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Reidar Müller 

Foto: Astrid Waller 

3. januar 
Is eller ild, hva kan klimahistorien lære oss 
om fremtiden? 
Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet 
mellom å være et drivhus og et ishus. Ved å ta for seg 
jordens dype klimahistorie spør Reidar Müller hva den 
kan fortelle oss om fremtiden. Hvordan så verden ut da 
jordens klima var bare litt varmere enn i dag? Hva 
skjedde forrige gang Golfstrømmen kollapset? Og når 
levde det alligatorer og kameler i Arktis? 
Reidar Müller har en doktorgrad i geologi og er tilknyttet 
Universitetet i Oslo som forsker. Han er i tillegg utdannet 
journalist og har skrevet jevnlig om naturvitenskap i 
Aftenposten. I 2022 kom han ut med boken «ILD og IS, 
en kort innføring i klimaets historie». 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harald Bøckman 
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7. februar 
Kinas 21. århundre: 
Verdens sentrum - igjen? 
Få mennesker har gjort mer enn Harald Bøckmann for 
å formidle kinesisk kultur og historie utenfor Kina de 
siste 50 årene. Han vil snakke om hvordan Kina i dag 
oppfatter seg selv og forholdet til verden i historisk 
sammenheng.  
Harald Bøckman er utdannet cand.philol. fra 
Universitetet i Oslo. Han er tidligere forsker ved Senter 
for utvikling og miljø ved UiO. Hans faglige 
hovedbeskjeftigelse og hjertesak, er Kinas politiske 
kultur og historie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Gjøen Simonsen 
Foto: Gunnar Lothe 

 

7. mars  
Forebygging av aldersbestemte sykdommer 

Anne Gjøen Simonsen vil fortelle om hvordan 
selvspising (autofagi), faste og cellulær resirkulering kan 
forebygge aldersrelaterte sykdommer. 
Anne Gjøen Simonsen er molekylærbiolog og en 
internasjonalt anerkjent forsker. Hun er utdannet ved 
universitetet i Oslo og er professor ved Institutt for 
Medisinske 
Basalfag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Edgar Kokkvold 
Foto: Susanne Svenseid 

18. april  
Retten til å si det andre ikke liker å høre 
Per Edgar Kokkvold vil snakke om ytringsfrihet, det 
han kaller retten til å si det andre ikke liker å høre, frihet 
til å le av de mektige. – Ytringsfrihet, sier han, er ikke 
bare en av menneskerettighetene, men selve grunnlaget 
for dem alle. Det er en rettighet som må pleies og 
vernes, og som er særlig viktig for annerledes tenkende. 
Det er mange som har forstått hva ytringsfriheten betyr 
først når de har mistet den, sier Kokkvold. 
Per Edgar Kokkvold er født på Røros i 1946. 
Pressemann og samfunnsborger. Utenrikskommentator, 
utenriksredaktør og redaktør i Arbeiderbladet/nå 
Dagsavisen 1973-1997, og spaltist i en rekke aviser. 
Medlem og leder av Pressens Faglige Utvalg (PFU) 
1988-1997, generalsekretær i Norsk Presseforbund 
1997-2013, og leder av Kringkastingsrådet 2014-2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jon Harald Holm 

Foto: Boe Johannes 
Hermansen 

 

2. mai 
Vår nære fortid:  
Flyktning- og kurérruter gjennom 
Østfold og Akershus til Sverige 
under 2. verdenskrig 
Jon Harald Holm vil fortelle om de tapre menn og 
kvinner som, med livet som innsats, reddet ettersøkte 
nordmenn til sikkerhet i Sverige og brakte våpen, 
sprengstoff, kurérer, post og forsyninger til 
motstandsbevegelsen i Norge. 
Jon Harald Holm er lektor med historie 
hovedfag og fordypning i norsk historie under                 
2. verdenskrig og nazismen og fascismen i 
mellomkrigstiden. Han har bl.a. arbeidet ved Norsk 
Hjemmefrontmuseum, Østfold fylkes billedarkiv og vært 
seniorkonservator ved Norsk Luftfarts-museum i Bodø. 
Han har utgitt flere bøker og artikler om 
okkupasjonstiden og er en aktiv foredragsholder. Hans 
siste bok heter «Smuglere for Norges frihet». 
23. mai arrangerer PUSK dagstur til 
Grenselosmuseet i Eidskog, hvor det vil bli stopp 
langs den nasjonale flyktningeruta som krysser vår 
kommune ved Enebakkneset. 
 

 

 

 


