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Forord 

   
 
Pensjonistakademiet Campus Ås har nå eksistert i 25 år, til i fjor med navnet 
Pensjonistakademiet ved UMB og før det Pensjonistakademiet ved NLH. De seks 
som satte det hele i gang i 1989 brukte også betegnelsen pensjonistforening.  
Foreningen har fram til i år ikke hatt noen valgt eller utpekt leder. Tre-fire personer 
har dannet en programgruppe, og en av disse har fungert som kasserer.  Når et 
medlem av gruppa ønsket avløsning, var det vedkommendes oppgave å finne en 
som var villig til å overta. Det nye medlemmet i programgruppa ble «velsignet» av 
akademimedlemmene i et allmøte der også regnskap ble presentert og aktivitet og 
økonomi diskutert. Takket være alle motiverte, entusiastiske og dyktige medlemmer 
som har påtatt seg jobben i programgruppa, har foreningen eksistert og blitt populær 
med denne enkle organisasjonsformen.  
 
Når historien om Pensjonistakademiet skulle skrives, har foreningen en umåtelig 
verdifull ressurs i bøker/protokoller fra alle foredragsmøter med dato, møtested, 
tema, foredragsholder og navnetrekk for alle møtedeltakerne! Det er også funnet 
nyttig informasjon i dokumenter etter personer som er gått bort og andre som har 
vært i programgruppa. Dette materialet er nå samlet og systematisert. 
  
I tillegg har vi et medlem som, uten å bli bedt om det, bare skriver manuskript til en 
25-årsberetning for foreningen. Da må vi bare konstatere at frivillighet fungerer og gir 
både andre medlemmer og kanskje ikke minst de som «ofrer» seg gode opplevelser! 
Arne Ellingsberg har gått gjennom arkivmaterialet og laget en meget interessant 
oversikt og framstilling av aktivitetene i Pensjonistakademiet gjennom 25 år fram til 
og med at Pensjonistakademiet Campus Ås fikk sine vedtekter og valgte 
tillitspersoner i 2014. 
 
Vi takker Arne Ellingsberg hjertelig, ikke bare for hans arbeid med 
historieberetningen, men også for hans meget aktive deltakelse med spørsmål og 
kommentarer på foredragsmøtene og store interesse for virksomheten gjennom 
innspill til organisering og aktivitetsplaner. 
 
 
 

Ås, 24. september 2014 
 
 
 

For styret Pensjonistakademiet Campus Ås 
 

Lars Sjøflot 
 

styreleder 
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Historien om 
 

Pensjonistakademiet  
 NLH – UMB – CAMPUS ÅS 

 
 

1989 – 2014 
 

av 
 

Arne Ellingsberg 
 
 
 
Innledning 

Navnet på organisasjonen som vist ovenfor, tyder på en utvikling, og utviklingen, eller 
kanskje riktigere, forandringene, skjer fort i vår tid. Det stunder mot 25-årsjubileum for 
Pensjonistakademiet. Dette er vel verdt å dvele ved, og la tankene passere revy. 
Hvem var det som tok initiativet og hvorfor? Og hva ble det til? 

Alt har en begynnelse. Som det går fram nedenfor om «Opptakten til 
Pensjonistakademiet», kan starten regnes fra første møtet «i plenum» den 14. 
september 1989. Dette utviklet seg til regelmessige møter og til gjensidig nytte og 
hygge blant pensjonistene i det vitenskapelige miljø på Ås. 

Det begynte med månedlige møter, med ca. 20 deltakere det første året. Det var stort 
sett månedlige møter fram til 1998/99 og siden hver 14. dag, unntatt i 
sommerperioden. Deltakelsen har vært varierende, etter foredragets aktualitet og 
interessen for spesielle foredragsholdere; oftest 30-50 til unntaksvis vel hundre. Fra 
1996 har det vært arrangert vårturer. 

Jubileer gir anledning til å se bakover, å minnes. Jammen går 25 år fort, og det skjer 
mye på 25 år. Initiativtakerne til Pensjonistforeningen/Pensjonistakademiet gjorde en 
genistrek ved allerede fra starten å la en protokoll over temaene og 
foredragsholderne gå rundt i møtene for underskriving av tilhørerne.   

Listene over foredragsholderne, de ulike temaene som har vært tatt opp og drøftet, 
forteller om interessante personer, til dels personligheter, og hvilke temaer som var 
viktige og interessante. 

Navnetrekkene til alle deltakerne på møtene vekker minner. Jo, han/hun var selvsagt 
med – ja, ja. Det gir grunn til ettertanke og takknemlighet. Mange er blitt borte. Det 
blir vi etter hvert alle.    

I tillegg til den faglige viten som selve Pensjonistakademiets egne bidro med, ble det 
trukket veksler på andre vitenskapelige og samfunnsbevisste mennesker for å fylle 
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hungrende pensjonisters behov for stadig ny viten. Nye pensjonister, med et stigende 
antall kvinner, kommer med. 

I dette skriftet om de første 25 årene er nok listen over foredragstemaene det 
viktigste. De forteller en viktig landbruks- og kulturhistorie. Bak oversikten er det gjort 
et forsøk på en gruppering av temaene, og på tilhørernes interesse for temaene og 
foredragsholderne. 

Pensjonistakademiet var de første 24 år en uformell forening uten vedtekter. Det 
betyr ikke at arbeidet i Pensjonistakademiet har vært uten diskusjon og endringer. 
Ved hjelp av tjenestevillige programgrupper, med evne til oppfinnsomhet og 
tilpasning til medlemmenes interesser, har intensjonene med Pensjonistakademiet 
likevel til fulle lyktes; det være seg både faglig, sosialt og kulturelt. 

Etter hvert har det likevel, på grunn av praktiske forhold vedrørende lokaliteter, 
formaliteter og økonomiske forhold blitt ønskelig med en formell organisasjon med 
vedtekter. 

Den 29. januar 2014 ble det derfor etter godt forarbeid fra siste programgruppa og en 
valgkomite, og en omfattende diskusjon, vedtatt nye vedtekter. Først kan det 
imidlertid være interessant med et lite tilbakeblikk; opptakten, hvem som var med i 
Pensjonistakademiet, småplukk fra «driften», samarbeidsløsninger, forslag om 
retningslinjer for organiseringen, forholdet til NLH, prinsipielle spørsmål for valg av 
foredragstemaer etc. 

 
Opptakten til Pensjonistakademiet 

Den 5. april 1989 var seks akademikere i NLH-området samlet for å diskutere 
hvorvidt det var grunnlag for å invitere pensjonistene i det vitenskapelige miljø i Ås til 
regelmessige sammenkomster til gjensidig nytte og hygge. De seks var Birger 
Opsahl, Peder Braathe, Knut Aastveit, Sigmund Borgan, Jac. Fjelddalen og Erling 
Strømme. 

Det ble framhevet at en bør ha et tema av betydning å samles om. Det ble vedtatt å 
arbeide videre med et opplegg presentert av Knut Aastveit, som gikk ut på å 
diskutere «Norsk landbruk i et harmonisert europeisk fellesmarked – forutsetninger 
og muligheter». 

