
Referat fra møte den 13.november 2018 
Til stede i dag 
Irene, Egil, Olav Aa., Ragnar, Per Sanni., Anders, Nils, Per H., Einar K., Bent, Kolbjørn, Hans 
Petter, Svein Tore, Asbjørn og Knut.  
 
Gjester; Erik Hans Eriksen, Langesund RK og Knut Kaasen. 
Irene åpnet møtet med litt med tilknytning til dagen.;  
Gammel overtro; Det er dumt for en jomfru å sitte mellom 2 brødre, da blir hun ikke gift på 7 
år. 
Den 15.11.1950 skjedde den store togulykken på Hjuksebø, persontoget på veg mot Oslo 
kolliderte med 2 fullastede løpske godsvogner mellom Hjuksebø og Holtsås.  
Ulykken krevde 14 menneskeliv. 
 
Kveldens foredragsholder, Rune Nilsen som bor på Gvarv, Professor (emeritus) i global helse 
ved Universitetet i Bergen og styreleder for universitetene i Sør Øst Norge. Tema; Telemark, 
en fremtidig kunnskaps-region, trenger vi det? 
 
Etableringen av Universiteter utenfor hovedstaden hadde motbør fra det etablerte, først 
Oslo vs. Bergen, senere Oslo og Bergen vs. Tromsø. 
Slik fortsatte det etter som nye etableringer kom.  Myndighetene hang også etter, mange 
reformer, men et unntak er Thorbjørn Røe Isaksen og, siste reform.  Univ., Høyskoler og 
forskning må integreres, ha nærhet og  lokal tilpasning. 
 
Næringsliv og alt ellers i de ulike regioner er avhengig av at universiteter og forskning er 
lokalt tilpasset.   Det gir utvikling. 
Ved en konsentrert lokasjon til f.eks. hovedsteder oppstår det man kan kalle Academic 
Apartheid, kunnskap samles hos en liten gruppe, Kunnskapen blir ikke relevant og ikke 
tilpasset næringsliv og samfunnets behov. 
Også globalt har det tatt tid.   
Verdensbanken påpeker at ingen land overlever uten utdanningsinstitusjoner. 
Europa definerer seg som en kunnskapsbasert region. Spisskompetanse er A og Å for industri 
og næringsliv. 
 
Rune Nilsen kommer fra Notodden. 
Han har bl.a forsket på immunologi og patologi. 
Doktorgrad i 1981. Bl.a. i emnene Tuberkulose, Lepra og HIV.   
Han har jobbet internasjonalt, bl.a i Afrika. Bl. a. ved Armauer Hansens Research Institute i 
Etiopia fra 1984. 
 
Som ivrig radioamatør siden 1963 forsto han de enorme muligheten  for 
kunnskapsspredning og undervisning via virtuelle medier. Nærhet til kunnskap hvor som 
helst og når som helst. 
 
Det er altså svært viktig for en region å ha utdanningsmiljø og forskning som er lokalt 
tilpasset, at det integreres tidlig og at det ikke opprettes konkurrerende dvs. lignende 
studieretning/ forskning   andre steder der det ikke har lokal relevans. 
Et særdeles interessant foredrag som ble avsluttet med noen spørsmål og innspill.  



"Ulefoss-Damen" ble som takk overrakt foredragsholder av President Irene. 
 
Dagens trekning. Vinflasken gikk til vår gjest fra Langesund, Anders fikk napp i 
"vandrepokalen". 
 
Knut N 
–––– 


