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Tittel og foredragsholder: Nanoteknologi ved Arne Skjeltorp  
Møteleder, referent og antall: Olav Blichner, Kjell Solberg, ca 170 fremmøtte 
  
Arne Skjeltorp er utdannet siv.ing ved NTNU og har dr.grad fra Yale, USA der han var forsker i fire år. 
Han er nå avdelingssjef for Fysikk ved IFE og prof. ved UiO. Hans spesialfelt er komplekse stoffer. Han 
har mange vitenskaplige publikasjoner, har mottatt flere ærespriser og er bla. medlem av Det norske 
vitenskapsakademi. Han er chairman for et Nato-seminar om faste stoffers fysikk. Han leder en 
internasjonal gruppe som utvelger personer til å motta den nye Kavli-prisen innen nanovitenskap. 
  
Noen innledende opplysninger.  
1 nanometer, nm, = 0,000000001meter dvs. en milliartedels meter, 4 atomer = 1nm, et hårstrå = 100 
000 nm. Virus er naturens egen nanoteknologi, de kopierer seg selv. 
Nanoteknologi er en ny måte å skreddersy materialer på.  
Ved tradisjonelle metoder går man ovenfra og nedover ved å dele, smelte, valse osv. 
Ved nanoteknologi går man nedenfra og opp, dvs. setter sammen materialet fra nanopartikler. 
  
Historikk. 
Utviklingen har gått oppover en trapp i følgende trinn: steinalder, bronsealder, jernalder, syntetiske 
materialer og nå sist smarte materialer.Vi omgir oss i dag med 100 000 ting der nanopartikler inngår: 
mobiltelefoner, dataskjermer, DVD, høyhastighetstog, fly, medisinsk skanning, sololje og –briller mv. 
Eksempler på miniatyrisering er: de 24 bindene av Encyclopedia Britannica skrevet på et 
knappenålshode (1985), datachip med en milliard transistorer (2008)!  
  
Anvendelser. 
Ved nanoteknologi lages materialer på en helt ny måte, naturen etterapes. Byggeklossene er 1 – 100 
nm store. Eksempler på nye anvendelser er: ripefri lakk på biler (MB SLK 350), flekkfrie klær og duker, 
vinduer som ikke behøver å vaskes, selvrensende toaletter, plaster som blir del av huden, 
kreftbehandling (nanopartikler med antistoffer som oppsøker svulster), friksjonsfrie kulelagre. 
  
Virksomheten på IFE  
Man studerer karbon i ulike former: som diamant, grafitt, kuleformet, nanorør og kjegler. Det 
samarbeides med et lite firma n-Tec som tar sikte på industriell produksjon av nanorør til 
plastkompositter og som elektrisk ledende plast. 
Nanorør er verdens sterkeste, kjente materiale, 6 ganger sterkere enn stål. Dette materialet kan få 
enorm betydning for vektreduksjon i fremtidens fly, biler, romfart, vindmøller, båter, sport- og 
fritidsartikler. 
IFE arbeider spesielt med karbon i kjegleform, en form først oppdaget i 1994. Dette materialet egner 
seg for hydrogenlagring på en sikker og billig måte idet hydrogen suges opp som i en svamp. Dette 
kan bli en viktig teknologi for fremtidens hydrogensamfunn.  
  
Kavli – den norskfødte Askeladden for nanovitenskap 



Fred Kavli fra Sunnmøre ble utdannet siv.ing i Teknisk fysikk ved NTNU i 1955. Han har gjort en 
enestående karriere i USA og har donert sin formue til Kavli foundation. Denne finansierer 15 
forskningssentre (Kavli centers) rundt i verden, og hvert annet år deler Det norske vitenskapsakademi 
ut tre Kavli priser, hver på 1 mill. USD, til feltene: nanovitenskap, astrofysikk, neurovitenskap. Første 
utdeling fant sted i august 2008.  
Aftenposten omtaler begivenheten i:en liten notis sammen med Harry Potter. Norsk prioritering! 
Foredraget var svært interessant og et glimrende eksempel på PUSKs opplysningsfunksjon.  
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Tittel og foredragsholder: Hva skjedde med Orwells 1984? av Georg Apenes. 
Møteleder, referent og antall tilstede: Olav Blichner, Kjell Solberg, ca. 150 fremmøtte 
Apenes har Befalsskole, har vært dommerfullmektig, journalist, stortingsrepresentant og siden 1989 
direktør for Datatilsynet. 
  
