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Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtene vinteren og våren 2013. 
Møtene holdes i Samfunnshuset på Skedsmokorset vanligvis den første tirsdag i måneden, men med 
et par unntak. Foredragene begynner kl. 12.00 med sosialt treff fra kl. 11.00 hvor man kan få kjøpt 
kaffe/kaker. 
Foredrag:  
8. januar - Kapitalismen: Idéene, suksessene, vrangforestillingene, krisene og  reformbehovene 
Kåre Willoch, tidligere statsminister 
NB! Dette er et fellesmøte med PUNR, Møtested: Lillestrøm Kulturhus 
  
5. februar - Styrke og svakhet i klimadebatten 
Pål Prestrud, tidligere direktør, nå seniorrådgiver ved Senter for klimaforskning (CICERO) 
NB! Årsmøtet i PUSK avholdes umiddelbart etter foredraget 
  
5. mars - Hvor gammelt er språket 
Rolf Theil, professor ved Universitetet i Oslo 
  
2. april - Fra Wessel til Wildenvey – og kanskje enda lengre 
Øyvind Straume, tidligere skolesjef i Ullensaker 
  
7. mai - Fedrift og pekuniære forhold. Om ordenes opprinnelse og slektskap 
Arne Torp, professor emeritus ved Universitetet i Oslo 
Kort om programmet/foredragsholderne 
8. januar - foredrag ved Kåre Willock (er omtalt i tidligere utsendelser) 
5. februar - foredrag ved Pål Prestrud. Spørsmålet om de klimaendringene vi opplever er menneske-
skapt eller bare et utslag av naturlig variasjon, har utløst en motsetningsfull debatt. Frontene er steile 
og konsekvensene av vårt syn og våre valg er potensielt veldig store. Pål Prestrud er seniorforsker 
ved Senter for klimaforskning (CICERO) og har vært sentral i den norske debatten om 
klimaspørsmålet. Han har meget gode forutsetninger for å snakke med faglig tyngde om ”Styrke og 
svakhet i klimadebatten”. 
5. mars - foredrag ved Rolf Theil. Menneskets kultur og vår suverene posisjon i dyreriket, ville vært 
utenkelig uten et språk. Men hvor tidlig fikk mennesket språk. Foredragsholderen svarer på dette ved 
å stille 2 nye spørsmål. 1. Hvor gammelt må språket være? Og 2. Hvor gammelt kan språket være? 
Foredraget belyser inngående disse spørsmål blant annet ved å gå tilbake til historiske vitnesbyrd, 
kulturelle indikasjoner og anatomiske forutsetninger. Rolf Theil er professor ved UiO. Han er meget 
språkmektig med ca. 50 språk i sitt repertoar. 
2. april - foredrag ved Øyvind Straume. Foredraget består av 2 litterære minikåserier, det ene om 
Johan Herman Wessel og Herman Wildenvey med dikt av disse. Det andre har dikt av Andre Bjerke, 
Jacob Sande og Arne Paasche Aasen under fellestittelen: Dumme menn og troll til kjerringer – og 
kjærligheten. Øyvind Straume er tidligere skolesjef, nå pensjonist. Han har i en årrekke vært aktiv i 
utarbeidelse og presentasjon av litterære programmer, og er en skattet foredragsholder. Han har 
også presentert dikt på Det norske teater. 



7. mai - foredrag ved Arne Torp. Ordene fe og peku (penger) er opprinnelig det samme ordet som 
henspeiler på pengenes verdi i det gamle samfunnet basert på fedrift. Etymologien handler blant 
annet om ord i ulike språk som kommer fra et felles opphav. Etymologien kan fortelle oss at ord som 
Århus og Nidaros har svært likt opphav. Men hva er bakgrunnen for ord som nøkkelost og 
bjørnetjeneste? Arne Torp er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved UiO. Han har skrevet 
flere lærebøker, og var i mange år medlem av Norsk språkråd. Har deltatt i en rekke radio- og Tv 
programmer, blant annet i ”Typisk norsk”. 
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Medlemsmøtene for høsten 2013 er nå klare. Det blir flere spennende og lærerike møter. Vi starter 
med Svein Tindberg og forarbeidet til Abrahams barn, tar deretter  turen  innom utviklingen av 
smittesykdommenes historie (Ole J. Benedictow), så tilbake til Norge og 100 år med kvinners 
stemmerett (Kirsti Kolle Grøndahl) for til slutt å avrunde året med et dramatisert foredrag om vår 
store kunstner Edward Munch av skuespiller Ineke Brinkman. Her burde det være noe for enhver 
smak. 

Styret ønsker alle hjertelig velkomne til høstens møter! 

