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Kjære medlemmer! 
Et riktig godt nytt år 2012 ønskes dere. Året 2011 er over med et tilfredsstillende resultat for PUSK: 
vekst i antall medlemmer og i økonomisk resultat. Tilbakemeldinger til Styret tyder på at 
medlemmene har satt pris på vårt program. PUSK har eksistert i fire år, og vi tillater oss å si at PUSK 
nå er etablert som et viktig bidrag til kulturlivet i Skedsmo.   
Programmet for vårsemesteret 2012 er ferdig og kan sees i sin helhet på siden "Medlemsmøter". 
Vi starter allerede 3. jan. med polareventyret til Liv Arnesen. Hun gikk bla. alene til Sydpolen uten 
forsyninger underveis. Imponerende! 
På februarmøtet vil prof. emer. Roald Nygård slå et slag for mennesket som et fritt, handlende vesen 
med et etisk ansvar. Vi er langt mer enn bare et produkt av arv og miljø. slik mange moderne 
forskere hevder.  
Terje Nordby, velkjent fra radioprogrammet "Mytekalenderen", vil i mars underholde oss med 
makter og myter i antikken. 
Den kommende stormakten Kina er tema for Torbjørn Færøviks foredrag i slutten av mars. Vi har vel 
alle stiftet bekjentskap med interessante bøker fra hans hånd. Nå får vi ham "live". 
Våren avsluttes med en skikkelig mosjon for våre lattermuskler. Ingen ringere enn moromannen 
Torkjell Berulfsen vil kåsere om begredelige mangler ved det norske språket, bla at vi ikke har 
imperfektum konjunktiv. Ikke la deg skremme av at du knapt husker hva imperfektum var, dette blir 
gøy! 
Med dette følger Styret opp sitt valgspråk om stor bredde og høyde i et program som vi håper dere 
vil sette pris på. Vel møtt! Ta gjerne med venner og bekjente. 
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Se også kort omtale av programmet på nettsiden PU Skedsmo. 
 
3. jan.   "Å leve ut sin drøm - på eventyr i polare strøk" 
 Liv Arnesen, polarforsker og eventyre 
7. febr.   "Aktør eller brikke? I førersetet i eget liv eller offer for vær og vind?" 
 Roald Nygård, prof. emer. UiO 
Årsmøte 
6. mars  "Antikkens myter og makter" 
 Terje Nordby, forfatter og mytolog 
27. mars "Stormakten Kina - venn eller fiende? " 
 Torbjørn Færøvik, forfatter og historiker 
8. mai "Norsk språk og den begredelige mangel på imperfektum konjunktiv" 
 Torkjell Berulfsen, komiker, journalist og forfatter 
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Tittel og foredragsholder: Å leve ut sin drøm - på eventyr i polare strøk, Liv Arnesen, polarforsker og 
eventyrer. 
Møteleder: Kjell Solberg, referent Magne Yndestad, antall tilstede ca. 240 
Etter allsang med pianoakkompagnement ønsket Kjell Solberg alle hjertelig velkommen. Han minnet 
om årsmøtet den 7. februar, og introduserte deretter dagens foredragsholder. 
Liv Arnesen ble internasjonalt kjent da hun i 1994, som den første kvinne i verden, gikk alene på ski til 
Sydpolen uten støtte eller forsyninger. Hun har krysset Antarktis på ski, klatret i Mount Everest og 
foretatt en rekke padleturer i arktiske og andre polare strøk. I 2001 ble Liv Arnesen tildelt prisen 
"Woman of the Year" og i 2008 "Woman of Discovery Prize". Arnesen har skrevet en rekke bøker for 
eksempel "Snille piker går ikke til Sydpolen" og "Sydpolen" en faktabok for barn. Forøvrig har 
Arnesen undervist i videregående skole i 10 år og jobbet med rehabilitering av stoffmisbrukere. Hun 
har etablert sitt eget selskap innen ledelse, motivasjon og mestring. 
  