Når personvern diskuteres dreier seg som regel om hvordan, men dessverre ikke hvorfor. Man sier at 
det er teknologene som driver utviklingen. Nei, sa Apenes, det er de såkalte samfunnsbehovene. 
Teknisk er det meste mulig, men jussen er ikke på plass. Overvåking begrunnes med økt trygghet. For 
nordmenn er trygghet like viktig som luft og kjønnsdrift. Myndighetene får folk til å se på overvåking 
som et gode. Men etter foredragsholderens mening er det snakk om en falsk trygghet.  
Apenes mente Norge var det mest overvåkede land i verden. Han nevnte noen eksempler.  Bankene 
vet nesten alt om deg. Men alt blir ikke brukt i dag. En annen bransje er forsikringsselskapene. 
Filosofien er å registrere mest mulig så ser vi senere hva det kan brukes til.  I det offentlige er det 
særlig helsevesenet som er pådrivere. Man vil for eksempel ha et hjerte- og karsykdomsregister. 
Snart skal hele vår sykdomshistorie registreres på et personlig helsekort. Konkrete eksempler på bruk 
er kartlegging av kokainforbruket i Norge ved å måle på kloakken i Oslo. Bader Meinhof ble fakket 
ved å sirkle inn fra hvilket hus narkotikautslipp kom.   
  
Vår demokratiske samfunnsform forutsetter et privat, ukrenkelig rom med stor grad av tillit mellom 
menneskene. Hvor blir det av tilliten i et overvåkningssamfunn?  Det er ikke mulig å forene tillit og 
slik trygghet. Sladrefunksjonen er godt utbygd i Norge. Snart blir det en borgerplikt. Et problem er at 
folk flest i Norge ikke bryr seg om de blir overvåket. Den påståtte tryggheten teller mer. Men et 
moderne demokrati skal også ivareta mindretallets interesser. I et hele tatt var foredragsholderen 
pessimistisk med hensyn på fremtiden på dette feltet. 
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Tillel og foredragsholder: "Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?" av Kåre Valebrokk 
Møteleder, referent, antall tilstede: Kjell Solberg, Pål Spilling, ca. 200 fremmøtte 



