PRIO S24

2
1

S Ø N D A G

1 8 .

J U N I

2 0 0 0

SØNDAG

RE PORTA S JE R
HEL S E
T RENDE R

Side 29–40

Gavmilde. – Barn utgjør 15 prosent av befolkningen, men 100 prosent av vår fremtid, sier Knut Eng. Ekteparet Eng gir bort flere millioner kroner årlig, men kan fortsatt leve på solsiden.

Hjertevarm hjelp
til barn i nød
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RIE BISTRUP
ROLF M. AAGAARD (foto)
Cannes
Junidagen på den franske riviera er et
speilbilde på vellykkethet. Den glamorøse kysten er som et postkort av seg
selv: Asurblå himmel, gylden sol og et
myldrende liv på strandpromenaden.
Hvem burer seg da inne på kontoret
med dagens post? Jo nettopp, den giverglade mangemillionær Knut Eng.
– Jeg setter min ære i at alle skal få
personlig svar, sier han og legger et nyåpnet brev til side.
– Går det an å være nysgjerrig?
– Selvsagt. Brevet er fra en eldre dame som ønsker å overraske sin mann
med et nytt gebiss. Han svelget det forrige på en fotballkamp.
– Men er det ikke et barnefond?
– Det er opprettet som et barnefond.
Men mange har fått det for seg at det
går an å søke om bidrag til alt fra fiskeoppdrett til konfirmasjonsfest og barnehage. Forleden fikk jeg telefon fra en
sjarmerende sigøyner. Han fortalte
herlig gebrokkent og meget livfullt om
sine to svigermødre og åtte unger og
syntes så absolutt at det kvalifiserte til
bidrag.
– Det kan såmenn være nok å slite
med for en stakkars mann. Men hvem
er egentlig berettiget?

Hjelp til selvhjelp

Han knuser et lite smil, som for å understreke at nettopp det spørsmålet
har han fått mange ganger. Men svarer
tålmodig:
– Det er uendelig mange som er berettiget til hjelp, men vi kan jo ikke
hjelpe alle. Min kone Erna og jeg blir
mer og mer klar over hvor mange barn
som lever i uverdige forhold. Det enkleste ville jo være å drysse ut millioner
til Røde Kors, Redd Barna og andre
storartede organisasjoner. Og gjett om
vi har fått forespørsler! Men vi ønsker å
følge opp prosjektene enten det er i
Romania eller Russland.
– Dere tar ikke politiske forbehold?
– Vi henger oss ikke opp i politiske

systemer. Barn er barn overalt. Ofte
hjelpeløse i en hjerteløs verden. Vi kan
bidra til at noen får det bedre. Det kan
dreie seg om foreldreløse barn overlatt
til seg selv i slummen eller barn i krigsherjede strøk som har gått på landminer og fått sprengt bort armer og
ben. Hvordan hjelper man dem? Ved å
utdanne protesemakere.
Opplæringen skal skje lokalt. Stikkord: Hjelp til selvhjelp. Det er rettesnor
for våre prosjekter så langt det er mulig.
– Hvor mange penger dreier det seg
om i dag og i kommende år?
– Hittil i år er det fem millioner. I de
kommende år blir det nok adskillig flere.
– Reiser dere rundt på inspeksjon?
– Vi er ikke ute med pekestokk eller
påbud. Men vi er likevel en slags kontrollkommisjon, interesserte og engasjerte i prosjekter vi gir penger til. Vi
ante ikke at det var så mye nød og elendighet i verden.

31 lykkelige år

Nød og elendighet. To ord som er lysår
fra de nære omgivelser. Fra den flere
hundre kvadratmeter store terrassen
blikker vi ut over Middelhavet som fortaper seg i uendelighetens blådis. Det
blomstrer i bed og i krukker, i blått og
gult og roser i flor. Skulpturer preget av
østens mystikk. Og midt i et rosebed
en høyst levende skulptur – med enden
i været.
– Får jeg presentere min kone Erna,
sier Knut Eng, og rekker henne galant
en hjelpende hånd.
– Jeg har jord under neglene, og det
trives jeg med, sier hun med en latter
og børster av seg jord og blader.
Det er Erna som står for latteren – og
temperamentet – i det Engske hjem.
Klengenavn Lulle kler henne perfekt.
Hun skjenker kaffe og åpner champagneflasker, spør høflig hvordan det står
til i Norge og kjefter herlig når Knut
Eng kjører Mercedesen uvørent ut fra
villaveien og vi nesten blir påkjørt av
en varevogn.
– Du kjører som en gær’n franskmann, roper hun iltert.
– Du må kjøre som en franskmann
hvis du vil frem i verden, parerer han
kvikt.
– Hva skal til for at et ekteskap ikke

Knut og Erna Engs Barnefond kom til verden takket være
kong Harald og dronning Sonja. Kongeparets møte med
kloakkbarna i Romania i oktober 1999 utløste givertrangen hos
pensjonistparet. Nå drukner de i bønnebrev, fax og telefoner.
Alt besvares. Fra en luksusleilighet i London eller en
takterrasse i Cannes.

skal føles som en tredemølle?
– En herlig krangel, ler hun. – Man må
skvære opp med det samme. Jeg holder meg til Bibelens ord som sier at du
ikke skal la dagen gå ned over din vrede. Knut og jeg har vært gift i 31 år.
– 31 lykkelige år, innskyter han med
en liten plystretone.
– Jeg var burhøne, memorerer hun.
– Altså sentralborddame. Og satt i
glassbur.
– Og jeg var kikker, knegger han.
– Men nå får det være nok med betroelser.

