
Medlemsmøter vårensemesteret 2015 

Temaene i vinter/vår programmet for 2015 omfatter spennende områder som filosofi, 
økonomi, møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu, kåseri om Hans Børli og 
Mozart. Her burde det være noe for enhver smak. Nedenfor kan du lese mer om 
foredragene og foredragsholderne. 

06.01.15. 
The Stanford prison og Hannah Arendt. 

Filosof og forfatter Einar Øverenget 

10.02.15. 
Norge etter oljen. Blåmandag eller velstand som før 

Tidligere forskningsdirektør Ådne Cappelen NB! Merk datoen 

03.03.15. 

Fra undertrykking til forsoning og tilgivelse. Et møte med Nelson Mandela og 

Desmond Tutu 

NRK-reporter og journalist Einar Lunde 

07.04.15. 
Hvor stor sorg skal til for å nære en ren glede – kåseri om Hans Børli 

Forfatter og kåsør Ove Røsbak 

05.05.15. 
Mozart – Mannen i mitt liv. 

Musikkritiker og programleder Kjell Hillveg 

Nærmere omtale av programmene og foredragsholderne:  

6. januar. Einar Øverenget. The Stanford prison og Hannah Arendt.  

Øverenget er utdannet filosof og har skrevet en rekke bøker. Han har blant annet vært 

«Nitimens husfilosof» og sakkyndig vitne i Anders Behring Breivik saken. 

«The Stanford prison experiment» er et av de mest sentrale sosialpsykologiske eksperimenter 

i psykologiens historie. En gruppe normale og friske college-studenter ble delt i to grupper for 

å spille henholdsvis fanger og fangevoktere. Eksperimentet skulle gå over to uker, men ble 

avbrutt etter bare seks dager fordi en del av fangevokterne utviklet klart sadistiske holdninger 

og adferd. Stadig flere av deltakerne rettet seg etter normen i gruppen, som var i tråd med 

rolleforventningen, og som ble formet av deltakere som tok lederansvar i hver av gruppene. 

Eksperimentet underbygger den tro at selv normale mennesker kan utføre onde handlinger når 

sosiale faktorer spiller inn. I foredraget kopler Øverenget dette historiske eksperimentet til 

Hannah Arendt, en tysk politisk teoretiker som bl.a. har skrevet boken «Ondskapens 

banalitet», basert på sine inntrykk av rettssaken i Jerusalem i 1961 mot Adolf Eichmann. 

 

10. februar. Ådne Cappelen: Norge etter oljen. Blåmandag eller velstand som før-? 

Ådne Cappelen er cand.oecon fra Universitetet i Oslo, Han var i perioden 1987 til 98 

forskningsleder for Gruppe for makroøkonomi i Statistisk sentralbyrå (SSB) og i ti år (1999-

2009) også forskningsdirektør i SSB. Fra 2010 er han leder for det Tekniske 

beregningsutvalget for inntektsoppgjørene. I 2010 utga SSB rapporten: Nedbygging av 

petroleumsvirksomheten. Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi (Cappelen, Eika og 

Prestmo). 

Mens det offentlige ordskiftet allerede i mange år har vært opptatt av hva vi skal leve av etter 

oljen, tar forfatterne her et oppgjør med den oppfatning at vi da må forberede oss på et 

radikalt annet Norge etter at ole/gass-eventyret tar slutt. Rapporten utfordrer en rekke myter 

om oljevirksomhetens betydning for vår økonomi.  

 

3. mars. Einar Lunde: Fra undertrykking til forsoning og tilgivelse. Et møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu. 

Einar Lunde er tidligere NRK- journalist og Afrika-korrespondent. Han har store kunnskaper, 



spesielt om Sør-Afrika, og er en etterspurt og skattet foredragsholder. 

Knapt noe folk har måttet tåle så mye fornedring og fravær av sosiale rettigheter som den 

svarte befolkningen i Sør-Afrika. Apartheid var et fundamentalt brudd på menneskerettigheter 

og ble avskaffet bare da det hvite mindretallet innså at nasjonen når som helst kunne gå i 

voldelig oppløsning. Det er på denne bakgrunn svært bemerkelsesverdig at de to mest sentrale 

skikkelsene i kampen mot apartheid: Nelson Mandela og Desmond Tutu, anla en forsonende 

linje overfor den hvite minoriteten i stedet for å søke hevn for 46 års systematisk 

undertrykking. Desmond Tutu ledet Sannhets- og forsoningskommisjonen etter Apartheid ble 

avskaffet i 1994. På hver sin måte er disse kjempene forbilder og veivisere for hvordan dype 

konflikter i et folk kan leges og store ugjerninger tilgis i stedet for å hevnes. 