Arnesen innledet med å fortelle at hun allerede fra barndommen av hadde fått en helt spesiell 
interesse for de store polfarerne. Drømmen om Sydpolen kom etter at hun som barn så en video om 
Amundsen på vei til Sydpolen. Hun bestemte seg da for at dette skulle hun også gjøre. Som barn 
elsket hun å være ute i naturen og å gå på ski, og hun begynte tidlig å trene og forberede seg til de 
store utfordringene som lå foran henne. Under treningen ble ingenting overlatt til tilfeldighetene, og 
hun forsøkte å legge opp til en trening som var så nær virkeligheten som mulig. I 1994 nådde hun 
Sydpolen, hun hadde da gått alene i 58 dager, dradd alt utstyret på skikjelke og ikke snakket med en 
levende sjel. Hun fortalte med stor innlevelse om sine strabaser, sine fantastiske naturopplevelser og 
hva hun tenkte. Men hele tiden hadde hun fokus på målet -  Sydpolen. Hun fortalte også at hun 
under forberedelsene til sine forskjellige turer, alene eller sammen med andre, mer og mer forstod 
betydningen av god planlegging og å sette seg et mål. Av mennesker som setter seg et mål, vil ca. 25 
% nå målet. Men av mennesker som både har grundig planlegging og et klart mål, lykkes hele 50%. 
Hun var også inne på flere forhold som kunne ødelegge en godt planlagt ekspedisjon med flere 
deltagere.Noen av hennes tanker har stor relevans i andre sammenhenger, for eksempel ulike typer 
"Hersketeknikker": Usynliggjøring -  lattergjøring - tilbakeholdelse av informasjon og påføring av 
skyld. 
Turen til Sydpolen er bare en av mange utfordrende turer Arnesen har deltatt på, enten alene eller 
sammen med andre. For eksempel gikk hun sammen med Julie Maske, uten noen form for støtte, 
over innlandsisen på Grønland (1992). Dette var den første kvinnelige ekspedisjonen som krysset 
Grønlandsisen, en tur på 560 km. I 1996 klatret hun på nordsiden av Mount Everest og nådde 6800 m 
før hun måtte snu på grunn av høydesyke. Hun beskrev også et par andre turer hvor de ikke kom i 
mål, blant annet turen over Polhavet som ble stoppet etter 20 dager på grunn av konflikter med 
Russland. En annen tur måtte avbrytes da hun fikk forfrysninger av tærne. Dette brakte henne over 
til temaet: "Hvordan takle nederlag?". Viktige ting i denne sammenheng er: Ha selvinnsikt nok til å 
vite når nok er nok - Ha åpenhet og skap trygghet i gruppa - Det finnes alltid noe positvt, få det frem - 
Endre arbeidsoppgaver når det er nødvendig - Vite at ærlighet gir respekt. I 2000/2001 bestemte 
Arnesen og hennes gode venninne Ann Bancroft at de ville krysse Antarktis på ski. De hadde da satt 



seg to mål: 1. Bli de første kvinner som krysset Antarktisk og 2. Være venner etterpå. De brukte over 
3 måneder på turen og tilbakela 2747 km, og var like gode venner etterpå.  
Dette var noen eksempler på ekspedisjonene Arnesen har vært med på, enten alene eller sammen 
med andre. Hun fortalte levende og med stor innsikt om store utfordringer, om stillheten,  om 
fantastiske formasjoner, om plutselige uventede hendelser og om gleden over å få oppleve en del av 
vår mindre kjente og spennende verden. Foredraget var ledsaget av video med flotte naturbilder, 
men også bilder av mer alvorlig karakter som forfrysninger, problemer med skisleden og mye mer. 
Foredraget ble gjennomført på en meget profesjonell måte og fenget tilhørerne fra første stund. 
Etter en rekke spørsmål fra salen og stor applaus, ble hun takket og overrakt blomster av PUSKs 
leder. 
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Referat fra medlemsmøtet den 7. februar 2012 
Tittel og foredragsholder: "Aktør eller brikke. Om menneskets selvforståelse". Professor i psykologi, 
Roald Nygård, Universitetet i Oslo. 
Møteleder: Kjell Solberg, referent Magne Yndestad, antall til stede 180 til 200. 
Møtet startet med sang, forsanger var Karin Drågum, og ved pianoet Erik Amundsen. 
Kjell solberg ønsket deretter alle velkommen og introduserte kveldens foredragsholder, professor 
emeritus ved UiO, Roald Nygård. Nygård er mangeårig professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. 
Han tok doktorgrad i psykologi ved samme universitet og har skrevet en rekke bøker innen dette 
området. En av bøkene hans betraktes som et standar verk innen sitt område. 
  