Papir-milliardær

Erna Eng kan si hva hun vil om ektemannens bilkjøring. Men det er velgjørende med en som kjører på landets
premisser og ikke blir stående å stange
i trafikken. Og kommer frem til bestemmelsesstedet i rett tid, med eller
uten riper i lakken.
Adressen for dagen er hotel Carlton.
Hvor en gullgallonert dørvakt sørger
for at en garasjemann tar seg av bilen
og vinker på to påpyntede smukkaser
som geleider oss til det bestilte bord på
terrassen.
I slike omgivelser er det greit å snakke om penger. Om mange penger. Om
millioner. Det er mange av dem ved
bordene omkring oss.
Man undres: Hva skal til for å lykkes
i forretninger og i en alder av 80 år se ut
som det er 50 til man fyller 100? Som
har et avslappet forhold til sine uendelige millioner og helt tilfeldig forteller
at han for et par år siden gikk inn i et
investeringsselskap sammen med en
ung svenske og en like ung danske. Og
for tiden er papir-milliardær.
– Noen har nese for vin – andre har
nese for forretninger?
– Jeg liker nå vin også jeg da, sier han
lunt.

Industrihistorie

Knut Eng begynte sin karrière som visergutt i farens forretning. Og er stolt
av at han er gründer. I løpet av en kort
time tar han oss med på en spennende
reise i nyere norsk industrihistorie. To-

nen er elskverdig belærende, undertiden avbrutt av konens krydrede
kommentarer når hun synes det blir
for tørt.
Kort sammendrag:
Kjøpmannssønnen Knut studerer
jus. Halvveis i studiene flykter han til
Sverige. Blir offiser. Sparer penger. I
1948 er det blitt 10 000 kroner og han
slår til med bedriften Norsk Lettmetall. Suksess. Nye utfordringer med et
variert assortiment: Gressklippere, hagetraktorer og jordfresere. Navnebytte
til Norlett og status som konsern. Kåret til «Årets bedrift». Selger firmaet til
Electrolux. Satser på utebelysning.
Suksess igjen. Noral, som firmaet heter, blir i 1988 «Årets eksportbedrift».
Bygger fabrikker i utlandet. Mer lys.
Mer glede. Mer penger.
Dobbeltkjører som styreformann i
Hafslund-Nycomed. Bedriften sprenger grenser. Aksjekursen stiger stadig,
540 prosent opp i løpet av fire år. Herlige årlige overskudd.
Hva gjorde så Erna Eng i ektemannens suksessfulle år?
Spørsmålet daler ned på hennes spisekart og blir liggende urørt. Til ektemannen tar det opp:
– Erna gjorde alt, sier han. – Hun var
husmor, gårdbruker, gartner, styremedlem i bedriftene. Alltid til stede.
Uunnværlig.
– Og alltid glamorøs?
– Det var journalistens ord, sier hun.
– Sannheten er at jeg har vært ansatt
hushjelp på fem steder. Knut og jeg har
såmenn slitt for pengene. Vi har hatt
det så travelt at vi ikke har hatt tid til å
drive noe jetset-liv En tid hadde Knut
flere bedrifter enn jeg hadde kjoler.
– Men det har du tatt igjen nå?
– Jeg kjøper alltid moteplagg på
salg, sier hun, en anelse aggressivt.
– Det er galimatias å betale 40 000 for
en kjole eller drakt fra et av de store
motehus. Etter at vi opprettet Barne-

fondet har jeg ikke samvittighet til å
bruke mye penger på meg selv.
– Klesskapene dine er heller ikke
tomme, innskyter han spøkefullt.

Selvdisiplin

– Bortsett fra en ubekymret økonomi –
hva skal til for å skape en meningsfylt
pensjonist-tilværelse?
– Selvdisiplin, planlegging og fysisk
og mental aktivitet, svarer hun kvikt.
– Man må ha en plan for hver dag. Det
gode liv for oss er å stå tidlig opp om
morgen. Gå tur, arbeide i hagen, lese.
Knut er avisoman. Det er dager da han
kan låne meg bort for en fersk Aftenposten.
– Barnefondet er krevende, supplerer han. – Det kommer daglig henvendelser, og bedre blir det neppe etter en
slik artikkel.
– Hva sier barn og barnebarn til at
dere gir bort millioner i fleng?
– Våre barn har gode jobber og klarer
seg utmerket. De er enig i våre disposisjoner. Når det gjelder våre seks barnebarn, har vi satt av penger til utdannelse og etableringsfond.
– Hva gjør Knut Eng når verden går
ham i mot?
– Da sparker jeg fra. Går lange turer.
Avreagerer på jakt. Jeg trives i skauen.
Drivkraften i mitt arbeide er å ha det
gøy. Stimulansen er at det gror rundt
meg. Hemmeligheten i business er basert på tillit.
– Og hemmeligheten for en kvinne
ved å være så yppig, attraktiv og flott i
en alder av 69 år?
– Ingen ansiktsløftninger hvis det er
det du sikter til, ler Erna Eng. – Jeg lever sunt, arbeider mye, trimmer med
måte. Og sier som en fransk venninne:
Pupper og lår blir aldri umoderne.

Selger
eiendommer

Knut og Erna Eng vil
ikke lenger reise rundt
for å ta vare på sine eiendommer. Nå selger
de unna for at det skal
bli flere millioner til
barnefondet.

Selges:

De skal selge sin
praktfulle Rom gård
i Askim. De har satt av
45 mål som kommunen kan disponere til
lekeplasser og fotballbane. En luksuriøs
strandeiendom noen
mil utenfor Cannes
i La Seyne sur Mer.
Forventet salgssum
12 millioner kroner.
Nå skal de begrense seg til tre bosteder:
Eksklusive leiligheter
i Holmenkollåsen,
London og Cannes.
Når det minste barnebarnet spør: Hvor er
hjemmet ditt, bestemor? Svarer hun: Det
er der hvor jeg er det.

