
 

 

President, lege uten grenser og mekaniker 

Intervjuet av Hans Emil Ratvik 

 

 

Denne Fiat Marea Weekend, 1999 modell, skal snart få ny, brukt 

motor. Presidenten gleder seg over det han får til å fungere. 

 

Knut Ole Sundnes er pensjonist, og endelig president i Bekkestua 

Rotary klubb. Man kan trygt si det var på tide.  Rotarymedlem har 

han vært siden 1983, da Helge Holmedal fikk napp på andre 

forespørsel. - Jeg skylder klubben mye, og det var absolutt på tide å gi 

noe tilbake, sier Knut Ole Sundnes. Gitt tilbake, med global 



samfunnsgagnlig innsats, har han gjort i årevis. I 2008 fikk han Paul 

Harris utmerkelse for dette. 

Starten på Eiksmarka 

«Hvor smerter føles kan der er han første mann», Knut Ole er vel 

verd en omskriving av Bjørnstjerne Bjørnsons heltedikt om Den 

norske sjømann, «- hvor fartøy flyte kan der er han første mann». 

Knut Ole er både gjennombarket og bereist. Han har rundet Kapp 

Horn i seilbåt, og han har gitt anestesi til skadde mennesker i 

konfliktområder i flere verdenshjørner.  

 

 

Knut Ole har rukket å bli 70. Han ble født 18. oktober i 1946 og trådte 

sine barnesko på Eiksmarka, den gang Eiksmarka var et nytt 

boligområde i Bærum. Eventyrlyst har han, om den ligger i genene 

eller kom fra miljøet kan sikkert diskuteres. Å være beredt lærte han 

som aktiv speider i 1. Eiksmarka Speidertropp. Her endte han sin 

karriere som assisterende troppsfører en gang i 1965. Sine første 

idrettslige utfordringer møtte han i Fossum Idrettsforening, hvor han 

lærte seg slalåm. Senere ble han medlem i Sveitsisk Akademisk 

Skiklubb, seksjon Norge. 

Møtte Sissel 

Knut Ole tilhørte et av de første årskullene på Eikeli Gymnas. Den 

gang disiplin og rektorstyring stod sentralt i alminnelig pedagogisk 

tenkning, og det enda var noen år til 68´erne kom på banen. Etter tre 

år der måtte han finnet svaret på spørsmålet: Hva vil jeg bli? Det 

endte med medisinstudier i Basel i Sveits. Her traff han sin Sissel som 

studerte odontologi. Hun var født Koller, men ble altså gift Sundnes. 

Eldstebarnet Ane kom til verden i Basel, mens Jon Erlend kom senere 

til, fra Korea. Ane er prest og Jon Erlend er pasjonert fluefisker (først 

og fremst) humrer presidenten. 



 

 

To heimebøer 

Sissel og Knut Ole har to heimebøer, den daglige på Ringstabekk, og 

den andre i Velsvika ved Vartdalsfjorden på Sunnmøre. Far til Knut 

Ole vokste opp her, før han i tidlig ungdom tok spranget til 

Tigerstaden og ble platearbeider på Aker Mekaniske Verksted, senere 

ble det studier ved NTH i Trondheim. Etter noen år der kom han 

tilbake til Aker Mek., hvor han avsluttet sin yrkeskarriere som 

direktør. Men tilbake til Velsvika på Sunnmøre, Knut Ole kjøpte 

gården av sin onkel. Her, en dagsreise fra Bekkestua finner både 

Sissel og Knut Ole ro, der bestefaren fant sitt utkomme.  

 

Skudd på operasjonsavdelingen 

Knut Ole har vært forsvarets overlege i anestesi i 20 år. Det har ikke 

vært smertefritt. Nød og konflikter har vært Knut Oles 

arbeidskontekst i flere tiår. «I anestesien får jeg brukt både hode og 

hender, en kombinasjon jeg trives godt med» sier han. Han var på 

Balkan under krigen på nittitallet, han fulgte NATO-styrkene til 

Afghanistan. Ekstreme situasjoner har det vært mange av. Blant 

annet da en mujahedinsoldat skjøt gjennom en intensiv og 

operasjonsavdelingen i Afghanistan, mens en liten gutt lå på 

operasjonsbordet. Hva som skjer med et menneske som virkelig får 



kniven på strupen har han erfart. Det å stå alene i det hele, uten 

debrief og mental support, gjør noe med en. «Da kan du  

oppleve, det jeg vil kalle mental inkontinens ved forelesninger, hvor 

du skal formidle kunnskap og erfaringer fra anestesi i krigssoner», 

sier Knut Ole.  

 

Avlusing i Etiopia 

Etter den 30 år lange borgerkrigen i Etiopia, som resulterte i et 

selvstendig Eritrea, var Røde Kors mobilisert for å ta imot 

demoraliserte og udisiplinerte etiopiske soldater, Knut Ole var en del 

av Røde Kors styrken. Om dette har, Røde Kors tidligere 

nødhjelpssjef, Halvor Fossum Lauritsen skrevet. «Det var for øvrig her 

den norske legen Knut Ole Sundnes tok ansvar og fikk stanset en 

galopperende luseepidemi. 25.000 soldater ble beordret til å ta av 

seg alle klær, de fikk barbert kroppshåret og ble sendt i 

avlusingsdusjer. Klær og tepper ble kokt. «En vanvittig stor 

organisatorisk jobb, men Sundnes og vi lykkes med den,» forteller 

Halvor. Intervjueren fant avlusingshistorien på nettet, det er 

åpenbart at den pirrer stoltheten i Knut Ole da han tilføyer, 

«Sammen med medarbeiderne klarte vi systematisk å samle data for 

denne avlusingen, som gikk over noen uker». Arbeidet ble publisert i 

Lancet, et internasjonalt medisinsk tidsskrift, som avslår 95% av 

innsendte artikler. 

 

Mekanikeren 

På gårdsplassen på Ringstabekk har Knut Ole to Fiat Marea Weekend. 

En 1999 modell med godt karosseri og en 2002 modell med god 

motor. Dette skal bli én bil. Knut Ole har åpenbart stor glede av å få 

ting til å fungere. Få hode og hender til å levere, sammen. I Velsvika 

er en Gråtass diesel 1956 modell, både hobby og arbeidshest. På 

festdager og til enkelte Rotarymøter kjører han sin Rolls Royce Silver 

Shadow MPW Coupé, 1966 modell. Og lurer du på hva MPW betyr, så 



spør han, men vær forberedt på en lang og hyggelig snakk. Knut Ole 

Sundnes, vår nye president i Bekkestua Rotary Klubb, har mye å by 

på. Han både lytter og forteller. Men best av alt, han er svært 

hyggelig å snakke med.  

 