Foredrag 
3. sept. Om arbeidet med Abrahams barn  

Svein Tindberg, skuespiller, Det norske teateret 
  
1. okt. Lange linjer i smittesykdommenes smitte- og spredningshistorie. Fra steinalderen til 
våre dagers HIV-AIDS, SARS, fugleinfluensa og svineinfluensa:  

Ole Jørgen Benedictow, professor emeritus, UiO 
  
5. nov. Hundre år med allmenn (kvinners) stemmerett   

Kirsti Kolle Grøndahl, tidligere statsråd, leder av stemmerettskomiteen  
              
 3. des. Edward Munchs egne ord. Et dramatisert foredrag om kunstnerens liv  

Ineke Brinkman, skuespiller og instruktør 
  
Nedenfor kan du lese mer om foredragsholderne og foredragene. 
Svein Tindberg: Om arbeidet med Abrahams barn 

 
Svein Tindberg har en lang og variert karriere som skuespiller ved Det norske teateret, 
Nationalteateret, Trøndelag teater, Fjernsynsteateret og også fra Riksteatern i Sverige. Aller mest 
kjent er han blitt for sine tre forteller-forestillinger om Evangeliet etter Markus (1995-96), Apostlenes 
gjerninger(2000) og i 2012 for forestillingen: Abrahams barn. For forestillingen om Evangeliet etter 
Markus ble han tildelt Kritikerprisen i 1995 og Telenors kulturpris. Hele 220 forestillinger ble sett av 
til sammen 75 000 personer. Også Apostlenes gjerninger trakk fulle hus. Svein Tindberg fikk i fjor 
Heddaprisen for «Abrahams barn», en monolog om Islam, jødedom og kristendom og disse 
religionenes felles opphav. «En mann alene på scenen, en svevende jordklode som eneste 
scenografi». Det var årets beste teateropplevelse, i følge Hedda-juryen. 
Ole Jørgen Benedictow: Lange linjer i smittesykdommenes smitte- og spredningshistorie. Fra 
steinalderen til våre dagers HIV-AIDS, Sars, fugleinfluensa og svineinfluensa. 



Ikke bare kriger, men også epidemier har vært med å forme Europas og Norges historie. 
Svartedauden for eksempel, satte tydelige spor i de fleste deler av vårt land både demografisk og 
språklig.  I vår tid har vi vært vitne til utbredelsen av HIV-AIDS, Sars og – i den aller seneste tid – også 
fugle- og svineinfluensa. Virus gjennomgår hele tiden endringer med hensyn til hvor farlige de er for 
mennesker, og i evnen til å smitte mellom mennesker. Skrekkscenariet er at det igjen skal dukke opp 
et virus med høy dødelighet og stor evne til å smitte mellom mennesker, slik tilfellet var 
med  spanskesyken. Ole Jørgen Benedictow er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo. 
Han har middelalderen og pestepidemier som spesialfelt. Han har publisert en rekke bøker og artikler 
om emnet. 
Kirsti Kolle Grøndahl: Hundre år med allmenn(kvinners) stemmerett. 
I perioden 1890 til 1913, ble spørsmålet om kvinners stemmerett diskutert hele 15 ganger i 
Stortinget. Da grunnlovsendringen endelig ble vedtatt den 11. juni 1913, var Norge det fjerde land i 
verden som innførte allmenn stemmerett. Stortinget har etablert en egen stemmerettskomite som 
skal planlegge og gjennomføre en rekke markeringer av stemmerettsjubileet. Kirsti Kolle Grøndahl, 
tidligere stortingsrepresentant, statsråd og selv første kvinnelige stortingspresident i Norge, er leder 
for stemmerettskomiteen. Det er tankevekkende at det vi i dag ser på som en selvfølgelighet, har 
hatt en smertefull tilblivelseshistorie med sjikane, latterliggjøring og stigmatisering av de sterke 
kvinner som fremfor noen kjempet frem den allmenne stemmeretten. Siden allmenn stemmerett er 
en forutsetning for demokratiet, markerer stemmerettsjubileet strengt tatt også innføringen av et 
fullverdig demokrati i Norge. 
Ineke Brinkman: Edward Munchs egne ord: Et dramatisert foredrag om kunstnerens liv 
I år feires 150-års jubiléet for Edward Munchs fødsel. Munch er Norges mest kjente og en av verdens 
største malere noensinne. Sammen med Ineke Brinkman blir vi bedre kjent med kunstneren gjennom 
hans dagbøker, litterære notater og brev. Ineke Brinkman er en nederlands-norsk skuespiller med 
praksis fra hollandske teatre, TV- og filmproduksjoner. Hun har laget flere programmer for NRK, 
jobbet for teatre i Norge og Danmark og hun stiftet den frie teatergruppen ”Cabaretgruppen”, med 
fokus på litterær Cabaret og Kleinkunst. I sin egen Teatersalong i Homansbyen har hun satt opp 
”Kjærligheten favner alt”, med Aage Kvalbein (cello), Helga botn (Sang), Arnhild Vik (piano) og seg 
selv. Hennes interesse for Munchs tekster resulterte i forestillingen ”Munch maler i ord” og senere 
”Din hengivne Edward Munch”, som ble spilt 150 ganger på norsk, tysk og engelsk. Inke Brinkman er 
utdannet ved London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). 
  
 


