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PRESIDENT. Karin Guttormsen leder Arendal-Grimstad soroptimistklubb, som er en organisasjon 
for kvinner i yrkeslivet. 74-åringen er fortsatt i jobb som landskapsarkitekt.

Karin Guttormsen me-
ner kvinner i Grimstad 
må lære seg å stå opp 
for sine meninger, og 
komme sterkere inn i 
den lokale næringsut-
viklingen og politikken.

– Hvordan er en typisk dag for 
deg?

– Jeg er ikke pensjonist på hel-
tid ennå, jeg jobber fortsatt med 
forskjellige planer for utomhusa-
realer. Det siste oppdraget jeg har 
jobbet med, er uteanlegget på 
Stine Sofies Senteret på Østerhus.
– Hva bruker du fritiden til?

– Det blir mye friluftsliv, og så 
er jeg president i Arendal-Grim-
stad soroptimistklubb. I tillegg er 
jeg glad i å reise.
– Hvorfor engasjerer du deg i 
soroptimistene?

– Det er en in-
ternasjonal orga-
nisasjon for yrkes-
kvinner, som job-
ber med mennes-
kerettigheter for alle og å bedre 
kvinners kår generelt. I den lokale 
klubben engasjerer vi oss og er 
synlige. Selv om det ikke vi som 
bestemmer i samfunnet, kan vi 
påvirke dem som gjør det.
– Hva provoserer deg?

– Utnytting av kvinner, over-
grep, menneskehandel og gru-
somme ting som skjer. Som sorop-
timist provoseres jeg av hersketek-
nikker, vi kvinner må bli litt tøf-

fere til å takle dem.
– Hva er ditt forhold til Grimstad?

– Jeg og mannen min kom hit i 
1967, da var vi nyutdannede fra 
landbrukshøyskolen på Ås. Man-
nen min fikk jobb på Statens for-
søksgård i Landvik, nå Vibio, og vi 
fant ut at Grimstad var et blivende 
sted. Men til neste år flytter vi til 
Kongsvinger, hvor vi har barn og 
barnebarn. Det skal bli fint å kom-
me nærmere dem, men vi har hatt 
en veldig fin tid i Grimstad.
– Hvor går drømmeferien?

– Jeg er veldig glad i å gå på tur 
i fjellet. Det gjør ingenting om det 
regner eller snør, bare jeg får være 
ute i naturen. Jeg har hatt mange 
fine turer i Jotunheimen, Trollhei-
men og Dovre, jeg liker meg best 
på høyfjellet.
– Og hvem tar du med deg på tur?

– Jeg har hatt mange fine turer 
med barna mine, så det blir gjerne 

dem.
– Hva er din favo-
rittmat og drikke?

– En god elg-
biff er det beste, 
det må helst være 

vilt. Videre drikker jeg mye vann, 
men til elgbiffen er det godt med 
et glass rødvin.
– Hva må du ha om morgenen?

– Kaffe! Jeg er ikke i gang før 
jeg har fått meg en kaffekopp.
– Tror du det er mer mellom him-
mel og jord?

– Ja, det må det være, men jeg 
har et veldig jordnært forhold til 
religion.
– Hva lytter du helst til?

– Nyheter! Jeg må ha med meg 
alle nyhetssendinger og Dagsre-
vyen. Urix er også et program jeg 
liker å følge med på. Videre bru-
ker jeg mye tid på aviser, de er 
best dagen derpå. Da kommer 
gjerne nyhetene jeg tidligere har 
hørt om med litt mer utdyping.

Marie Hatlevoll
marie@gat.no

Vil bedre kvinners kår
n Provoseres av hersketeknikker

   lørdags-
intervjuet

Karin Guttormsen
n Landskapsarkitekt MNLA
n Alder: 74
n Bosted: Grimstad
n Sivilstatus: Gift, tre barn 
og to barnebarn
n Favorittårstid? Våren!
n Eple eller smågodt? Eple
n Øl eller vin? Vin
n Biff eller sushi? Biff
n Fjell eller sjø? Sjøen er 
fantastisk, men det er fjel-
let og. Så ja takk, begge 
deler.

Denne uka har Arendal-Grimstad soropti-
mistklubb satt aktuelle samfunnsproblemer 
under debatt med spennende temaer og ak-
tuelle bidragsytere i både rådhuset og kultur-
huset.

Anledningen er Grimstads 200 årsjubileum, 
og hensikten har vært å rette søkelys på 
kvinners innsats og posisjon i samfunnet, før 
og nå. Det er på sin plass, i en by og en lands-
del som verken tidligere eller i dag synes å 
ta likestilling helt på alvor. Statistiske målin-
ger om kvinners deltakelse i styre og stell, 
både i og utenfor den politiske arena, er så 
måte lite smigrende.

Det som har gjort programmet særlig interes-
sant, er koblingen mellom byens historie og 
situasjon med det større bildet nasjonalt og 
globalt. Ett eksempel: Fredag kveld sto Terje 
Sandkjær på programmet for å fortelle om 
barn på vandring før og nå, mens Olav Læg-
dene i Kirkens Bymisjon skulle ha mennes-
ker som handelsvare som tema.

Forfatter Benja Stig Fagerland deltok i ar-
rangementet torsdag. Hun har et helt sen-
tralt poeng når hun sier: – Likestilling hand-
ler ikke bare om rettferdighet, det handler 
også om lønnsomhet. Flere kvinner i ledelse 
er big business.

Det handler om å bruke samfunnets men-
neskelige ressurser på en best mulig måte.

Soroptimistene skal ha honnør for arrange-
mentene sine disse dagene. Og det er fortsatt 
mulig å få med seg spennende programpos-
ter i rådhuset i dag.

Ny festival
Det finnes en festival i hver krok her i landet, 
og for mange formål. Men festivalen som 
studentene Andre Wächter og Bernt Bergum 
drar i gang, er en nyskapende tilvekst i festi-
valfloraen.

Glad i Grimstad-festivalen går ut på å kom-
me å kontakt med noen som trenger hjelp i 
byen. Det fortjener å bli en suksess.    

Tilbakeblikk 
og fremsyn

LIKESTILLING. Forfatter Benja Stig Fager-
land snakket om likestilling i rådhuset 
torsdag kveld.


