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Gisle Johnson døde etter en lang sykdomsperiode natt til 20. november i en alder av 80 år.
Han vokste opp i Bærum sammen med sine to søstre og ble glad i natur og friluftsliv. Gisle
var etter krigen en ivrig speider og ble etter hvert speidersjef for Norge. Senere fikk han
internasjonale toppverv i speiderbevegelsen.

Speidersjef Gisle Johnson, flankert av to Notodden-speidere i forbindelse med landsleiren i 1985.

Han tok artium på Stabekk videregående skole i 1952, studerte medisin i Bonn og i Freiburg
og var turnuskandidat i Tønsberg og på Åndalsnes. Etter tjeneste som kaptein ved UNIFILstyrkene i Gaza, åpnet han egen allmennpraksis i Asker sentrum i 1964. Her praktiserte han til
januar 2001. Samtidig arbeidet han fra 1974 i halv stilling innen Forsvaret som oberstløytnant
med ansvar for Heimevernets Sanitet. I tillegg var han norsk delegat til NATOs Sanitet til år
2000.
Gisle var interessert i språk og reiser, og deltok i franskkurs helt til i fjor. Vi hadde en privat
bridgeklubb som Gisle tok initiativ til å starte. Klubben har i år 65-årsjubilieum. På Verjø nær
Tønsberg samlet Gisle nære venner sommer etter sommer. Han behersket matlagingens
mange kunster, noe vi alle nøt godt av.

Gisle hadde en uvanlig stor venneflokk, og han var et unikt menneske som tok vare på alle
sine bekjente og slektninger. Med sitt uttalt tolerante menneskesyn godtok han alle som vi
var, uten ønske om å endre oss, rette på oss eller forkaste noen. Han var glad i å skape faste
tradisjoner. Således samlet han i mange, mange år en stor venneflokk hver eneste annen
juledag til fenalår med tilbehør.
I Gisle har vi mistet vennenes venn, limet som holdt mange ulike grupperinger sammen, en
god kollega, venn og medmenneske. Han vil bli dypt savnet.
Karl-Ludvig Reichelt, Bjørn Ljungmann

