
 
 

                                               Molde og omegn lokallag av LOP 
 

 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 23.09.21 

 
Sted: Romsdalsmuseet, Krona 

 

Tid: 1300 – 1500 

 

Tilstede: 25 

 

Bitten Linge ønsket de 25 frammøtte medlemmer velkommen, denne gang i museets 

undervisningsrom, og ga ordet til Ola Gjendem, som holdt foredraget: 

 

PER JØLTING, DANSKEN SOM PORTRETTERTE MOLDE. 

 
Per Jølting ( 1920-1993) var født i København. I Danmark arbeidet han bl.a.som 

typograf, i et antikvariat og i et skipsbyggerfirma. Det var på den tiden han begynte å 

tegne skisser og skrive dikt.  

 

I København traff han sin kone Hjørdis (f. Lindtner) fra Molde. 

 

           I 1972 flyttet de inn hos Hjørdis’ familie i hennes barndomshjem i Julsundvegen 64,  

og i Molde ble han snart «en av gutta». Her ble hans billedkunst og lyrikk verdsatt. 

Han syklet rundt i byen og i distriktet og tok skisser, som han senere lagde 

linoleumstrykk av ved kjøkkenbordet hjemme. Det ble også laget malerier og 

akvareller. Kunstverkene ble solgt eller gitt bort lokalt. 

 



I ettertid er flere av disse trykkene svært interessante, da de viser byggverk som nå er 

borte. Diktbøker ble illustrert med trykk og utgitt på eget forlag, kunstkort ble omsatt i 

Dahls bokhandel og reseptkonvolutter ble dekorert og utlevert på apoteket.  

Han hadde utstillinger i Naustet Vårt under jazz-festivaler, og artikler og illustrasjoner 

ble tatt inn i Romsdals Folkeblad.   

 

I Danmark fikk de interesse for han som lyriker. Der ble han representert i lesebøker 

og opplest i dansk radio.  

 

Per Jøltimg fikk oppfylt sitt ønske om å bli norsk statsborger, og kunne derfor bli 

tildelt Statens Garantiinntekt fra 1978. 

 

Ellers må det nevnes at han var medlem av Dansk Forfatterforening, Den Norske 

Forfatterforening, mottok flere stipender, hadde offentlige utsmykningsoppdrag, 

deltok i mange utstillinger i Norge og Danmark og var representert i utstillinger og 

bokutgivelser sammen med andre kunstnere. 

 

Ola Gjendem arbeider på en bok om Per Jølting, som forhåpentligvis kommer ut til 

jul. Han har kjennskap til mer enn 1200 bilder som er i eie her i distriktet, så det er 

mye å velge i til illustrasjoner i boka. 

 

Vi hadde stor glede av å høre om vår lokale billedkunstner og lyriker, Per Jølting. 

Flere LOP-medlemmer hadde personlig kjennskap til han og bilder av han hjemme. 

  

Bitten Linge takket foredragsholderen med en stor blomsterbukett han hadde ønsket 

seg til kona. 

 

 Så ble det kaffe og gode smørbrød i det litt trange lokalet, men praten gikk lystig, folk 

hygget seg, og en heldig vinner kunne gå hjem med en vinflaske!  

 
 

 

 

Mvh Dagny Waagbø 

Sekr. 

 