Kåre Valebrokk, tidl. direktør i TV2, delte sitt foredrag inn i to uavhengige deler; første del var viet 
hans syn på finanskrisen, og deretter tok han for seg det egentlige emnet for dagen om Norge etter 
oljen. 
Finanskrisen har global karakter både når det gjelder årsakene til krisen og hvordan den skal løses. Vi 
ser en betydelig internasjonal orkestrert innsats, men vi har ingen patentert resept på hvordan den 
skal løses. Erfaringene fra tidligere finanskriser er til liten hjelp her. Betydelige summer er lånt ut til 
enkeltpersoner og bedrifter uten tilstrekkelig sikkerhet. Likeledes har bankene videreformidlet disse 
lånene til hverandre, også her uten tilstrekkelig sikkerhet. Drivkraften bak dette er menneskenes 
dårskap og grådighet. 
Vi hadde liten arbeidsledighet i Norge og en sunn økonomi da finanskrisen startet, og et oljefond på 
vel 2000 milliarder kroner. Selv om Norge står godt rustet til å komme seg gjennom krisen, må vi ikke 
lukke øynene for at også vi vil komme til å smake på dårligere tider. Men Valebrokk så relativt lyst på 
situasjonen, og hadde et godt håp om at den finansielle situasjonen kommer til å snu, kanskje alt til 
høsten. 
Når det gjelder oljen i Nordsjøen, er det i følge Valebrokk bare tatt ut ca 50 % av oljen i reservoarene. 
Norge blir stadig bedre til å forbedre utvinningsteknologien og derved få ut mer olje. Så Valebrokk 
var lite bekymret for olje-Norges fremtid – vi har oljereserver for mange år ennå. 
Begge foredrag var meget interessante og inspirerende, med mange humørfylte kommentarer. Det 
var svært godt fremmøte og bortimot full sal, med et engasjert publikum og mange 
spørsmål.ljealderen. 
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Tittel og foredragsholder: Genteknologi og kloning, en velsignelse eller trussel? av Reidun K. Sirevåg 
Møteleder, referent, antall tilstede: Kjell Solberg, Kristen Folkestad, ca. 170 fremmøtte. 
Åpning og ledelse av møtet 
    Møtet ble åpnet og ledet av Kjell Solberg, som ønsket alle vel møtt. Han så med forventning fram 
til dagens foredragstema og ønsket professor Reidun Sirevåg spesielt velkommen. 
Dagens dikt 
    Arvid Tjeldnes leste Vinjes vidgjetne hyllest til den norske fjellheimen: ”No ser eg atter slike fjell og 
dalar…”, samtidig som han viste bilder fra et område i Rondane, der familiene Sirevåg og Tjeldnes er 
hyttenaboer. 
Allsang 
    Teksten til dagens allsang var laget av Erik Amundsen og ble framført til tonefølge av dikteren selv, 
med Karin Drågum som forsanger. 
Genteknologi og kloning: velsignelse eller trussel? 
    Sirevågs arbeidsfelt er bioteknologi, en vitenskap som angår levende organismer, mennesker, dyr, 
planter og mikroorganismer.  
En del fellestrekk går igjen; uansett om vi betrakter mennesker, dyr eller planter, vil vi finne de 
samme nivåene: organsystem, organismer, vev, celler, molekyler og atomer. Av celler fins det to slag 
i naturen: (i) enkle celler uten kjerne, kalt prokaryotiske celler og, (ii) celler med en avgrenset indre 
kjerne, omtalt som eukaryotiske celler. Denne siste cellegruppen omfatter de fleste flercellede 
organismer. Cytoplasma er navnet på den delen av cellen som ligger utenfor det indre 
kjerneområdet. 
    Arveoppskriften befinner seg inne i kjernen, i form av kodet informasjon i kjempestore organiske 
molekyl, DNA (DeoxyriboNucleicAcid). Genene ligger anordnet på DNA-molekylene, i strukturer som 