Nygård innledet med å fortelle litt om bakgrunnen for hvorfor han var opptatt av menneskets 
selvforståelse, og om mennsket virkelig var en aktør eller en brikke i dagens samfunn. Han belyste 
sine tanker gjennom flere eksempler og sitater fra kjente personer. 
Aktøren: Her nevnte han eksemplet med Jon og Jessica Kill. De ble undertrykt, presset i bakken, men 
"inne i seg" stod de oppreist. Og Sigrid Undseth´s "Jenny" sier det slik: "Man må se med sine egne 
øyne, og tenke for seg selv". Nygård poengterte også at livet dreier seg om valg. Det er ikke bare de 
ytre omstendighetene som bestemmer hva man får ut av livet, men hvordan man velger å forholde 
seg til disse omstendighetene. 
Brikken: Rusmisbrukeren Line sier: "I dag vet jeg ikke selv hvilke meninger jeg har, eller hvem sine 
meninger jeg har. Jeg føler på mange måter at jeg ikke kjenner meg selv". Jæger var inne på det 
samme når han forteller om Vera: "Hun dinglet avsted der midt imellom dem - som en der gaar hvor 
hun føres hen, uten noen vilje". Dette er eksempler på at det er "Tingene som regjerer oss", brikken 
har glemt at livet dreier seg om valg. Konsekvensene av dette i et større perspektiv belyste 
foredragsholderen ved å sitere fra DDR før murens fall: "Vi var jo en flokk av nikkedukker som villig 
danset etter diktaturets fløyte". Et annet eksempel var Adolf Eichmann, en av historiens verste 
krigsforbrytere. Han fremsto som skremmende normal, men med en tankeløs lydighet. Han manglet 
det festningsverk mot blind underkastelse som en aktørorientert selvforståelse ville vært. 
Selvforståelse: Nygård nevnte her Pygmalioneffekten - vi kan bli så sterkt påvirket av andres 
meninger og forventninger, at dette til slutt vil kunne overstyre vår egen indre bevisshet. Han nevnte 
flere eksempler på vitenskapens/autoritetenes menneskesyn som vi på en måte aksepterer fordi det 
nettopp kommer fra autoriteter. For eks. "Mennesket er ikke noe annet enn en pakke med nevroner" 
(Nobelprisvinneren Francis Crick). Eller læringspsykologers omtale av mennesket som en utenfrastyrt 
mekanisme. "Menneskesinnet er noe en del psykologer har diktet opp" (Arild Karlsen), eller 