Et nytt møte ble holdt den 15. mai 1989, og Borgan holdt foredrag om «Hva går EFs 
indre harmonisering ut på?». Følgende personer deltok på møtet: Thor Homb, Harald 
Skjervold, Olav Hjulstad, Rolf Landfald, Sigmund Borgan, Knut Aastveit og Erling 
Strømme, alle professorer ved NLH. 

Det ble enighet om å gå videre med å møtes og å invitere alle pensjonister i det 
vitenskapelige miljø i Ås til et møte der en diskuterer videre arbeidsopplegg. (Se 
innbydelse til møte seinere.) 
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Tema til drøfting første året: «Hva går EFs indre harmonisering ut på?» 

Da dette var første temaet stifterne av Pensjonistakademiet ville se nærmere på, 
viser det at de ikke var bare opptatt av sitt eget fag, men så det i en total 
samfunnssammenheng, lokalt som internasjonalt.  

De var nysgjerrige på hva begrepet «harmonisering» innebar, og i og med at det 
også går igjen nedenfor i «EF-problemkomplekset» som aktuelt tema seinere, kan 
det være av interesse å sitere litt fra Borgans foredrag. Borgan var professor i 
landbruksøkonomi ved NLH, og således spesielt opptatt av det temaet i EF. Han var i 
motsetning til andre økonomers hyllest til marked og penger, mer opptatt av 
sparsomhet og trivsel. 

Før han går nærmere inn på EF, hvor økonomi er et sentralt tema, siterer Borgan hva 
professor, rettslærd, politiker og sosialøkonom T.H. Aschehoug (1822-1909) mente 
om begrepet økonomi for vel hundre år siden: «Økonomi er betegnelsen på den 
virksomhet hvorved menneskene skaffer seg og bruker de ytre midler til å tilfredsstille 
sine livsviktige behov: mat, klær, husrom osv.»  

Borgan filosoferer også over betydningen av noe som kalles 
«selvforsyningsøkonomien på laveste lokale plan». Han siterer Petter Dass i 
«Nordlands Trompet»: «Du Torsk kan vel kaldes vor Næring og Brug. Du skaffer fra 
Bergen saa mangen Tønd` Rug, Den stakkels Nordfarer til Føde.» 

Med tørrfisk som betalingsmiddel fikk nordlendingen rug fra Østersjølandene, og 
Østersjølandene fikk – med rug som betalingsmiddel – tørrfisk fra kyst-Norge. 

Platon (400 f. Kr.) hadde også filosofert over hva som var nyttig og unyttig handel. 
Nyttig stemte over ens med det Petter Dass tok som eksempel. Unyttig var alt som 
lærte menneskene opp til å ønske og kreve varer og tjenester de ikke trenger, og 
som dertil fordrer mer naturressurser enn de handlende parter sammen rår over. 
Platon mente at dette var den grunnleggende årsak til krig. For å få til et harmonisk 
og fredelig fellesskap av stater, må alle praktisere to leveregler: «Måtehold i krav, og 
rettferdighet i fordelingen av godene. All politisk ledelse burde ha som hovedoppgave 
å fremme disse to reglene», siterte Borgan før han gikk nærmere inn på det som i EF 
kalles harmonisering, og hvordan dette strider mot rådene fra professor Aschehoug 
og filosofen Platon (400 år f. Kr.) 

Så gikk Borgan til «kjernen», utgangspunktet for EF. 

EFs målsetting i artikkel 2 i Romatraktaten av 25. mars 1957 lyder: «Det skal være 
fellesskapets mål gjennom opprettelsen av et felles marked og ved etter hvert å 
tilnærme medlemsstatenes økonomiske politikk å skape en harmonisk utvikling av 
den økonomiske virksomhet i fellesskapet som helhet, en kontinuerlig og balansert 
ekspansjon, økt stabilitet, stadig stigning i levestandarden og nærmere forbindelser 
mellom medlemslandene.» 

I foredraget kommenterte Borgan dette slik: «Av disse sitatene går det fram at 
fellesskapet hadde to overordnede mål. Utad skulle det gjøre verdensdelen sterk i 
økonomisk makt og prestisje. Innad skulle det fremme velstand, i betydningen høyere 
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materiell levestandard. For begge disse formål var det antatt at skapningen av et 
felles marked var både nødvendig og effekt virkemiddel. For de tidligere tiders nevnte 
vismenn var markedet et sted hvor menneskene møttes for å bytte bort varer de selv 
hadde mer av enn de kunne bruke, mot varer andre hadde mer enn nok av. I denne 
handelen var penger et meget nyttig hjelpemiddel, men de hadde ingen verdi i seg 
selv. Derfor ble også «handel med penger», med renter som «betaling», sett på som 
noe forkastelig. Profetene i Det gamle testamente fordømte det som en av de verste 
synder. Slik det nå er blitt, er det en forestilling om at penger ikke bare er et praktisk 
og effektivt hjelpemiddel for nyttig byttehandel. De er i økende grad blitt selve 
hovedmålet, som alt annet må rette seg etter. Ingen ting synes å ha verdi hvis det 
ikke kan selges og kjøpes for penger.» 

Borgan kommenterer så alle de problemer «fellesskapet» allerede hadde ført med 
seg: «I stedet for å fremme enighet og harmoni mellom nasjonene i fellesskapet og 
mellom bransjene og interessegruppene innen nasjonene, førte mangelen på marked 
for alt som ble produsert, til alle slags finurlige og fordekte former for vern mot import 
og støtte av eksport innenfor tollunionen.» (…) «Utnyttingsgraden av de tekniske 
produksjonsanlegg måtte reduseres, og det kunne skje ved å redusere innsatsen av 
arbeidskraft. Dermed ble arbeidskraft en helt synlig overflodsressurs, og de oppsagte 
og permitterte arbeidstakere en stadig økende utgiftspost på sosialbudsjettene». 

Borgan vurderte også EFs landbrukspolitikk: «Slik landbrukspolitikken ble utformet, 
kom den snart til å virke stikk motsatt av det som var hensikten. For de områder 
innen fellesskapet som hadde de største potensialer for økt landbruksproduksjon, 
utløste den en produksjonsvekst som snart skapte overproduksjon i forhold til 
behovet i området. I stedet for å gi nettoinntekter av importavgiftene, ble 
landbrukspolitikken den største forbruker av penger som medlemslandene måtte 
skyte inn i felleskassen. Det gikk ikke lenge før det «velsignede markedet» var blitt 
minimumsfaktoren for det som skulle bli en balansert økonomisk vekst.» 

Det er tydelig at Borgan ikke var noen tilhenger av EF. Det er ikke referert noe om 
eventuell diskusjon etter hans foredrag, men som det går fram av nedennevnte 
innbydelse til framtidige møter og problemkomplekser som planlegges tatt opp der, er 
EF fortsatt noe pensjonistene fortsatt føler behov for å diskutere. Dette kom vel med 
innen EF-valget i 1994, da Norge takket nei til å bli med i EF, seinere EU, og likevel 
har klart seg godt, eller kanskje nettopp derfor. Ås var den kommunen i Akershus 
med størst Nei-flertall i 1994. En kan ikke se bort fra at pensjonistene ved NLH var 
bidragsytere til dette. 