gjerne omtales som kromosomer. Mennesket har 46 kromosomer, 23 fra far og like mange fra mor. 
Antall gener det menneskelige individ oppgis å være rundt 30 000. 
    Arvestoffet er bygd opp av fire byggesteiner, omtalt som baser: adenin (A), cytosin (C), guanin (G) 
og tymin (T). De fire basene utgjør DNA-alfabetet. Basene er koplet sammen på lange tråder som 
tvinner seg om hverandre i en dobbel heliksformet struktur, på en slik måte at det blir dannet 
basepar. DNA har to hovedfunksjoner: (i) å danne eksakte replika av seg selv, og, (ii) kode for 
proteiner, dvs de bestanddelene i cellene som utfører de mangeartede funksjoner som cellene har. 
Proteinene består av aminosyrer, i alt er det snakk om 20 ulike typer. Tre og tre baser i DNA koder for 
én aminosyre. Proteindannelsen foregår i flere faser. Først blir informasjonen i DNA overført til et 
RNA-molekyl, som i sin tur gir beskjed om rekkefølgen av aminosyrer i det proteinet som skal 
produseres. 
    Foredragsholderen tok fram flere anvendelsesområder for den nye genteknologien. Vi kan nevne: 
(i) genetisk fingerprinting, hvor oppgaven er å finne spor etter gjerningsmenn til kriminelle 
handlinger., (ii) framstilling av medisiner, f. eks. insulin, med utgangspunkt i et menneskelig gen, (iii) 
gentesting av menneskelig sykdommer, (iv) transplantasjon av organer fra dyr til menneske 
(xenotrans-plantasjon). Flere av dagens anvendelser av genteknologien er et resultat av nye metoder 
som er blitt utviklet de siste årene for billig, rask og effektiv framstilling av et stort antall DNA-kopier. 
Av disse nevner vi to metoder: (i) kopiering av DNA med PCR (polymerase kjedereaksjon) og, (ii) en 
klippe-og-lime-metode som anvendes når biter av DNA skal settes sammen til ”rekombinant DNA”, 
ved bruk av et såkalt restriksjonsenzym. Nevnes også bør bruken av plasmider, små sirkelformede, 
autonome DNA-molekyler hvor et ønsket gen settes inn, sammen med en markør, og plasseres i en 
bakteriekultur for framdyrking av store mengder av det ønskede produkt. 
    Et sentralt tema i foredragsholderens presentasjon var kloning av dyr, i betydningen produksjon av 
organismer som er genetisk identiske. Hun brukte Dolly som eksempel. I Dolly-tilfellet ble kloningen 
gjennomført ved kjerneoverføring. Her brukes et egg hvor kjernen er fjernet. I dette egget settes inn 
kjernen fra en celle fra det individ en vil klone, dette blir da i prosessen oppfattet som et befruktet 
egg. Deretter settes egget inn i en livmor og utviklingen av et nytt foster er i gang. De praktiske 
problemene er mange og Dolly fikk jo heller ikke noe langt liv. 
    Et annet tema, som gikk igjen i Sirevågs presentasjon, dreide seg om stamceller (morceller), 
udifferensierte celler som gjennom riktige stimuli kan utvikle seg til spesialiserte kroppsceller av 
mange slag. Kildene til stamceller kan være mange. Størst potensial har embryoniske celler, de 
omtales som pluripotente, og kan gi opphav til alle typer celler. Stamcelleforskningen åpner et vidt 
spektrum av fascinerende perspektiv for framtida: nye medisiner, utviklingen av nye 
organer/kroppsdeler, mer effektive behandlingsmetoder. Sirevåg nevnte her at en nylig har lykkes 
med å gjennomføre en transplantasjon av et luftrør, framstilt i laboratoriet ved hjelp av stamceller 
fra pasientens kropp. Ved slike operasjoner hittil har avstøtningsproblemene vært alvorlige, men en 
ser nå mulighet for at en med dette har en ny teknikk for å avhjelpe problemet, og unngå de sterke 
medisinene en så langt har vært tvunget til å bruke.  
    Foredragsholderen understreket at så vel kloning, spesielt av dyr og mennesker, som bruk av visse 
typer stamceller er forskningsområder hvor sterke etiske motforestillinger fra tid til annen lar seg 
høre.  
    Foredragsholderen åpnet for spørsmål og kommentarer og flere nyttet høvet til å ytre seg, både 
under og etter foredraget. Hun ble bl.a. spurt om sin innstilling til bruk av genmodifisert mat. Hun 
inntok her et nokså pragmatisk standpunkt. Visst ser hun ikke bort fra at en viss risiko kan være til 
stede, men hun viste til at ekspertene gjennom lange tider har vært opptatt av å finne fram til mer 
motstandsdyktige plantesorter med høyere avkastning og mente vel at dette i noen sammenhenger 
ikke skiller seg så mye fra den utvikling som finner sted i dag ved hjelp av genteknologi på 
vekstområdet. Hun delte ikke synspunktene til dem som konsekvent avstår fra å spise genbehandlet 
mat. Verdens befolkning vil sannsynligvis øke med to-tre milliarder i dette århundre og vil trenge all 
den mat vi kan makte å dyrke! Foredragsholderen lot til å være gledelig overasket over den store 
interesse tilhørerne hadde vist hennes foredrag. 
Rapport fra reisekomiteen 



