
 

 

 

Referat fra klubbmøte nr. 22 den 9. januar 2020 

Referent: Knut Holth-Larsen 

Åpning:   
Møtet ble ledet av president Terje C. Gløersen, som startet med et av sine tankevekkende gruk – i dag 

om Ærlighet. Presidenten opplyste at «Inner Wheel» i år er 60 år, i den forbindelse har klubben gitt kr 

10.000,- til deres førerhundprosjekt. 55 medlemmer, 5 gjester og foredragsholder ble ønsket 

velkommen til dagens møte. 

 

Dagens tre minutter: Anila Nauni holdt dagens 3-minutter. 3-minutter var et forkortet 

egoforedrag. Anila fortalte om sin oppvekst i Albania hvor foreldrene var lykkelige byråkrater 

i Tirana. Hun studerte ved Universitetet i Tirana på 80-tallet hvor alt virket rettferdig. Hun 

reise ut av Albania i 1992 og begynte å studere ved Universitet i Oslo hvor hun har tatt en 

doktorgrad. Hun er gift og bor i Oslo med 2 barn og arbeider i dag i Forskningsrådet. Hun er 

ydmyk for å kunne snakke om seg selv i Oslo Rotary Klubb. Hennes viktigste aktiviteter i 

livet er: hobbyer, familie, yrke, vennskap og trening 

 

Foredrag: Odd Vangen introduserte dagens foredragsholder. Ole Johan Borge, med 

foredraget «Bioteknologirådet – Hva gjør vi når snart alt er mulig?» Foredragsholderen 

ønsker å gi et inntrykk av hva som i dag er mulig. Bioteknologirådet består av ca. 15 

medlemmer, hvor de fleste er professorer. Bioteknologiens «alfabet» har 4 «bokstaver» og 

fungerer over alt i verden, i motsetning til det norske med 29 bokstaver og kun er forståelig i 

Norge og til dels i Sverige og Danmark. 

Det finnes 20310 gener, og genene må passe sammen som et samspill i et orkester. Det er 

selvfølgelig genetiske variasjoner innen alle arter. Innen dyreverden drives det avlsarbeid på 

alle individer. Hvis vi ønsker å avle frem spesielle egenskaper for eksempel hos kyr, kan dette 

arbeidet ved vanlig avl ta 15-20 år. Med bioteknologien gjennomfører man gen-redigering. 

Med et slik program kan avlsarbeidet gjennomføres på 1,5-2 år. Eksempler på områder hvor 

man ser for seg å bruke gen-redigering er på kashmir-geitene som man ønsker at skal utvikle 

lenger fibre, på oppdrettslaks ønsker man at fisken ikke blir kjønnsmoden ved hjelp av 

genmodifisering, Dette vil i tilfelle bety at oppdrettsfisken ikke utgjør noen fare ved rømning 

og poteter kan gjøres resistente mot soppinfeksjon. 

For oss mennesker kan gen-redigering bety at vi kan få kontroll på muskelsykdommer og 

blodsykdommer, vi kan altså få slutt på genetiske sykdommer. For at vi skal motta et gen må 

vi ha en «reseptor». Hvis vi kan få kontroll over denne «reseptor» kan vi stoppe HIV.  

All gen-redigering har selvfølgelig et etisk aspekt. Hvis vi alle hadde latt oss DNA-teste 

kunne for eksempel politiet hatt en DNA-database som hadde vært svært nyttig i 

etterforskning av kriminalitet.  

Uten at det er noe krav til DNA-testing har teknologien kommet så langt at det er svært 

rimelig å teste seg. Gjennom slektsforskningsprogrammet MyHeritage kan man teste seg for 

den nette sum av kr 590,-, hittil har over 30 mill latt seg teste. Mange har gjennom slike testet 

funnet frem til fjerne og ukjente slektninger. 

Uansett vi har tid til å reflektere over bioteknologiens mulighet, teknikken skaper etiske 

problemer som vi må ta oss tid til å diskutere. 

 