"Mennesket er sånn sett et kroppsmaskineri". I slike tilfeller er det viktig å være oppmerksomme 
på  Pygmalion effekten, ellers kan slike menneskebilder snike seg inn i oss og bli levendegjort -  vi 
risikerer dermed å utvikle oss til brikker. Derfor er det viktig å stå "oppreist inni oss" når vi møter 
autoriteter som forteller oss at det bare er en illusjon å tro at vi er noe annet enn miljø- og/eller 
biologiske produkter. Biologi, historie og omstendighetene vi lever under er selvsagt viktige for oss, 
sa Nygård, men like viktig er det hvordan vi som selvstendige individer forholder oss til disse 
faktorene. De utgjør en ramme, men innholdet må vi selv fylle ut "Inni meg står jeg oppeist". Og han 
avsluttet med et dikt av Jan Vincent Johannesen som på en fin måte illustrerte det budskap 
foredragsholderen formidlet: 
Men det vi får overlevert, er bare rammen. 
Bildet må vi male selv. 
Fargesprakende eller trist, guddommelig eller djevelsk, 
opprørende eller beroligende 
fornyende eller konserverende. 
Derfor må vi alle ta ansvaret for vårt eget liv. 
Etter foredraget var det en rekke spørsmål som tydelig fortalte at foredraget hadde fenget og 
engasjert tilhørerne. Foredragsholderen fikk da også en velfortjent takk og blomster for et flott 
foredrag av PUSKs leder. 
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Tittel og foredragsholder: Antikkens myter og makter - forfatter og mytolog Terje Nordby 
Møteleder: Bjarne Haugstad, referent Lillian Harvang 
Antall tilstede: ca. 200 
Sted: Storsalen, Skedsmo samfunnshus 
PUSKs nye leder, Bjarne Haugstad, ønsket velkommen og ledet allsangen, ved pianoet Erik 
Amundsen. Deretter presenterte Haugstad dagens foredragsholder, Terje Nordby, som blant annet 
er kjent fra radioprogrammet "Mytekalenderen". 
  
Nordby bergtok tidlig forsamlingen med sin gode formidlingsevne og et spennende tema. Det var 
tydelig at Antikkens myter og makter var et område som han behersket fullt ut. Ønsker du å lese mer 
om emnet anbefales Nordbys bok Gresk mytologi, utgitt i 2010. 
NB! PUSKs nye styre har besluttet som en prøveordning, at referatene fra medlemsmøtene skal være 
korte og først og fremst inneholde faktiske opplysninger om tid, sted , foredragsholder og emne. De 
gamle referatene var krevende å utarbeide, og ble lest av bare et fåtall personer. Det nye opplegget 
vil fremdeles ivareta den historiske oversikten over PUSKs medlemsmøter. 
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Referat fra medlemsmøtet den 27, mars, 2012. 
Tittel på foredrag og foredragsholder: Om Kina i går, i dag og i morgen, forfatter og historiker 
Torbjørn Færøvik. 
Møteleder: Magne Yndestad, referent Magne Yndestad, antall til stede: 270 - 290. 
Møtet startet med allsang: "No livnar det i lundar", forsanger Karin Drågum, ved pianoet Erik 
Amundsen. 
Møteleder ønsket velkommen og introduserte dagens foredragsholder. Torbjørn Færøvik er forfatter. 
historiker og journalist. Han er cand. philol. med asiatisk historie som hovedfelt. Han har, i nærmere 
30 år, vært journalist i aviser og NRK. Færøvik har fått Brageprisen 2 ganger, i 1999 og 2003, 
sistnevnte år for boken: Kina - En reise på livets hav. Forøvrig er han tildelt Cappelen prisen i 2006 for 
fremragende forfatterskap. 
  
Færøvik innledet med å fortelle litt om oldtidens Kina og hvor langt de var kommet på mange 
områder sammenlignet med Europa. Han tok oss videre med på en reise gjennom hele historien og 
delte til slutt noen tanker med forsamlingen om fremtidens Kina. Foredraget ble fremført på en rolig 
og sympatisk måte. og inneholdt alt fra fine skildringer av folkeliv til en rekke faktaopplysninger. 
Foredragsholderen viste her at han hade solide kunnskaper om Kina, noe som både skyldes studier 
og mange og langvarige opphold i landet. Han fikk da også varm og langvarig applaus etter 
foredraget.  
Møteleder takket på vegne av forsamlingen for et glimrende foredrag og overrakte velfortjente 
blomster. 
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Referat fra medlemsmøtet den 8. mai 2012. 
Foredrag: "Norsk språk og den begredelige mangel på imperfektum konjunktiv".  
Foredragsholder: Forfatter, journalist og komiker Torkjell Berulfsen. 
Møteleder Bjarne Haugstad, referent Magne Yndestad, antall til stede 180 - 200. 
Møtet startet med allsang: "Kom mai du skjønne milde", forsanger Karin Drågum, ved pianoet Erik 
Amundsen. 
  
