
Hei dere på Aftenposten som samler på skjulte informasjoner! 

Om Gunnar, Eigil og NÆSS, av Roger Bergersen. Gunnar Kjetil Folkestad døde 13. september 2014 

etter nylig fylte 83 år. 1931-2014. Nekrolog i Aftenposten. 

Der han var; var det fest, glede og begeistring. Noen hevder han ikke akkurat noe skolelys. 

Habil på 110 m hekk som spesialitet, og i Stabekk idrettsforenings elitelag i slalåm og utfor. 
Våknet til politisk ivrig bevissthet gjennom forfattere som Stefan Zweig og Arthur Koestler. 

Senere i livet arrangerte Gunnar hver høst en såkalt «seminaraften», der kulturelle, historiske og 

politiske temaer ble debattert. Mange interesser. Løsning av matematiske problemstillinger var 

lidenskap for ham. Yrke sivilingeniør Beregnet styrkeforhold i TV-tårnene rundt omkring i 

Norge. Gunnar: fjellets mann. Besteg fjelltopper, solid klatrer. Kjente hver sti i Nordmarka. Og 

mange kjente han! Gunnar en venn i livsglede. Spesielt fra barndom, bestevenn Eigil Nansen. 

Jeg som referer til dette, har sett nekrologen, av blant annet Dag og Eigil. Jeg kan fortelle 

følgende: I midten av 1980-årene frem til 1991 var jeg på mange turer i Jotunheimen, og andre 

steder sammen med GUNNAR og EIGIL. Hadde hyggelige treff med DAG Brune også. Ja, vi 

hadde mange samtaler om samfunn og om himmelrommet, blant annet fordi GUNNAR hadde 

studert en del atomfysikk tidlig på 50-tallet ved Fort Collins Colorado, mener jeg! Han hadde 

studert inngående videre på egen hånd og var tatt opp ved det norske vitenskaps-akademiet.  

Både Eigil og Gunnar var sterkt opptatt av mine ideer om rom, stoff, feltkraft, romtiden, 

og hvilke funksjoner jeg mente var virksomme her, og om samfunn. Jeg hadde jo kommet frem 

til en kraft-modell på egen hånd i 1979. Og i 1993 leste Gunnar igjennom det som skulle bli 

bokstoff-utgave 1994. Han ble sjokkert. Dette kunne ikke ha ligget i skuffen i 14 år. Joda. Jeg og 

Gunnar hadde mange turer alene oppe i fjellet. Min sønn Remi var med på 1 av turene. Utenom 

der jeg, bror Bernt og sønn tok en ekstrem langtur her. Gunnar og jeg var på Vongsen i Jostedalen, 

utenom innerst i Jostedalen også. Navnet Odd Wormnes kom frem her, en kontakt på 

Universitetet som bifalt vitenskaps-modellen. Senere har Arne Næss vist tillit til, og også Ragnar 

Næss, støttet synet. Jeg tror en sterk understøtting ligger under fra denne kanten. Takknemlig! 

Boken ble fagvurdert uten min tilstedeværelse og har slått an blant vitenskaps-forståere. 

Blant annet i fysikk, kjemi og astrofysikk, de med de store modellene og funksjonene til Natur, 

Kosmos, Partikler. Og Gravitasjons-teoretikere. Akkurat NÆSS, GUNNAR og EIGIL var ikke 

de jeg trodde ville stifte bekjentskap med, men det Ettertrykkelig! Jeg var i en kort duo med 

Eikeland og Nansens Arkitekt-firma på Fornebu, da jeg ble foreslått å ta kurset på det nye 

Archicad-programmet, for så formidle dette til dem etterpå. På mange måter involvert, blant annet 

også som støtte for meg selv i en alvorlig krise. Eigil kom forresten på jevnlige tilsynsbesøk i Det 

Filosofiske Selskap i tiden 1997-2003. Jeg vil rette en takk til Gamre, sikkerhetssjef på Stortinget, 

som støttet depositum til det første kontoret vårt i Kristian Augusts gate. Ja; Gamre var med!  

Viktig dokument tross alt, om om-gjenge, som dere kan legge til på min CV og forståelse! 

Jo; jeg er tydelig en uhemmet fremfører av mange nye tanker og vektige vitenskaps-teorier, og 

ser ingen grunn til bånd-legge meg. Til det er visjonene for åpenbare. Alt teori sugd fra eget bryst. 

Jeg har stiftet bekjentskap med flere atomfysikere som sier jeg har gitt dem mye!  

Roger Bergersen   

Forandringskraften-Differensialkraften the df-Force: En betegnelse har gått gjennom fag og 

bibliotek: Kamos! Someday, maybe, del med dette! 