 

Innbydelse til starten på Pensjonistakademiet 

Erling Strømme sendte den 30. august 1989 ut sålydende innbydelse: «Jeg har den 
glede på vegne av et forberedende arbeidsutvalg å invitere deg til en sammenkomst 
av pensjonister i det landbruksvitenskapelige miljø i Ås. Den finner sted torsdag 14. 
september 1989 kl. 12,45 i kantinen i Sørhellingabygget. Til møtet er også invitert 
Odd Aukrust (tidl. forskningssjef i Statistisk Sentralbyrå). Han vil kåsere om «Et liv i 
Staten». Jeg viser ellers til vedlagte orientering om «arbeidsoppgaver».  
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I orienteringen heter det blant annet: «Det blir fra tid til annen fremhevet at den 
ekspertise og erfaring denne pensjonistgruppen sitter med, bør utnyttes på en eller 
annen måte. Kan det tenkes at vi i fellesskap kan produsere noe som vil ha interesse 
og verdi for en videre krets enn den vi representerer?»  

Som nevnt ovenfor fra møtet 15. mai 1989, var også EF et hovedpunkt i Strømmes 
innbydelse. Her nevnes noen punkter som kunne være aktuelle problemkomplekser 
for diskusjon på møtene framover: 

1. Naturgrunnlaget for norsk landbruk sett i vesteuropeisk sammenheng. Jord, 
klima, topografi, produksjonsareal, tilgang på energi m.v. 

2. Hva går EFs indre harmonisering ut på?  (Se ovenfor ad Sigmund Borgan.) 
3. Hvilke landbruksprodukter har vi muligheter for å kunne produsere her i landet 

under ulike konkurransebetingelser innenfor et harmonisert EF? 
4. Hvilke konsekvenser vil folkeøkningen i verden få for etterspørselen av 

landbruksprodukter innenfor et harmonisert EF?  
5. Landbruk og turisme i Norge under et harmonisert EF. 
6. Landbruksproduksjon og miljø i et harmonisert EF. Kan Norge dra fordeler av 

«reinere» dyrkingsmiljø? 
7. Bosettingsmønster og bruksstruktur i Norge innenfor et harmonisert EF. 
8. Forskning, utvikling og undervisning i landbruksrettede fagområder med sikte 

på medlemskap eller harmonisering med EF. 

Så tilføyes det: «For så å si alle punkters vedkommende har vi folk i vår gruppe som 
er «naturlige» innledere. Vi vil imidlertid ikke gå ut med forslag til navn før saken er 
diskutert i plenum». 

I innbydelsen er også dagsorden for møtet satt opp: Kommentarer til det skisserte 
opplegg, framtidig møteprogram, valg av personer til det praktiske, og det skulle ikke 
være bare alvor – hva kan vi finne på som hyggeinnslag på møtene? 

Møtet ble holdt etter planen. Initiativtakerne kalte det for det første møtet «i plenum». 
I protokollen fra møtet, er navnet Pensjonistforeningen brukt, og det fortsatte et par år 
inntil Pensjonistakademiet ble navnet. 

Tilstede i tillegg til kåsøren var: Erling Strømme, Arne Bylterud, Harald Hvidsten, 
Helga Roll-Hansen, Håkon Røed, Asbjørn Øien, Perry Overaa, Knut Aastveit, Gunnar 
Weisæth, Erling Strand, Hans Kr. Seip, Jac. Fjelddalen og Ola Børset, i alt 14 
personer. 

 

Hvem var med i Pensjonistakademiet? 

Som det går fram av avsnittet om «Opptakten til Pensjonistakademiet» var dette «en 
gruppe pensjonister, proffer og andre, i det vitenskapelige miljø her på Ås som 
kommer sammen en gang i måneden til litt intellektuell virksomhet, om vi kan kalle 
det», slik som Strømme presenterte foreningen overfor aktuelle foredragsholdere. 
(Se nedenfor: «Eksempler på invitasjoner».) «Kvinnebølgen i forskningen har ennå 
ikke nådd fram til pensjonistfasen», tilføyer han. Den første kvinne som ble med, var 
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Helga Roll-Hansen, som møtte allerede på første ordinære møte, 14. september 
1989, sammen med 12 menn for å høre Odd Aukrust kåsere om «Et liv i Staten». 
Den neste kvinne som entret mannsbastionen, var Maria Bragdø-Aas den 20. februar 
1990, i følge med Helga Roll-Hansen. Etter hvert kom flere med, både menn og 
kvinner, med ulik akademisk bakgrunn; NLH-kandidater i nærliggende kommuner og 
også ektefeller. De siste årene har deltakelsen i møtene variert mellom 45 - 50 og vel 
hundre, etter aktualiteten på foredragene og interessen for foredragsholderne. 

I oversikten «Temaer og foredragsholdere» senere er også tallet på frammøtte med. 
 

Eksempler på invitasjoner  

Her tas med eksempler på invitasjon til foredragsholderne, signert Erling Strømme, 
som tydeligvis var «innbyder» til foredragsholderne på møtene de første årene, også 
som «informatør» til medlemmene: 

Brev 16. september 1991: «Kjære Korvald, får jeg bry deg med følgende: Vi er en 
gruppe pensjonister, proffer og andre, i det vitenskapelige miljø her i Ås som kommer 
sammen en gang i måneden til litt intellektuell virksomhet, om vi kan kalle det så. Vi 
prøver å ta opp temaer utenom våre fagområder og synes det er stor stas å få besøk 
av personer som kan tale med erfaring fra andre miljøer og samfunnsengasjement. 
Særlig interessant er det å få besøk av personer som har hatt fremskutte stillinger i 
samfunnet. Du skjønner nå hvor jeg vil hen. Kan du tenke deg å avlegge oss et 
besøk?» (Svaret var ja.) 

Brev 21. januar 1992: «Kjære Hegtun. (I tillegg til det ovenstående.) «Det dreier seg 
selvsagt om landbruksvitenskap, men vi har faktisk også en pensjonert 
teologiprofessor i vår midte. Vi møter omkring 35, ja jeg må si nesten mann, på disse 
tilstelningene. Kvinnebølgen i forskningen har ennå ikke nådd frem til 
pensjonistfasen. --- Jeg har ikke nevnt noe om honorar. Det har naturligvis sine 
grunner. Vi har ikke mye å tilby, men tar i hvert fall sikte på å dekke reiseutgiftene for 
våre foredragsholdere.» 

Brev 20. august 1992 med ønske (utdrag) om å nytte NLHs konvolutter til invitasjon 
til møtene: «Kjære Kolstad: Til å begynne med var jeg selv postbud, men etter at vi er 
kommet opp i et antall på nærmere 70 medlemmer, har jeg tillatt meg å nytte 
konvolutter fra «mitt» og andres institutter og latt invitasjonen til flere gå i posten. 
Dette er selvsagt utillatelig. Jeg kan få Riksrevisjonen på nakken.  Kan dette 
legaliseres ved at jeg får tillatelse til å nytte NLHs konvolutter? Vi kommer til å skrelle 
bort dem som ikke har vist interesse. Det blir vel ca. 50 ”aktive” igjen. Med 8 møter 
blir det ca. 400 B-postbrev i året.» 

