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VI TOK EN SAMTALE MED MEDLEM
DAG BORTHEN

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn, samt hvorfor du ble medlem av
CdR?
Jeg er en gutt som ble født rett etter andre verdenskrig i Buenos Aires, Argentina av
norske ambassade foreldre. Jeg vokste opp i Bærum og startet i servitørlære på Hotel
Continental i Oslo, i den tiden da vi måtte gå i 4 år sammen med at vi gikk til formell
utdannelse på Oslo yrkesskole. I de 4 årene var det servering i alle avdelingene ved
hotellet og ett år på kjøkkenet som kokkeelev. Vi, lærlingene ble utdannet til tradisjonelt
hotell service og mat produksjon i alle ledd, under strenge og krevende øyne til Ellen
Brockman. Jeg tror at på den tiden var hotell Continental den beste læreinstitusjonen i
Oslo. Etter læretiden ﬁkk jeg tilbud om å reise til USA og ta en College utdannelse. Det var
et 4 års bachelor program på et godt kjent college som het Atlantic Union College
Lancaster, Massachusetts. Jeg ﬁkk en god bachelor tittel i Business administrasjon. I tiden
jeg var på college ﬁkk jeg mulighetene til å reise til de ﬂeste hjørner av USA, men New
England ble mitt hjem. Etter college jobbet jeg i mange prestisjefulle hoteller i New
England som medlem av ledelsen. Det var bedrifter som Hyatt, Sheraton, Saunders etc.
Jeg ble i USA i 20 år. På slutten av 1980 årene var det ganske dårlige tider i USA og som
utlending kunne det være en prøvelse. Da det ble kjent at det skulle bli vinter OL på
Lillehammer i 1994, bestemte jeg meg for at USA hadde fått nok av meg og jeg reiste
hjem til Norge. Rhoar Dege på Solli Plass tok meg inn som daglig leder i sin bedrift Det Blå
Kjøkken, eller Tre Kokker. Jeg hadde et mål at jeg ville være med på Olympiaden som ble
planlagt på Lillehammer. Etter en liten stund ﬁkk jeg tilbud om stilling som seksjons sjef
for Partena Cater med ansvar for 8 installasjoner. Dette utviklet seg til en stor bedrift med
ca. 1000 ansatte under olympiaden. Vi hadde avdelinger som Pressesenteret, Radio TV
senteret, Sponsorteltet, Transport senteret og diverse innkvartering steder samt Volvos
sportssenter. Vår omsetning var fenomenal for de 16 dagene olympiaden varte. Min
amerikanske bakgrunn og forretningskunnskaper kom godt med i å behandle alle våre
forbindelser rundt om i verden.
Rett etter at jeg hadde returnert til Norge fra USA kom jeg i kontakt med Leif Evensen,
som drev som konsulent i hotell og reiselivet i Oslo. Han introduserte meg til sine bekjente
og ﬁkk meg involvert med HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association avd.
Norway). Jeg jobbet sammen med Ingunn Hofseth i mange prosjekter og hun sendte meg
ﬂere ganger til USA for å representere Chapter Norway. Han inviterte meg til
arrangementer hos Chaine des Rotisseurs. Jeg likte det jeg så og at jeg traﬀ fagfolk som
hadde god bakgrunn i faget mitt der. Det var jo ikke bare det, men også mange
medlemmer som var med fordi de hadde stor gleder av god mat og drikke. At man tok
godt vare på de rike tradisjonene i god gjestfrihet og de spesielle gode kvalitetene innen
mat, var som et manna for meg. Dette var det jeg hadde jobbet for å lære på Hotell
Continental i begynnelsen. Jeg ble medlem sommeren 2000, etter at jeg hadde jobbet
noen år som hotellsjef på cruise skip som var eiet av enten Fred. Olsen Cruise Lines eller
Saga Holidays i England. Etter et fantastisk verdenscruise kom jeg hjem og ble medlem.
Hvor lenge har du nå vært medlem i CdR?
Jeg har vært aktivt medlem siden 2000. I den tiden har jeg klart å være med i styret og
arrangere 2 Grand Chapitre i Oslo. Jeg har også blitt opphøyet 3 ganger til nye titler. Nå er
min tittel Officier.
Hva har medlemskapet gitt deg?