Møteleder ønsket velkommen og introduserte dagens foredragsholder. Berulfsen er utdannet filolog. 
Han har i mange år vært programsekretær i NRK, hvor han har laget en rekke populære programmer 
for radio og TV. I tillegg er han både forfatter og komiker. Han er en glimrende formidler og tar ofte i 
bruk humor for å få frem sitt budskap. For sin formidlingsevne og sine kunnskaper fikk han i 2007 TV 
prisen for sin programserie om farger, "Berulfsens fargerike". Han har også vært svært opptatt av 
språkutviklingen i Norge. 



Berulfsen innledet med å fortelle at han vokste opp i en familie hvor det ble lagt stor vekt på det 
norske språk. Så har han opplevd, som så mange andre, at spåket opp gjennom de seneste 20 - 30 
årene på en måte er blitt "forflatet". Mange norske ord er blitt borte, og selve språket er blitt 
"innfiltrert" av ord og uttrykk utenfra. Dermed har det mistet noe av sin tidligere bredde, klarhet og 
kraft. Det fine, vare og underfundige og de små nyansene som kjennetegner et nyansert og levende 
språk er i ferd med å forsvinne. Han trakk frem eksempler på den negative utviklingen som gradvis 
har fått innpass. Han var også noe pessimistisk i troen på at den uheldige utviklingen kunne stoppes 
og at språket kunne bevares i sin mer opprinnelige klare og sterke form. Selv om foredraget  hadde 
glimt at humor, kom bekymringen for utviklingen av språket tydelig frem. 
Etter en spørsmålsrunde og kraftig applaus, ble foredragsholderen behørig takket og overrakt 
blomster av møteleder. 
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Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkomne til høstens medlemsmøter samt møtet i januar 
2013.  
Møtene holdes i Samfunnshuset på Skedsmokorset vanligvis den første tirsdag i måneden med 
oppstart 4. september.  
Foredragene begynner kl 12.00 med sosialt treff fra kl 11.00 hvor det er anledning til  å få kjøpt 
kaffe/kaker. 
Foredrag: 
4. sept. Islam og menneskerettighetene – ild og vann eller forenlige størrelser? 
Lars Gule, lektor og forsker ved Høyskolen i Oslo 
2. okt. Da Norge ble en romnasjon, Erik Tandberg, romfartsekspert 
6. nov. Russlands sjel 
Peter Normann Waage, forfatter og kåsør 
27. nov. Strafferettslig tilregnelighet etter Anders Behring Breivik 
Per Egil Hegge, redaktør i Aftenposten 
NB! Merk datoen 
8. jan. Kapitalismen: Idéene, suksessene, vrangforestillingene, krisene og reformbehovene 
Tidligere statsminister Kåre Willoch 
NB! Dette er et fellesmøte med PUNR. Møtested: Lillestrøm Kulturhus 
Kort om programmet/foredragsholderne 
  