Den 26. august 1992 kom det svar fra NLH med følgende beskjed: «NLH arbeider 
med å utvikle personalpolitikk for institusjonen, og vi ser for eksempel 
pensjonistforeninger som en naturlig del av velferdsarbeidet. Postutsendinger i 
forbindelse med møtene kan effektueres gjennom Personal- og 
organisasjonsavdelingen.» 
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Forslag til Samarbeidsløsninger mellom Pensjonistakademiet, Norsk 
Landbruksmuseum, Norsk Landbruksmuseums Venner og Norges 
landbrukshøgskole 

Initiativet og begrunnelsen til forslaget er av 3. februar 1998 v/ Gunnar Øygard.  

Innledningsvis er det nevnt at disse enhetene har mange felles mål og at et formelt 
samarbeid burde kunne innebære fordeler for alle parter. Hittil har aktiviteten i 
hovedsak vært 8-9 møter i året, og de tre siste årene en utferd hvor faglige kulturelle 
temaer har stått i sentrum. Temaene på foredragsmøtene har vært av faglig 
forskningspolitiske eller samfunnsfaglig karakter. De innbudte foredragsholderne, 
enten fra egne rekker eller utenfra, har vært av de fremste på sine områder. 

Et fast innslag etter hvert (fra 1992) var at siste møtet i året var rektors orientering om 
«NLH-rikets tilstand». Det hendte også (første gang i 1995) at dette møtet ble holdt i 
Økonomibygningens selskapsavdeling som NLHs gjester. 

Pensjonistakademiet har også organisert grupper for drøfting av spesielle temaer. 
Som eksempel var det på møtet den 11. november 1997 presentasjon av følgende 
gruppearbeider: Mat og miljø, - Energiteknologi, resirkulering, avfall og forurensning, 
- Marked og politikk, herunder monopolers plass i markedet.  

Virksomheten har vært finansiert av deltakerne, bortsett fra det NLH har finansiert; 
kostnadene for møterom og porto i samband med innkalling til møtene. 
Styringsformen i Pensjonistakademiet er uformell. På første møte i et nytt år velges 
en programkomite på fire personer. 

I forslaget om samarbeidsløsninger er det vist til flere felles interesseområder; NLH 
er opptatt av å utvide sitt utadvendte arbeid, Norsk Landbruksmuseum har kontorer, 
servering og auditorium for Pensjonistakademiets møter, og er også interessert i 
faglig virksomhet i fellesskap med Pensjonistakademiet, og Norsk 
Landbruksmuseums Venner, hvorav mange også er i Pensjonistakademiet, har felles 
interesser på flere faglig felter, og også sosialt. 

På grunnlag av Øygards orientering, noe forkortet, ble det utarbeidet forslag til 
retningslinjer. Det er ikke funnet noe om at retningslinjene er behandlet, men de er 
tydeligvis likevel til en viss grad blitt brukt.  

 

Retningslinjer for organisering av Pensjonistakademiet NLH 

1. Pensjonistakademiets formål kan oppsummeres slik: 

 Et forum for møter der landbruksfaglige, vitenskaps-, kultur- og 
samfunnsspørsmål tas opp og drøftes. 

 Et forum for organisering av studiegrupper over temaer innen de samme 
rammer. 

 Tilrettelegging for arbeidsplasser og møteplasser for medlemmene. 
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 Tilrettelegging for møter og seminarer hvor andre enn medlemmene inviteres. 
Slike møter arrangeres i samarbeid med forskingsinstitusjoner på 
høgskoleområdet. 

 Søke samarbeid om felles oppgaver med Norsk Landbruksmuseum og Norsk 
Landbruksmuseums Venner. 

 Fungere som en informasjonskanal mellom pensjonistene og institusjonene de 
har gått ut fra. 

 Det legges vekt på at tiltakene skal skape tette og gode sosiale relasjoner 
mellom medlemmene. 

2. Medlemmer. 

Pensjonistakademiet er åpent for pensjonister fra NLH og de andre institusjonene i 
høgskoleområdet. Administrasjonen ved de respektive institusjonene informerer nye 
pensjonister om Pensjonistakademiet og dets formål. Andre som er interessert i å 
delta, kan av programkomiteen inviteres til å bli medlemmer. Medlemmer betaler en 
årskontingent. Medlemmer som har betalt årskontingenten, får tilsendt de halvårlige 
programmene. 

3. Organisering av virksomheten. 

Deltakerne på det første regulære foredragsmøte på nyåret, utgjør 
Pensjonistakademiets allmøte. Allmøtet velger en programkomite og fastsetter 
årskontingenten som skal dekke driftsutgifter. Programkomiteen har ansvar for å 
utarbeide program og ta initiativ til andre tiltak av betydning for Pensjonistakademiet. 
Programkomiteen utarbeider årsmelding og legger fram denne og revidert regnskap 
på allmøtet. Programkomiteen kan sette ned ad hoc-grupper når det er 
hensiktsmessig for arbeidet i Pensjonistakademiet. 

 

Ideer til gruppearbeid i samband med Pensjonistakademiets arbeid. 

Dette var også signert Gunnar Øygard, 31. august 1998. 

Han mente, og ønsket å få mer ut av Pensjonistakademiet hvis en kunne få i gang 
seminarvirksomhet, gruppearbeid omkring spørsmål av faglig og samfunnsmessig 
karakter. 

Han skisserer og argumenterer for fire temaer for slikt gruppearbeid: 

1. Debatten om universitetene og konsekvenser for NLH.  
2. Den intensive landbruksproduksjonen, muligheter og begrensninger.  
3. Bygningsvern og landskapsvern.  
4. Globalisering og lokal matproduksjon.  

Høsten 1998 var det to studiegrupper: 1. Universitetene og NLHs plass i det samlede 
system for høyere utdanning.12 deltakere. Leder Gunnar Øygard. 2. Den intensive 
landbruksproduksjonen, muligheter og begrensninger, globalisering og lokal 
matproduksjon. 20 deltakere. Leder Nils Standal. 
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Gruppe 2 sitt tema ble presentert i akademimøte den 5. oktober 1999, og tilsvarende 
for gruppe 1 sitt tema den 11. januar 2000. 

 

Pensjonistakademiet ved NLH – Noen prinsipielle emner av mer allmenn 
karakter  

Den 24. oktober 2000, etter å ha blitt med i programgruppa i 1999, ønsket Harald 
Giæver å lufte noen spørsmål, særlig om temaer som har vært tatt opp på møtene. 
Hittil hadde temaene helst vært knyttet til NLH og andre institusjoner i 
høgskoleområdet. Han antok at det bl.a. skyldtes at det var lettest å skaffe aktuelle 
foredragsholdere herfra, og/eller at medlemmene var mest interessert i disse 
temaene. Personlig ønsket han heller flere emner av allmenn karakter. 