    Bjørn Michelsen kunne fortelle at Berlin-turen 20.-24. april 2009 vil gå som planlagt. Turen til 
Charlottenberg/Finnskogen 13. mai 2009 er nå fulltegnet. En ny tur 13.-19. mars 2010, til Egypt, er 
under planlegging. Vår gamle ”Egypt-kjenner”, Bjarne Sivertsen, planlegger å være med på denne 
turen. 10 medlemmer har meldt seg allerede. 
    Marie Louise Berg nevnte at PUNRs tur til Sør-Frankrike/Spania 8.-17. september 2009 har noen 
plasser ledig. Disse vil nå være tilgjengelige også for medlemmer av PUSK. 
Lydarrangementet i Storsalen på Samfunnshuset 
Vi har gjentatte ganger denne våren slitt med dårlig lydarrangement i Storsalen. Problemene meldte 
seg med full tyngde også på møtet 31. mars. Det synes klart at noe må gjøres om vi skal fortsette 
med å holde våre medlemsmøter her. En kyndig gjennomgang og trimming av hele lydsystemet, og 
måten det brukes på, synes nødvendig. Et gjennomgående trekk er mangelen på stabilitet. På det 
siste møtet forsøkte vi flere ganger å slå av mikrofonen som stod i stativet ved talerstolen. Dette 
utløste hver gang en ganske overdøvende akustisk støy, hvilket må bety at noe i 
”kommandosentralen” bak scenen var fullstendig i ulage. Mer naturlig ville det vel ha vært at 
problemer dukket opp ved innkopling og ikke ved utkopling som her.  
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Opprettet mandag 18. mai 2009 12:38  
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Skrevet av Pål Spilling  
Treff: 706  

Tittel og foredragsholder: "Møte med mennesker gjennom et langt liv i media", Kari Bay Haugen. 
Møteleder, referent, antall til stede: Kjell Solberg, Pål Spilling, ca 175 
Kari Bay Haugen, som nå er pensjonist, har over 40-års fartstid i NRK. Hun hadde ansvaret bl.a. for 
NRK P1 programmet ”Naturens verden”, og fikk Friluftsprisen 2006 for sitt lange engasjement innen 
natur, friluftsliv, og bygdekultur  
Møtet ble som vanlig innledet med diktlesing, sang og allsang. Einar Engøy leste Gunnar Reis 
Andersens dikt ”Til rors Columbus” og Karin Drågum sang med akkompagnement på piano av Erik 
Amundsen. Det ble også informerte om diverse aktiviteter. Bl.a. informerte Trond Thorud om et nytt 
17. mai arrangement på Huseby gård i regi av Foreningen Norden. Her vil bla. Dag Thorkildsen, 
professor ved UiO, tenke høyt om et utvidet nordisk samarbeid. Det ble også minnet om at PUSK kan 
feire 1-års dag den 6. mai.  
Så ble ordet overlatt til Kari Bay Haugen,  
Som innledning til hennes foredrag spilte hun kjenningsmelodien for ”Naturens verden”. Hun elsket 
dette livet å kunne jobbe for natur, friluftsliv, og bygdekultur. Det var en betydelig inspirasjonskilde 
for henne. Hun ga mye av æren for dette til NRK, som hadde gitt henne disse mulighetene til å reise 
rundt både i Norge og i utlandet. Som hun sa, livet hennes ble som et lappeteppe. Deretter tok hun 
oss med på en rundreise både i Norge og i utlandet, knyttet sammen med humørfylte anekdoter og 
fornøyelige historier. Bl.a. besøkte hun paven i Roma, sammen med pater Pollestad, og fikk tatt 
paven i hånden. Hun var også svært opptatt av Finnmark og nærheten til den russiske grensen og 
problemene med atomforurensningene etter Tsjernobyl ulykken og om matjordproblematikken i 
Norge og ellers i verden. 
  