4. september- Lars Gule har markert seg som en kunnskapsrik og uredd debattant på en rekke 
områder, bl.a. menneskerettigheter og Islam. I vår hjemlige debatt har mange ment at retten til fri 
religionsutøvelse og et fullverdig liv uavhengig av etnisitet og kjønn, ikke er forenlig med islams syn 
på andre religioner og kvinnens rolle i samfunnet. Lars Gule har vist at han kan ”holde fast om 
brenneslene” og gi disse viktige problemstillingene en reflektert og balansert fremstilling. 
2. oktober- At norsk romfart har sin stolte begynnelse i Skedsmo kommune, er nok kjent for mange 
av PUSKs medlemmer, men neppe for de mange uten kunnskap om eller tilknytning til 
teknologimiljøet på Kjeller. Erik Tandberg ble for de fleste landskjent gjennom NRKs TV-dekning, 
sammen med Jan P. Jansen, av månelandingen i 1969. Utover dette er Tandberg flittig brukt av NRK 
og andre som rådgiver i forbindelse med romfart, og han har bidratt til en rekke romfartsrelaterte 
programmer i regi av NRK. Tandberg er i dag knyttet til Norsk Romsenter, og han ble i september 
2007 slått til ridder av 1. Klasse av St. Olavs orden. 



 6. november- Peter Normann Waage er en glimrende kåsør, skribent og forfatter. Flere av hans 
Russlandsbøker har fått fremtredende omtale, og fra 2008 innehar han Statens garantiinntekt for 
kunstnere. 
Som stormakt og nabo vil Russland aldri opphøre å fascinere og forundre oss. For å forstå de til tider 
motsetningsfylte begivenheter i dette landet, er de lange linjene og det kulturelle og historiske 
grunnfjellet, viktige innfallsvinkler. Slike tilnærminger er ikke mindre viktig når det gjelder å forutsi 
noe om fremtiden. For mange er det også stor usikkerhet knyttet til hvordan Russland vil utvikle seg 
under president Putins andre presidentperiode. 
27. november- Per Egil Hegge trenger knapt noen introduksjon. Mindre kjent er det kanskje at hans 
brede interesser og kunnskaper også omfatter problemstillinger knyttet til strafferettslig ansvar og 
tilregnelighet, slik de ble eksponert i forbindelse med Breivik-saken. Per Egil Hegge vil dele sine 
tanker med oss om dette kompliserte, men viktige temaet. Hvilken rolle har psykiatrien spilt i slike 
saker, og hvilken rolle kan og bør den spille? Basert på medieinnspill under Breivik-saken, kan vi 
antagelig vente oss en rekke spissformulerte synspunkter, men med sedvanlig soliditet i fremføring 
og substans. 
8. januar- Bredden og intensiteten i Kåre Willochs samfunnsengasjement i høy alder, er kjent for oss 
alle. Det er derfor med stor glede og forventning at det inviteres til et fellesmøte med PUNR i 
Lillestrøm kulturhus over det selvvalgte temaet: Kapitalismen: Idéene, suksessen, 
vrangforestillingene, krisene og reformbehovene. Det finnes knapt noen av oss som ikke føler oss 
sterkt pirret over stikkordene i foredragstittelen. Neppe noen nålevende norsk person kan gi dette 
brede og viktige temaet en bedre fremstilling og avveining enn nettopp Kåre Willoch. Vi ser frem til 
en spesiell begivenhet i Lillestrøm kulturhus denne dagen. 
  

Medlemsmøte 4. september 2012  
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Referat fra medlemsmøtet den 4. september 2012. 
Foredrag: "Islam og menneskerettighetene - ild og vann eller forenlige størrelser". 
Foredragsholder: Førsteamanuensis og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus Lars Gule. 
Møteleder: Bjarne Haugstad, referent Lillian Harvang, antall til stede 150 - 160. 
Møtet startet med allsang: "Din tanke er fri", forsanger Karin Drågum. 
  