Mens det til og med vårsemesteret 1998 var 8-9 møter årlig, har det siden vært 15-
16. Frammøtet pr. møte har likevel holdt seg på det samme, men det stiller, etter 
hans korte erfaring, store krav til fantasi og kontaktnett til programkomiteen, og 
kanskje også til akademiets økonomi. 

En begrensende faktor når det gjelder valg av temaer og foredragsholdere, er at vi 
nesten alltid baserer oss på gratis foredragsholdere. Det koster meg 100 kroner å gå 
på kino i Ås og 50 kroner på et foredragsmøte i Ås Bibliotek, for så vidt ikke 
avskrekkende. Skal vi ta inngangspenger, som er tungvint, eller legge på 
årskontingenten?   

Disse tankene og spørsmålene fra Giæver synes ikke å ha endret praksis seinere. 

 

Programgruppa, medlemstall og medlemskontingent 

Programgruppa har bestått av 3-4 medlemmer og følgende personer har siden 1998 
sittet i denne:  

Leif Halden, Gunnar Øygard, Alf Reidar Selmer-Olsen, Harald Giæver, Karl 
Mikkelsen, Gaute Sakshaug, Øystein Berge, Nils Kolstad, Nils Standal, Gro Sjøtveit, 
Oluf Aalde, Kjell Aksnes, Ola Heir, Lars Sjøflot, Astrid Alfnes og Anders Heen. 

Medlemstallet har de siste 10 årene vært 
130-140. I 2012 ble medlemskontingenten 
hevet fra kr. 200 til kr. 300, og i 2014 til kr. 
350. I jubileumsåret er det 154 medlemmer. 

 

 

Noen veteraner i Pensjonistakademiet 
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Allmøte 13. november 2013 for drøfting av Pensjonistakademiets framtid 

Programgruppa som i 2013 besto av Lars Sjøflot, Ola Heir, Astrid Alfnes og Anders 
Heen, hadde oppfattet at mange av medlemmene mente at de bør bli en litt mer 
formell organisasjon; blant annet for å opprette en bankkonto kreves det et 
organisasjonsnummer. 

De kalte derfor inn Pensjonistakademiet ved UMB den 13. november 2013 til allmøte. 
På dette møtet skulle utkast til vedtekter drøftes, og på grunnlag av de signaler som 
ble gitt, skulle vedtektene justeres foran stiftelsesmøte planlagt holdt 29. januar 2014. 
På allmøtet skulle det også velges valgkomite. Gunnar Øygard, leder, Paula Tveite 
og Trygve Roll-Hansen hadde alle sagt seg villige til å stille. 

Til allmøtet hadde Terje Alfnes og Arne Ellingsberg sendt inn en del spørsmål og 
forslag som de syntes burde belyses før stiftelsesmøtet. Det gjaldt blant annet 
forholdet videre til NMBU. Det ble sett på som nyttig også å få erfaringer om forholdet 
til eventuelle pensjonistforeninger ved øvrige sammenlignbare læresteder i Norge, og 
særlig fra Norges veterinærhøgskole, som etter 1. januar 2014 er en del av NMBU. 

Siden NMBU nå hadde tatt over ledelsen av NLM/Vitenparken, ble det også spurt om 
samarbeidsforholdet mellom Pensjonistakademiet og NLM/Vitenparken og dens 
venneforening ville kunne bli påvirket.  

Programgruppa foreslo på allmøtet framgangsmåte foran stiftelsesmøtet og vedtak 
av vedtekter: Utkast til vedtekter skulle sendes ut til medlemmene, og på grunnlag av 
endringsforslag skulle det legges fram et justert forslag til stiftelsesmøtet, og med 
forslag til styre etter forslag fra valgkomiteen valgt på allmøtet. 

 

Innspill foran stiftelsesmøtet 

Den 5. desember 2013 sendte Erling Fimland, Oddvar Haveraaen, Anders Oterholm 
og Terje Alfnes et brev til programgruppa med kopi til medlemmene i 
Pensjonistakademiet med henvisning til allmøtet 13. november 2013 og orientering 
fra programgruppa på Pensjonistakademiets møte 27. november 2013.  

De ba der blant annet om at om at «medlemmene får en frist på minst 2 uker til å 
sende inn kommentarer etter å ha mottatt programgruppas endelige forslag til 
vedtekter, sammen med følgende nødvendige grunnlagsinformasjon: 

1. Forhistorien til Pensjonistakademiet med gjeldende retningslinjer. 
2. Økonomiske utsikter for driften ut fra siste års erfaringer, herunder mulig støtte 

fra NMBU. 
3. Informasjon om løsninger fra andre sammenlignbare læresteder. 
4. Allerede innsendte kommentarer vedrørende vedtektene fra medlemmer av 

Pensjonistakademiet, og i orienteringen på møtet 27. november 2013.» 
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«Endelig ber vi om at saksliste med alle saksdokumenter sendes ut til medlemmene 
minst 1 uke før det endelige behandlingsmøtet for vedtektene», het det i brevet fra de 
fire. 

Distribusjonen av vedtektsforslag med relevant informasjon til medlemmene ble 
realisert i god tid før stiftelsesmøtet. 

 

Stiftelsesmøte for Pensjonistakademiet Campus Ås 29. januar 2014 

Lars Sjøflot fra programgruppa ønsket velkommen. Kjell Aksnes ble etter forslag fra 
Sjøflot valgt til ordstyrer. Anders Heen ble valgt til referent, og Terje Alfnes og Per 
Harald Grue ble valgt til å underskrive protokollen. 

Først gis en orientering fra programgruppa om bakgrunnen for behovet for 

vedtektene, dernest følger vedtektene som de ble vedtatt (Arial 10-font) og til slutt litt 

om endringsforslagene og hvordan det gikk med dem. 

 
 

Pensjonistakademiet Campus Ås 
 
Bakgrunn 
Pensjonistakademiet ved Norges landbrukshøgskole (NLH) ble startet i 1989 av og for personer utdannet 
ved NLH eller tilknyttet vitenskapelige institusjoner på høgskolens område uten at det formelt ble registrert 
som en forening. Personer utenfor høgskolens/universitets område har også vist interesse for å delta på 
foreningens tilbud og sammenslåingen av UMB og NVH til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) gjør at grunnlaget for foreningen blir noe endret. Det er behov for mer formell form med egne 
vedtekter mens virksomheten fortsetter som før. 
 

Vedtekter  
 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 29. januar 2014 
 

§ 1 Navn og lokalisering 
Foreningens navn er Pensjonistakademiet Campus Ås, og den er lokalisert i Ås kommune. 
 
§ 2 Formål  
Formålet er å legge til rette for foredragsmøter, diskusjonsfora der landbruks- og veterinærfaglige, 
vitenskaps-, kultur- og samfunnsspørsmål presenteres og drøftes, samt andre aktiviteter. 
 
§ 3 Juridisk person 
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person. Medlemmene er ikke ansvarlig for foreningens 
gjeld. 
 

§ 4 Medlemmer 
Pensjonistakademiet Campus Ås er åpent for alle som ønsker å være medlem. 
 