 
 
 
 
 



Referat fra medlemsmøtet 1. september 2009  
Detaljer 

Opprettet onsdag 30. september 2009 17:49  
Publisert onsdag 30. september 2009 17:47  
Skrevet av Vevmester  
Treff: 529  

Tittel og foredragsholder: "Moderne norsk arkitektur", Nina Berre, direktør i Norsk Form. Møteleder 
Kjell Solberg, referent Pål Spilling,  antall til stede: ca 150. 
Nina Berre er utdannet sivilarkitekt fra NTNU i 1992, og har en Dr. Ing.-grad fra NTU i 2002 innen 
moderne norsk arkitekturhistorie. Hun er nå direktør for Norsk Form. 
Møtet ble innledet med allsang  – ”Eg heiter Anne Knudsdotter”  – ledet av Karin Drågum med 
akkompagnement av Erik Amundsen. Det ble også informert om diverse aktiviteter, bl.a. fra 
reisekomiteen hvor de ba om tilbakemelding fra interesserte deltakere på turen til Gøteborg 9. – 11. 
desember, og Sigrid Monrad-Krohn som ba om tilbakemelding på interessen for en tur i nærområdet 
for å se på spesielle severdige bygninger (for eks den katolske kirken, St.Magnus,  i Lillestrøm). 
Nina Berre tok for seg moderne norsk arkitektur og de utfordringer det står overfor. Norske 
arkitekter har gjort seg sterkt gjeldende internasjonalt, med det resultat at den internasjonale 
interessen for norske arkitekter har økt med 180 % de senere år. Nasjonalt står norske arkitekter 
overfor en rekke utfordringer. Det gjelder design av enkeltbygninger, det gjelder harmonisk og 
balansert utforming av byområder, lokalsamfunn, og omgivelser, og det gjelder utformingen av 
nasjonale attraktive turistveier med rasteplasser og utsiktspunkter, samt tilgangen til attraktive 
severdigheter i naturen.  Foredraget ble ledsaget av en interessant power point presentasjon. Her 
fikk vi se en rekke ulike arkitektoniske løsninger, og som viste et mangfold av kreative løsninger. 
Nina Berre nevnte også eksempler på dårlig og mindre god arkitektur. En av de viktigste årsakene til 
dette var at det manglet en helhetlig plan før man gikk i gang med utbyggingen, for eksempel for 
hytteområder og bydeler. 
Norske arkitekter har en solid utdannelse. Her var blant annet arkitekt Sverre Fehn, lærer på 
Arkitekthøgskolen, toneangivende, sammen med Nordberg-Schultz. En forutsetning for gode 
resultater er god økonomi både hos oppdragsgiver og i samfunnet for øvrig. 
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Opprettet onsdag 21. oktober 2009 21:01  
Sist oppdatert mandag 09. november 2009 16:17  
Publisert onsdag 21. oktober 2009 21:01  
Skrevet av Vevmester  
Treff: 534  

Tittel og foredragsholder: "President Obama et år etter valget", Bjørn Hansen, tidligere NRK 
journalist og utenriksreporter. Møteleder Kjell Solberg, referent Pål Spilling, antall til stede: ca 200. 
 Bjørn Hansen har studert politisk filosofi og statsvitenskap ved universitetet i Oslo. Han har vært 
journalist i Arbeiderbladet, og fra 1978 arbeidet han for NRK Dagsrevyen. I denne sammenhengen 
var han utenrikskorrespondent i vel 4 år, stasjonert i Washington. 
  
Kjell Solberg ønsket alle hjertelig velkommen. Deretter sang Karin Drågum ”Levende lys”, 
akkompagnert av Erik Amundsen på piano, og så allsang  - ”I natt jag drømde”. Kristen Folkestad leste 
deretter president Lincoln’s tale på slagmarken i nærheten av Gettisburg, i november 1863. 
  
Bjørn Hansen gav først en kort oppsummering av noen viktige ting som tidligere amerikanske 
presidenter hadde oppnådd, og som har hatt stor betydning for USA. Han nevnte bl.a. Abraham 
Lincoln som var den 16. amerikanske president. Han ledet den amerikanske unionen fra 1861 til 



1865. Han arbeidet for å hindre at sydstatene rev seg løs fra unionen, og førte til en borgerkrig 
mellom nord- og sydstatene. Lincoln ble myrdet i 1865. Lincoln, på tross av at han var republikaner, 
er president Obamas ideal. President Johnson opphevet raseskillet. 
  