Møteleder ønsket alle velkommen og introduserte dagens foredragsholder. Lars Gule har studert 
historie, filosofi og samfunnskunnskap ved Universitet i Bergen. Han tok doktorgraden ved samme 
Universitet i 2003. Gule har hatt forskninsopphold i MidtØsten (Egypt 1985, Syria 1989 og Syria/Egypt 
i 1991-92). I årene 2000 - 2005 var han generalsekretær i Human-Etisk Forbund. I de senere år har 
Gule vært knyttet til Høgskolen i Oslo og nå høgskolen i Oslo og Akershus som førsteamanuensis og 
postdoktor, hvor han blant annet arbeider med profesjonsutøvelse i det flerkulturelle samfunn. 
Gule innledet med å definere og å tolke begrepet "Menneskerettigheter" slik det er nedfelt i FN 
konvensjonen. Ulike land har hatt og har, forskjellige tolkninger avhengig av samfunnsmessige 
forhold som kultur, religion og styresett. Spesielt har religionen i enkelte land hatt sin bestemte 
tolkning av hvordan menneskerettigheter skal forstås og håndheves. Bedømt på bakgrunn av 
teologien hevdet Gule at islam er på full kollisjonskurs med menneskerettighetene. Praksis i islamske 
land og meningsmålinger blant muslimer, viser derimot en stor grad av aksept av 
menneskerettighetserklæringen og de prinsipper som slås fast i denne. 
Etter foredraget ble det stilt flere spørsmål som berørte dette viktige temaet. Til slutt takket 
møteleder for et interessant og tankevekkende foredrag og overrakte velfortjente blomster 
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Referat fra medlemsmøtet 2. oktober 2012. 
Tittel og foredragsholder: "Da Norge ble en romnasjon", sivilingeniør og romfartsekspert Erik 
Tandberg. 
Møteleder Bjarne Haugstad, referent Lillian Harvang, antall tilstede ca. 180 - 200. 
Etter allsang, "De nære ting" med forsanger Karin Drågum, introduserte møteleder dagens 
foredragsholder. Tandberg er utdannet sivilingeniør og er tidligere offiser i Luftforsvaret. Han ble 
engasjert som romfartsteknisk konsulent for NRK allerede fra begynnelsen av 1960 årene, og ble 
landskjent da han sammen med Jan P. Jansen kommenterte månelandingen til Apollo i 1969. Han var 
også ekspertkommentator da Curiosity ble skutt opp fra Cape Canaveral den 26. november 2011 med 
påfølgende landing på Mars den 6. august 2012. Tandberg har også skrevet flere bøler om temaer 
innen romfart. Han er Ridder av 1. klasse av den Kongelige St. Olavs Orden. 
  
Tandberg innledet med å fortelle om oppstarten til Norsk romforskning. I 1960 ble det opprettet en 
komité (Komitéen for romforskning) bestående blant annet av "Nordlysforskere". I denne komiteen 
var også Forsvarets forskningsinstitutt sterkt inne i bildet ved Finn Lied. Han var spesialist på 
radiokommunikasjon og interessert i jonosfæren. Samarbeidet med forskere på Andøya resulterte i 
oppskytingen av Ferdinand 1 fra Andøya 18.september 1962. Dette var den begivenheten som brakte 
Norge inn i romalderen. 
For å konkurrere med USA og Russland, begynte Europa å samarbeide om en Europeisk bærerakett. 
Norge ble medlem av ESA, European Space Agency, og fikk delta i samarbeidet. I tillegg fikk norske 
industribedrifter flere kontrakter. For å skape vekst for norsk høyteknologisk industri knyttet til 
internasjonal romvirksomhet, ble Norsk romsenter stiftet i 1987. 
Tandberg fortalte også om romkappløpet mellom USA og Russland. Russiske Jurij Gagarin var 
kosmonaut og første menneske i verdensrommet (1961). President Kennedy forkynte at USA skulle 
ha mennesker på månen innen slutten av 1960-årene. Og det klarte de så vidt,  Apollo 11 landet på 
månen 21. juli 1969. Det var forøvrig Neil Armstrong som var førstemann på månen, han uttalte da 
de berømte ordene: "That`s one small step for a man, one giant leap for mankind". 
Tandberg snakket uten manuskript, og det var tydelig for alle at han hadde store kunnskaper om 
emnet. Han svarte da også presist og oppklarende på de mange spørsmål fra tilhørerne. Møteleder 
takket for et flott gjennomført foredrag og overrakte blomster under stor applaus fra salen. 
 