§ 5 Kontingent 
Medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av årsmøtet.  Medlemmer som etter purring ikke 
betaler kontingenten, kan strykes som medlemmer i foreningen. 
 
§ 6 Årsmøte 
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år seinest innen utgangen av februar. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles 
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på årsmøtet, må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. Sakliste med saksdokumenter må være 
tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. 
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. På årsmøtet kan det bare fattes vedtak i 
saker som er ført på sakslisten. 
 
§ 7 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 

1 Konstituere møtet ved godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av møteleder, referent 

og to til å underskrive protokollen 

2 Fastsette antall frammøtte stemmeberettigede personer 

3 Behandle foreningens årsmelding 

4 Behandle foreningens regnskap i revidert stand 

5 Fastsette kontingent for inneværende år 

6 Behandle innkomne forslag 

7 Velge: 

a. Styreleder for 1 år 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 

c. Valgkomite, 1 medlem for 3 år 

d. Revisor for 1 år  

 

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet 
Alminnelig flertall av de avgitte stemmene skal til for at et vedtak er gyldig med mindre annet er bestemt. 
Blanke stemmer ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis et medlem ønsker det. 
 
Når ingen kandidat ved valg som tillitsperson oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, foretas 
omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 9 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det innkalles på 
samme måte som ordinært årsmøte. 
 
§ 10 Styret 
Foreningen ledes av et styre på 5 personer. Funksjonstiden for leder er 1 år og for de 4 styremedlemmene 
2 år. Ved votering og stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 
Styret skal: 

a. Konstituere seg med nestleder, kasserer og sekretær 

b. Lede foreningen i henhold til gjeldende vedtekter, samt iverksette årsmøtets vedtak  

c. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi 

d. Representere foreningen utad. 

 

Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene. 
 
§ 11 Valgkomite 
Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer med funksjonstid 3 år etter forslag på medlemmer fra styret. Ordinært 
er ett medlem på valg hvert år. 
 
§ 12 Vedtektsendring 
Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 
flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft umiddelbart. 
 
§ 13 Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Oppløsningen 
vedtas med minst 2/3 flertall. 
Det skal velges et avviklingsstyre som forestår avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 
avviklingsstyre. Foreningens formue skal etter oppløsningen tilfalle det formål foreningen arbeider for.  
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Endringsforslag til vedtektene 

På stiftelsesmøtet 29. januar 2014 var det flere endringsforslag og en lang og 
omstendelig diskusjon før endelige vedtekter var vedtatt. De fleste 
endringsforslagene kom fra tidligere nevnte 4-mannsgruppe som hadde orientert om 
sin mening om opplegget for stiftelsesmøtet og vedtektene i brev av 5. desember 
2013. 

Ved møtets begynnelse og behandlingen av § 1, var i alt 31 stemmeberettigede 
personer til stede. Etter hvert var antall stemmeberettigede personer nede i 21. 

De fleste av endringsforslagene var detaljer. Her tas det med alternative forslag til 
bare et par paragrafer. 

§ 1 Navn og lokalisering. Her foreslo tidligere rektor Ola M. Heide: «Foreningens 
navn er Pensjonistakademiet ved NMBU, og den er lokalisert i Ås kommune.» 
Endringsforslaget falt med 22 mot 9 stemmer. 

§ 4 Medlemmer. Forslag fra 4-mannsgruppa: «Pensjonistakademiet Campus Ås er 
åpent for alle pensjonister med tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) og andre vitenskapelige institusjoner i Ås. Andre som ønsker 
medlemskap, kan tas opp av styret.» Endringsforslaget falt med 28 mot 3 stemmer. 

 

Styret i jubileumsåret 

Lars Sjøflot, styreleder 
Anne Elisabeth Sundby, nestleder 
Halvard Baugerød, kasserer 
Anders Heen, sekretær 
Astrid Alfnes, styremedlem 
 
Valgkomite:  
Gunnar Øygard, leder 
Nils Standal 
Paula Tveite 
 
Revisor: 
Torbjørn Okstad 

 

Møtelokaler 

Møtene var i de første årene oftest i møterommet på NISK, men noen få møter var 
også på Meierimuseet. Fra 1994 var møtene stor sett på Studentsamfunnet fram til 
1998. Fra mars 1998 ble møtene i hovedsak holdt i Auditoriet på Landbruksmuseet 
(seinere Vitenparken) med plass til 55 personer. Noen møter har i denne tida blitt 
flyttet til Bioteknologibygget, Festsalen i Urbygningen eller andre lokaler i Vitenparken 
når det har vært behov for større lokaler. Etter flyttingen til Landbruksmuseet/ 
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Vitenparken har det vært tilbud om kaffe/enkel servering til selvkost før møtene, noe 
tydeligvis deltakerne har satt pris på. 

 

Temaer, foredragsholdere og antall tilhørere på møtene 

Allerede på møtene de første årene var foredragstemaene fra et vidt fagfelt, både 
innen landbruk, miljøproblematikk, samfunnsliv og politikk. 

Under avsnittet om Opptakten til Pensjonistakademiet er det orientert om et møte 5. 
april 1989 for drøfting av «grunnlaget for å invitere pensjonistene i det vitenskapelige 
miljø i Ås til regelmessige sammenkomster til gjensidig nytte og hygge”. Den 15. mai 
1989 var det et Oppfølgingsmøte hvor det var enighet om å invitere flere med. Det 
første møte «i plenum», som de kalte det, ble holdt 14. september 1989, og regnes 
som starten på Pensjonistakademiet.  
 
 
1989 
14/09 Odd Aukrust: Et liv i Staten. (14 deltakere) 
26/10 Hans Kr. Seip: Fra mitt arbeid i skoglig u-hjelp. (23) 
21/11 Fredrik Mellbye: Livet før og etter pensjonsalderen. (24) 
 
 
1990 
21/01 Jul Låg: Svalbards jordsmonn som grunnlag for plante- og dyreliv. (23) 
20/03 Ivar Grotnæss: Virksomheten i Statspensjonistenes landslag. (22) 
24/04 Erling Strand: Jordas matforsyning sett fra et agronomisk synspunkt. (30) 
22/05 Otto Bastiansen: Forholdet grunnforskning og anvendt forskning. (24) 
25/09 Harald Skjervold: Fett- og hjerte-karsykdommer. (26) 
30/19 Arne Løchen: Arbeidet i FAO. (28) 
04/12 Lars Strand: Skogbruk i globalt perspektiv. (39) 
 
1991 
22/01 Erling Vindenes: Forurensning, landbruk, samfunn. (27) 
19/02 Knut Aastveit: Nye prinsipp og metoder i 
 planteforedlingen. (31) 
19/03 Ragnar Leivestad: Hvem ville Jesus være? (25) 
03/05 Øystein Dahle: Olje, miljø – World Watch Institute. (27) 
24/09 Knut Erik Tranøy: Forskningsetikk. (35) 
22/10 Sigmund Borgan: Tanker omkring vårt økonomiske 
 system. (36) 
26/11 Lars Korvald: Ideologi i politikk og samfunn. (40) 
 
