
 

Molde og omegn lokallag av LOP 

 

REFERAT FRA ÅRETS SOMMERTUR 

til Kavli Moen Gård og Kunnskapssenter 

torsdag 3. juni 2021. 
 
 

Sted: Eresfjord  

 

Tid: Avreise kl. 1100 fra Krona. 

         Retur kl. 1500 fra Kavli Moen Gård. 

 

Til stede: 47 

 

I det nydeligste sommervær dro 47 LOP-medlemmer fra Krona og innover til  

Eresfjord, hvor vi skulle besøke Kavli Moen Gård og Kunnskapssenter. 

Fred Kavli rakk å restaurere og bygge om sitt barndomshjem og opprette  

stiftelsen Kavli Foundation før han døde i 2013. 

 

Kavli Foundation har innledet samarbeid med flere undervisningssteder, og  

her kan forskningsstudenter møtes til seminar. Nobelprisvinnerne May Britt  

og Edvard Moser er blant dem som ivrer sterkt for at gården skal benyttes til 

slike sammenkomster. 

 

Romsdalsmuseet overtok drifta av stedet 1. januar 2021, i første omgang med en 

varighet på fem år. 

 

Vel framme på gården ble vi møtt av driftsansvarlig Hans Kristian Hatle. 

Han førte oss opp i spisesalen, der det en gang hadde vært låve. 

Store bilder på veggene viste Fred Kavli avbildet med flere amerikanske  

presidenter.  

 

Hatle fortalte oss fra Fred (Alfred) Kavlis (1927-2013) liv, utdanning og suksess 

i USA. Etter artium på Firda landsgymnas, og utdanning som sivilingeniør ved  

fysikklinja ved NTH i Trondheim, dro han i 1956 til USA. 

Der fikk han arbeid i sensorindustrien som lagde sensorer til Atlasraketten, som 

fraktet de første amerikanske astronautene ut i verdensrommet. 

I 1958 ble Kavlico Corporation dannet i California. Firmaet utviklet seg til å bli 

en av verdens ledende produsenter av sensorer til kjøretøy, fly og romfartøy. 

I 2000 solgte Kavli seg utav Cavlico for to og en halv milliard kroner. 



Deretter ble stiftelsen Kavli Foundation opprettet. Den skal finansiere tre 

forskningspriser, innen astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap. 

Prisene er på en million dollar og er utdelt annen hvert år siden 2008. 

Fondet er også kjent for donasjoner til forskningsinstitutter bl.a. i USA, Europa,  

Japan og Kina. Ett av instituttene innen nevrovitenskap er lagt til NTNU i 

Trondheim, og flere renommerte universiteter har nå Kavli- institutter. 

 

Så var det tid for dagens eksklusive måltid: Viltgryte med kjøtt fra hjort og 

moskus! Moskusen hadde forvillet seg ned i Eikesdalen, der den ble skutt, og der 

et stort stykke havnet hos kokk Nikolai Finnset. Servert med en vellaget stappe 

av mandelpotet, er dette et måltid som vil bli husket! 

 

Deretter ble det anledning til å se seg om i de fint restaurerte husene, deriblant  

i verktøymuseet under spisesalen.  

 

Før avreisen takket Bitten Hans K.Hatle for et hyggelig opphold på Kavli Moen 

Gård og overrakte blomster fra oss alle. 

 
Hjemturen var igjen en nytelse i finvær og vakker Romsdalsnatur. 

 

Vi takker turkomiteen som hadde tilrettelagt en så fin tur for oss, og ønsker alle  

en riktig fin sommer! 

 

Så møtes vi igjen i august! 

 

Mvh, Dagny Waagbø. 

Sekr. 

 

Ps. 

Lidvar Nygjerde fra Kunnskapsreiser ønsker å informere LOP-medlemmene 

om Peer Gynt-spelet ved Gålåvatnet 31.07-02.08 og 03.08-05.08. 

Flere av våre medlemmer var påmeldt spelet som ble avlyst p.g.a korona-

epidemien i fjor. Det er noen få billetter/hotellplasser igjen til årets 

forestillinger.  

Interesserte kan ta kontakt med Nygjerde på 

lidvar@kunnskapsreiser.no 

Ds.  
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