Det var en historisk valgkamp forut for valget av Obama. Republikanerne brukte mye skittkasting for 
å rakke ned på Obama, blant annet det at han var afroamerikaner. Men Obama avholdt seg stort sett 
fra å rakke ned på sin republikanske motstander McCain, og understreket gang på gang at han ville 
være president for alle i USA, både hvite og fargede, og alle amerikanere med ulike etnisk bakgrunn. 
Han ville også komme i dialog med de statene som USA tidligere hadde sett på fiendtlige, som Sovjet, 
China, og den muslimske verden, og at alle skulle behandles som likeverdige. 
En av de store reform-sakene Obama har til hensikt å gjennomføre, er helsereformen. 30 – 40 % av 
den amerikanske befolkningen er uten helseforsikring. Obama vil innføre en offentlig helseforsikring i 
konkurranse med private helseforsikringer. Men her møter han meget stor motstand blant 
republikanerne og fra helseindustrien. På grunn av den alvorlige finanskrisen, har USA opparbeidet 
en enorm gjeld, og som kan gjøre det vanskelig for Obama å få gjennomført helsereformen. China er 
USA’s største kreditor, samtidig som disse to landene er sterkt avhengig av hverandre. Videre vil han 
gi skattelettelser til den jevne amerikaner, men skjerpe den overfor de som tjener mest. 
  
Hittil har Obama ikke klart å gjennomføre noe det han har lovet, på grunn av finanskrisen. Så hvis 
dette fortsetter i lengre tid fremover, vil han miste troverdighet og oppslutning. 
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Tema/foredragsholder: "Darwin, fortsatt kontroversiell etter 200 år?"/prof. Dag O. Hessen UiO. 
Møtet ble ledet av Kjell Solberg. Ca 150 var til stede. Referent Kristen Folkestad. 
1.         Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum (SK), Eivind Klemp, fikk ordet, til en appell til de 
tilstedeværende om å støtte en lokal folkeaksjon som planlegges 10. november i regi av SK. Aksjonen 
er rettet mot det forslag som foreligger til kommunebudsjett for 2010 og som i praksis vil medføre at 
biblioteket i Skedsmokorset forsvinner og at planene om en flerbrukshall og en renovering av låven 
på Huseby Gård skrinlegges. 
2.         Det første innslaget i det ordinære møteprogrammet var en sang fra musikalen Fantasticks fra 
1960, med tekst av Tom Jones og musikk av Harvey Schmidt: ”Minns i november, den ljuva 
september…”. Sangen ble framført (i svensk oversetting) av Karin Drågum, til tonefølge av Erik 
Amundsen. 
3.         Dagens allsang var ”Alle fugler små de er”, hvor tilknytningen til dagens foredrag var ment å 
være den vekt Darwin i sin forskning la på de forskjellige fugleartene han observerte. 
4. Per Møller leste Bjørnsons dikt ”Ære det evige Forår i livet”. 
5. Dagens foredrag hadde tittelen ” Darwin, fortsatt kontroversiell etter 200 år?” Foredragsholderen, 
Dag O. Hessen, nevnte at Darwin ikke var noe skolelys i vanlig forstand. Etter farens ønske, og i 
samsvar med slektstradisjonen, søkte Darwin å utdanne seg til lege. Dette ble ingen suksess og han 
gikk over til å studere teologi, åpenbart uten større entusiasme. Hans interesser gikk først og fremst i 
retning av naturvitenskap og fagfeltene biologi og geologi, og her skaffet han seg, gjennom lesning, 
deltakelse i kursvirksomhet og naturobservasjoner betydelig kunnskap og kompetanse. 
Den skjellsettende begivenhet i Darwins liv og karriere fant sted da han i 1831 sa ja til å være med på 
en jordomseiling med HMS Beagle, som ulønnet partner til marinekaptein og naturforsker Robert 
FitzRoy. Reisen var planlagt å ta to år, men det skulle gå fem år før han igjen var tilbake i 