              Knut Aastveit 
1992 
21/01 Erik Aas jr: Er miljøvern noe mer enn naturvern? Har landbruket en plass her? (30) 
18/02 Halfdan Hegtun: 60 år NRK – Hva nå? (32) 
24/03 Erik Langdalen: Tanker omkring by- og bygdeplanlegging. (31) 
28/04 Roald Aukner: Refleksjoner etter et liv som bedriftsrådgiver. (28) 
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26/05 Edvard Nordrum: Fra mitt arbeid med problemer kring AIDS. (29) 
22/09 Thorleif Wolden: Norsk kornpolitikk. (34) 
20/10 Hans Haga: Refleksjoner over utviklingen i norsk landbrukspolitikk. (42) 
24/11 Tore Gjelsvik: Et tilbakeblikk på situasjonen på Svalbard i 1960-årene. (35) 
08/12 Nils Kolstad: Saker som NLH er opptatt av. (42) 
 
 
1993 
26/01 Arne Stuanes: Forskningen omkring sur nedbør ved NISK. (33) 
23/02 Chr. Sommerfelt: Aktuelle spørsmål i norsk industri. (26) 
30/03 Stephan Tschudi-Madsen: Historismen. (34) 
20/04 Olav Hjulstad: Kan landbruksfagfolk gjøre en innsats i landbrukshistorie? (31) 
01/06 Stein Bie: Endringer i norsk bistand,- hva kan Ås-miljøet bidra med? (27) 
28/09 Willy Authen: Meierimuseet – orientering og omvisning. (36) 
26/10 Erik Kjøs: Foredrag. (42) 
23/11 Robert Major: Noen erfaringer fra virksomheten i NTNF. (35) 
07/12 Nils Kolstad: Tanker omkring NLH. (34) 
 
 
1994  
25/01 Siv Nordrum: Foredrag.  (46) 
01/03 Magne Skodvin: Omstridte spørsmål kring 9. april. (43) 
12/04 Olav Liestøl: Breforskning i Antarktis. (37) 
10/05 Johannes Dons: Gardnos-strukturen i Hallingdal – Norges største 
  meteorittkrater. (38) 
20/09 Andreas Skartveit: Kan vi lære noe av historien? (36) 
18/10 Olav Hilmar Iversen: Kroppens dynamiske tilstand – om celledeling og  

celledød. (47) 
08/11 Hans B. Skaset: Idrettens samfunnsmessige betydning. (34)  
13/12 Nils Kolstad: Tanker omkring NLH. (40) 
 
 
1995 
18/01 Ole Rømer Sandberg: Tanker omkring utviklingen i landbrukssamvirket. (43) 
21/02 Elisabeth Koren: Norsk Landbruksmuseum på NLH. (33) 
23/03 Anders Danielsen: Follos vegetasjonshistorie. (32) 
22/04 Sverre Øvstedal: Utviklingstrekk for norsk politikk vedrørende eiendomsforhold  

og arealforvaltning – jordskifteetatens rolle. (25) 
23/05 Arnor Njøs: Den pågående omorganiseringen av landbruksforskningen,-  

konsekvenser for den langsiktige kunnskapsbyggingen og forskningen rettet  
mot primærproduksjonen. (42) 

21/09 Ragnhild Sundby: Menneskene og insektene. (34) 
12/10 Olav Sandvik: Kan vi skjerme vår husdyrproduksjon og vårt  

næringsmiddeltilbud mot press utenfra? (50) 
21/11 Sverre Krogh: NLH sett fra Åsbygda. (50) 
12/12 Nils Kolstad: Tanker omkring NLH. (56) Gjester i Økonomibygningen, NLH. 
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1996  
16/01 Knut Erik Tranøy: Den alminnelige moral og forskningsetikk. (50) 
20/02 Tove Thiis Gundersen: Planlegging i Ås sentrum. Hva skjer i retning mot NLH? (48) 
12/03 Ragnar Leivestad: Men bildet av Gud har vi dannet oss selv. (49) 
16/04 Trygve Gjedrem: Akvakultur, - muligheter og begrensninger for produksjon av  

sjømat, nasjonalt og globalt. (58) 
14/05 Utferd til Sem Gjestegård, Asker. Omvisning og orientering ved Steinar  

Skjeseth, Ragnhild Sundby og Stein Sæbø. (63) 
24/09 Odvar Nordli: Foredrag. (42) I Urbygningen, NLH. 
23/10 Sveinung Skjold: Landskapsarkitektur i samfunnsplanleggingen. (20)  
 (På Matforsk) 
12/11 Anton Skulberg: Vann og mat – maktkamp og politikk. (51) 
10/12 Roger K. Abrahamsen: Orientering om NLH. (47) Gjester i Økonomibygningen, NLH. 
 
 
1997 
14/01 Erik Aas jr.: Om Ole Sverres bygningsanlegg ved NLH for årene 1896-1924. (45) 
11/02 Arnor Njøs: Flomhistorie og flomtiltak. (48) 
18/03 Tom Haraldsen: Arkeologisk naturvern og interessante funn i vårt område. (42) 
08/04 Øystein Simonsen: Nye framstøt innen bioteknologi, - konsekvenser for  

planteforedling og plantedyrking. (51) 
15/05 Utferd til Haldensvassdraget. Orientering av Arnor Njøs om et damanlegg 
 (Kinndammen) for å vise naturens egen renseevne. Båttur med dampbåten 
 Engebret Soot og besøk på kanalmuseet. Til slutt besøk på Fredriksten 
 festning i Halden. 
09/09 Torgeir Austenå: Forvaltning og rett til naturressurser i Finnmark. Erfaringer fra 
 arbeidet i Samerettsutvalget. (41) 
21/10 Jon Nedkvitne: Husdyrbeiting og landskap. (37) 
11/11 Presentasjon av gruppearbeider: 1. Mat og miljø, – 2. Energiteknologi –  
 3. Resirkulering, avfall og forurensing, – 4. Marked og politikk, herunder 
 monopolers plass i markedet. (32) 

(I gruppe 1 var det 19 deltakere, i gruppe 2 var det 6, i gruppe 3 også 6, og 
 i gruppe 4 var det 10 deltakere.) 
16/12 Roger K. Abrahamsen: Orientering om NLH. (46) Gjester i Økonomibygningen, NLH. 
  
 
1998 
13/01 Yngvar Ustvedt: Orientering om hans siste bok, «Dødens leger». (53) 
16/02 Fritz C. Holte: Arbeidsledighet, økonomi og politikk. (51) 
17/03 Lars Strand og Øivind Nissen: Bruk av EDB innen landbruksforskningen. (42) 
28/04 Brit Salbu: Radioaktive kilder i Nord-området. (36) 
12/05 Utferd til Romerike med først orientering i Nannestad av Einar Vigerust om et 
 prosjekt om kulturlandskapspleie, så en orientering av Nannestad kommune 
 som vekstkommune, og til slutt besøk og omvisning på den gamle 
 «herskapsgården» Kjærnsmo. (54) 
08/09 Hans Petter Snilsberg: Romeriksporten, vannbalanse og miljøkonsekvenser. (35) 
22/09 Albert Kolstad: Geta Eye Hospital, - et annerledes sykehus i Nepal. (26) 
06/10 Elisabeth Molteberg: Hva er utviklingsforskning? (40) 
20/10 Oddvar Haveraaen: Treslagsendringer i Norge,- omfang og konsekvenser. (49) 
03/11 Fredrik Bull-Hansen: Hvor går Europas grenser? (56) 
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17/11 Ragnar Leivestad: Hva er det gale med ortodoksi? (53) 
01/12 Einar Vigerust: Miljø og utvikling, spesielt i avsidesliggende områder i Kina. (43) 
15/12-98. Roger K. Abrahamsen: NLH i dagens samfunn. (63) Gjester i 
 Økonomibygningen, NLH. 
 
