutfordringer i 

Zimbabwe. - Det vi har bidratt til i den 

sammenheng har løst grunnleggende 

utfordringer i de lokalsamfunn Sabona har 

engasjert seg. Man skal kanskje ikke 

skryte av seg selv og sin egen klubb, men 

som president må jeg få lov til å si at dette 

er prosjekter vi med rette kan fremheve, 

sier den stolte president. 

Rukket mye 

Tom har rukket mye i sin yrkeskarriere. 

Foruten mangeårig tjeneste i tolletaten, 

har han vært boligsjef i OBOS, og fikk 

med seg liberaliseringen av boligmarkedet 

på åttitallet, og de utfordringer dette 

medførte for boligbyggelagene. På 

nittitallet var han advokat for NHO 

Logistikk og Transport, fra 2000 av var 

han administrerende direktør frem til 

2014. I dag – 64 år – er han tilbake i 

rollen som advokat og rådgiver i 

logistikkbransjen. 

 

Kjøkkentrivsel 



Tom trives på kjøkkenet så lenge han får 

lage maten. Ryddingen etter måltidet 

overlater han gjerne til Nina. Hans 

favoritter er torsk og lammestek, og 

selvsagt med dertil hørende god rødvin. 

Om det er en hyggelig hjemmekveld, 

slapper han godt av med en soduko eller 

en god kriminal historie, gjerne Nesbø 

eller Lier Horst.  

Presidenten ivrer tilbake til sitt eget rike, 

Bekkestua Rotary Klubb. Han synes det er 

en god medlemstilvekst, klubben teller nå 

53 medlemmer og vi har et høyt 

fremmøte, godt arbeid i alle komitéer gjør 

sitt. - Det høye nivået på våre 

foredragsholdere betyr mye for fremmøte, 

det er godt for klubben, sier presidenten. 

– Med Erik Poppe som medlem fikk vi en 

svært godt profilert kulturarbeider, det å få 

inn nye yrker er berikende for oss alle. 

Nye yrker gir nye perspektiver til samvær i 

klubben, det vil vi gjerne ha mer av, 

avslutter president Tom Rune Nilsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