 

Tirsdag 7. april. Ove Røsbak: Hvor stor sorg skal til for å nære en ren glede- kåseri om 

Hans Børli 

Ove Røsbak er allerede kjent for PUSK sine medlemmer gjennom sitt fremragende Prøysen- 

foredrag høsten 2014. Han er også en dyp beundrer og kjenner av Hans Børlis diktning. 

Hans Børli, tømmerhogger og forfatter, ble født i Eidskog i 1918, og døde der drøyt 70 år 

senere. Kontakten med naturen og med skogen var veldig viktig for ham og ga ham tilnavnet 

«skogens dikter». 

Mens naturen og politikk var viktige tema i hans diktning i alle år, ble han også etter hvert 

mer opptatt av eksistensielle problemstillinger, som angst og død. Børli var først og fremst 

lyriker, men han skrev også romaner, noveller og skuespill. Børli er oversatt til russisk, 

engelsk og tsjekkisk, og han mottok i løpet av sitt liv et stort antall priser for sin 

forfattervirksomhet, spesielt for sin lyrikk. 

 

Tirsdag 5. mai, Kjell Hillveg: Mozart – mannen i mitt liv. 

Kjell Hillveg er et nasjonalt ikon innen formidling av klassisk musikk. Han har vært daglig 

leder av den klassiske CD-avdelingen av Norsk Musikkforlag i Oslo. Han har dessuten vært 

engasjert av NRK, Aftenposten og Dagsavisen. I et intervju har Hillveg sagt at om han måtte 

tilbringe resten av livet på en øde øy og bare kunne ta med seg tre CD-er, så ville de kanskje 

alle være med Mozarts musikk. En av CD-ene ville være det vakre «Ave Verum Corpus», 

som han anser som kanskje det mest fullkomne stykket musikk som noen gang er skapt. 

Wolgang Amadeus Mozart ble født i 1756, men musikken er like skattet i dag, mer enn 200 år 

etter hans død. I sitt korte liv (37 år), rakk han å komponere mer enn 600 verk innen de fleste 

sjangere av klassisk musikk, særlig opera, solokonserter, symfonier og kammermusikk. Som 

barn ble han regnet som vidunderbarn. Mozart anses i dag som en av de aller største 

komponister verden har sett. 

 

 

 

 

 



Medlemsmøter høstsemesteret 2015 

Tirsdag 1. september  

 

Lars Rovik Ødegård: «Små gener – store spørsmål». 
Lars Rovik Ødegård er tidligere leder og generalsekretær i Norges 
Handikapforbund. I 10 år ledet han Bioteknologirådet som er et 
frittstående organ oppnevnt av Regjeringen. Bioteknologirådet er en 
høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som 
vedrører moderne bioteknologi og skal bidra med informasjon til 
publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og 
samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi 
(bl.a. genmodifiserte organismer).  

Tirsdag 6. oktober  

 

Per Egil Hegge: «Putin – hvordan tenker han?» 
Per Egil Hegge er journalist og pressemann. Han har vært redaktør i 
Aftenposten og A-magasinet, korrespondent i Washington D.C., 
London og Moskva. Han ble kastet ut av Sovjetunionen i 1971. Han er 
i dag blant annet kjent for sin faste språkspalte i Aftenposten. Han har 
skrevet en rekke bøker om ulike temaer, først og fremst rundt 
språkets viderverdigheter, men også om sovjetisk og amerikansk 
politikk.                                                                                                                                                                      

Tirsdag 3. november  

 

Øyvind Straume: « Hold ordet hellig – thi vit at ordet 
er ånd!» Om Arnulf Øverland og et utvalg av hans tekster. 

Øyvind Straume definerer seg selv som kulturformidler, og han har 
utarbeidet en rekke litterære programmer som han har presentert 
ved flere Pensjonistuniversitet og på ulike bibliotek, i foreninger og 
institusjoner.                                                                                                                                                      
Hans presentasjoner spenner fra Piet Hein og Andre Bjerke, til 
Bjørnson og Øverland 

Tirsdag 1. desember  

 

Halgeir Elstad: « Julen – gått ut på dato?» 
Hallgeir Elstad fra Vestvågøy i Lofoten er dr. theol, professor i 
religionshistorie ved Universitetet i Oslo. Han er bl.a. medlem av 
Kirkehistorisk Samfunn, akademisk forening for kirkehistorikere. 
Mange hevder at Julen bare er en kommersiell «happening», hvor 
Julens egentlige innhold forsvinner i en haug av julepapir og 
fargeglade bånd. I tidligere tider var folk langt mer opptatt av ulike 
juletradisjoner.                                                                                                                                                          
I dagens tema vil Elstad gi oss et lite historisk tilbakeblikk på 
juletradisjoner i Norge, og deretter se nærmere på « Julen - gått ut på 
dato?» 
 

 

 