Storbritannia. Reisen gikk til Karibia, øst- og vestkysten av Sør-Amerika, Gálapagos, New Zealand og 
Australia, Kapp det gode håp, og en snartur til Brasil, før kursen endelig ble satt mot hjemlandet. 
Etter at han kom hjem, brukte Darwin lang tid, 20 år, på å bearbeide og skrive sammen resultatene 
av sine erfaringer. Et notat ble utgitt i 1844. Dette ble forløperen til det som senere skulle bli hans 
hovedverk, ”The Origin of Species by Means of Natural Selection”, som ble utgitt i 1959. Her 
presenterer Darwin en teori, som skulle bli kjent som evolusjonsteorien eller teorien for naturlig 
seleksjon, også hyppig omtalt som darwinismen. Han innså at individene i enhver populasjon må 
konkurrere om ressursene hvor disse er  knappe, og gikk ut fra at denne prosessen, sammen med 
variabilitet og genetisk arv, kunne lede til evolusjonære endringer. 
Publiseringen førte til et voldsomt rabalder. For mange mennesker var utviklingsteorien totalt 
uforenlig med bibelens budskap og skapelsesberetning, og med de forestillinger mange hadde om 
jorden, som en planet som ble skapt for noen få tusen år siden. Etterdønningene av denne striden 
kan merkes selv i våre dager. Men i naturvitenskapens verden er evolusjonsteorien i dag bredt 
akseptert og de anslag til demonisering av darwinismen som forekommer i våre dager, kommer først 
og fremst fra bokstavtro kristenkonservative kretser og fra muslimsk hold. Hessen poengterte at 
naturvitenskapen verken kan bevise eller motbevise Guds eksistens. 
I en kort spørsmålsrunde mot slutten av møtet ble det understreket at en del forskere alt før Darwin 
hadde vært inne på evolusjonstanken, én av disse var Darwins farfar, en annen den norske forskeren. 
Niels Treschow. 
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Tittel og foredragsholder: "Måtehold i grådighetens tid", Henrik Syse, seniorforsker ved 
Fredsforskningsinstituttet. Møteleder Kjell Solberg, referent Pål Spilling, antall til stede: ca 200-250. 
Henrik Syse har studert ved Universitetet i Oslo og ved Boston College. Deretter tok han 
doktorgraden i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er spesielt opptatt av moral og etikk. Han er nå 
seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.           
Kjell Solberg ønsket alle hjertelig velkommen. Så var det allsang – Jag en fattig trubadur – med Karin 
Drågum som forsanger. Deretter introduserte Kjell Solberg Henrik Syse og overlot ordet til ham. 
 Henrik Syses hovedfokus var etikk og moral, tema som handler om de mellommenneskelige forhold. 
Etikk er de faglige vurderinger og oppfatninger, mens moral handler om personlige holdninger. 
Sentralt i Syses tankeverden står begrepet ”dyd” (eller ”dygd”). Dydsetikken er en karakter- og 
holdningsetikk, mer opptatt av den handlende enn av handlingene selv og de generelle reglene. En av 
kardinaldydene som Syse framhevet, ved siden av dyder som mot, visdom og rettferdighet, er 
måtehold, som handler om å kjenne seg selv, anerkjenne at det settes grenser og å tilpasse seg disse 
grensene, med de konsekvenser det måtte ha for en selv. I tillegg må man gi spørsmål og 
problemstillinger tilstrekkelig tid til å modnes som grunnlag for løsninger, og se hverandre som 
likeverdige, selv om vi har forskjellig tro og ulike livsvaner. 
I en periode har Syse vært leder for den eierskapsgruppa i Norges Bank som forvalter Statens 
pensjonsfond. I sitt foredrag kom han litt inn på forholdet mellom etiske og finansielle motivasjoner i 
denne sammenheng. Utfordringen er å skape overlapp mellom det som på den ene sida lønner seg 
og det som i henhold til menneskerettigheter og etiske prinsipp er moralsk riktig. 
 Henrik Syse er en meget god formidler, full av morsomme bemerkninger, og en fysisk aktiv måte å 
presentere stoffet på. Det ble gitt tid til en del spørsmål fra salen. 
 Møtet ble avsluttet med Irving Berlins berømte sang, ”White Christmas”. 