Medlemskapet mitt har gitt meg veldig mye. Jeg har deltatt i arrangementer som har vært
helt fantastiske og møtte mange flotte mennesker som har blitt mine kjære venner
Hvordan vil du anbefale CdR til andre? Hva er ditt beste minne fra alle de
Chaine arrangementer du har vært med på?
Skal man liste opp alle de vellykkede arrangementene man har vært med på blir det en
lang liste. Vi har vært sammen om mange gode opplevelser og gleder oss til det neste.
Cdr gjør at man kanskje blir litt bortskjemt? Opplevelsen at vertsbedriftene samler seg om
å yte det beste for våre samlinger, er en fantastisk opplevelse.
Cdr er bra forum for alle mennesker som har et godt forhold til mat og drikke. Det være
seg vanlig mennesker som holder på med noe annet profesjonelt, eller for de av oss som
har laget et yrke ut av faget vårt. Her kan man dele interesser med alle som er interessert
i gjestfrihet i litt elegante former og får servert fantastisk mat laget av entusiastiske
kokker. Kokker som vet at den maten de serverer oss kommer til et publikum som sette
pris og anerkjenner det strevet de har hatt med å skaﬀe og lage sine spesialiteter. Man
kan få demonstrere sine talenter og kvaliteter.
Hva er ditt beste sommerminne?
Tja, en utrolig vellykket utendørs lunch buﬀet på akterdekket av MS Sagarose/MS
Sagafjord på tur gjennom Kieler kanalen på vei til St. Petersburg i Russland, med fullt skip
av engelske passasjerer.
Utover ditt medlemskap i Cdr, hvilke andre fritidsysler eller hobbyer opptar deg.
Jeg liker å holde meg i form og trener ganske mye. Akkurat nå har jeg stor glede av at
treningssenteret jeg er medlem av har åpnet igjen. Jeg har til og med spandert på meg
selv en PT som er en ung mann som pusher meg til de mest utrolige ting. Det er veldig
givende.
Er det noe du er veldig engasjert i eller for?
Jeg er glad i tradisjoner og historie. Vårt fag har alltid vært en viktig del av historien, selv i
bibelske tider. De gamle romere var kanskje ikke så avanserte i matveien, men det var her
det startet.
Noen favoritt lektyre?
Jeg synes det er så travelt spesielt om sommeren at jeg ikke får mye tid til lektyre, men
noe slenger innom. Jeg kan ikke tenke på noen akkurat nå.
Hva tilberedes av mat på ettersommer/ høst og hva drikkes til? Noen
anbefalinger du vil dele med oss?
Jeg er glad i det som produseres i Norge. Kjøtt og Grønnsaker som kommer rett var
gården, eller ﬁsken fra havet er helt skjønt, altså kortreist mat. Jeg drikker gjerne lette
viner fra Italia eller Spania til dette.
Har du noen innspill til oss i Cdr på saker vi kan bli bedre på?
Mesteparten av den tiden jeg har vært medlem har jeg alltid stått veldig sentralt. Jeg har
vært med på å utforme mye av utviklingen og jeg synes den går i riktig retning. Styret har
noen ﬁne medlemmer som ﬁnner på gode arrangementer som vi kan være med på. Jeg
prøver å være med på de fleste.
Ferie, Norge eller utlandet? Noen favoritt reisemål?
Jeg liker godt å reise og da gjerne i Norge. Vi har et så ﬂott land som det er deilig å kjøre
bil i. Nå kjører jeg elektrisk og da er opplevelsen enda bedre og jeg får et bedre inntrykk
av det ﬂotte naturen vår. Gå turer i fjellet eller i skoger er helt toppers. Ellers liker jeg å
reise til Asia når vi har vinter i Norge. Jeg har mange venner i Sørøst Asia som jeg liker å
besøke. Flere ganger har jeg opplevd å undervise barn i engelsk på offentlige skoler ute på
landet i Thailand. Det har vært helt fantastisk. Maten de lager der er helt utrolig og alltid
en stor fest når den serveres. Det er en ﬂott kultur i folket og oppdragelsen i familier.
Folket er meget trofaste til sine tradisjonelle matretter og forlanger at det alltid er god
tilgang. Jeg er dessverre ikke en særlig god kokk selv, men jeg vet når jeg ser og smaker
kvalitet.
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