1999 
12/01 Olav Hepsø: Fra NLVF til NFR. (55) 
26/01 Oddvar Haugland: Norgesnettrådet,- oppgaver og arbeidsmåter. (47)   
09/02 Asbjørn Fretheim: Systemdebatt: Systemtvang og fridom, - eldre i eit samfunn
  i endring. (53) 
23/02 Torgeir Gillebo: Kunnskapsbygging og formidling i samband med 
 bygdeutvikling. (35) 
09/03 Erling Strømme: Folmer Dyrlund Smith – en forsker litt utenom det vanlige. (44) 
23/03 Arve Kjellberg: Hva skjedde med høyere utdanning etter Gudmund Hernes? (46) 
13/04 Sandrup Nordvoll: Bevaring av genressurser av norske husdyrraser,- status og 
 oppgaver. (41) 
27/04 Alf Bakke: Er skogdøden død? (44)  
11/05 Utferd til og orientering om Oslofjordtunnelen, videre til Landbrukets Fagsenter 
 Østlandet, Lier, med orientering. Siste stopp Hadeland Glassverk. (62) 
07/09 Olav Skage: Erfaringer fra et svensk universitet. (46) 
21/09 Edvard Grimstad: Hans Nielsen Hauge som samfunnsbygger. (33) 
05/10 Gunnar Øygard: Refleksjoner fra sist vinters seminar om den intensive 
 landbruksproduksjonen. (38) 
19/10 Ole Lie: Torvdrift i Norge. (37) 
02/11 Tove Fjeld: Planter i innemiljø – Vei til helse og trivsel. (43) 
16/11 Thor S. Larsen: Internasjonal virksomhet ved NLH. (44) 
30/11 Hilde-Gunn Opsahl Ferstad: Muligheter ved hjelp av genteknologi. (47) 
14/12 Roger K. Abrahamsen: NLH i dagens samfunn. (56) Gjester i 
 Økonomibygningen, NLH. 
 
2000 
11/01 Øistein Berge og Gunnar Øygard: Universitetenes og NLHs plass i det 
 samlede system av høyere utdanning. (55) 
25/01 Kåre Hobbelstad: Orientering om NIJOS. (27) 
08/02 Ottar Brox: Forsking, politikk og styring. (64). Møtet holdt i rom 338 i 
 Urbygningen, NLH. 
22/02 Nils Roll-Hansen: Eugenikk i Norge i det 20. århundre. (47) 
07/03 Per Aas: Landbrukssamvirket nå og i framtiden. (53) 
21/03 Knut T. Gjæver: Litt av hvert rundt bøker. (32) 
04/04 Haldor Fykse: Ugrasforskingen i fortid, nåtid og framtid. (34)  
16/05 Utferd til Marinemuseet i Horten, videre via Åsgårdstrand, Tønsberg og Sem, 
 videre til Gjennestad gartnerskole med omvisning der. (57) 
05/09 Nikolai Bjørneby: Åsbygda og NLH før i tiden (43) 
19/09 Ola Syrstad: Tanker om arv og avl før arvelovene. (34) 
03/10 Roger Roseth: Om avisingsproblema på Gardermoen. (38) 
17/10 Kjell-Erik Andersen: En bibliofil farmasøytisk historie. (34) 
31/10 Jardar Seim: Øst-Europa etter murens fall. (37) 
14/11 Arnor Njøs: Hvordan kan en forebygge flom og flomskader? (59) 
28/11 Jesper Simonsen: Om norsk rovdyrforvaltning. (44) 
12/12 Roger K. Abrahamsen: NLH i dagens samfunn. (55) 
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2001 
09/01 Gaute Einevoll: Går det mot slutten for naturvitenskapen? (58) 
23/01 Erling Strand: Bastian Larsen – en pioner innen landbrukets plantedyrking. (46) 
06/02 Katrine Giæver: Det nye Norge, - et flerkulturelt samfunn. (34) 
20/02 Kristian Ottesen: Forspillet til 2. verdenskrig. (54) 
06/03 Torstein Bye: Norsk energipolitikk – eller mangel på en slik. (50) 
20/03 Ola Heide: Hvilke gener var det egentlig Mendel oppdaget? (57)  
03/04 Arild Vatn: Hvordan oppnå mer miljøvennlig drift – resultater fra. (49) 
24/04 Trygve Gjedrem: Akvakultur. (56) 
15/05 Utferd til Sem gjestegård i Asker. (32) 
04/09 Elisabeth Tveter: Norsk asyl- og flyktningepolitikk. (39) 
18/09 Henrik Lystad: Kompostering av avfall – en løsning for framtida? (36) 
02/10 Arne Bylterud: Emil Korsmo – En pioner i ugrasbiologi. (40) 
16/10 Bjørn Linnestad: Johan Herman Wessel. Visen gjennom vidd og vers. (43) 
30/10 Jens Wold: Fra gamle planter til dagens medisin. (45) 
13/11 Nils Kolstad: Alliansen NVH – NLH. (45) 
27/11 Pål Vedeld: Miljø- og utviklingspolitikk i India. (42) 
12/12 Roger K. Abrahamsen: NLH i dagens samfunn. (60) 
 
 
2002 
15/01 Oluf Aalde: Om norsk skogpolitikk. (63) 
29/01 Peter F. Hjort: Om helse og livskvalitet. (63) 
12/02 Joakim Th. H. Lystad: Hvordan forhindre den store oljekatastrofen?  (60) 
26/02 Mona Abdel-Fadil: Om muslimsk tro og muslimske skikker. (55) 
12/03 Hans B. Skaset: Idrettens vilkår i et globalisert samfunn. (65) 
09/04 Atle Ørbeck Sørheim: Hvordan trygge maten i en globalisert verden? (56) 
23/04 Leif Forsell: Hvilken framtid har norsk landbruk? (54)  
15/05 Utferd til Løiten Brænderi med omvisningsforestillingen ”En akevisitt”. Videre til 
 Torvdriftsmuseet i Våler med Ole Lie som omviser. (41) 
10/09 Per Kleppe: Norsk eldrepolitikk. (62) 
24/09 Johan J. Jakobsen: Refleksjoner etter 28 år på Stortinget. (63) 
08/10 Hans Sevatdal: Eiendomsregistrering – eiendomsrettens infrastruktur. (43) 
22/10 Bård J. Kolltveit: Antarktis – fra Terra australis incognita til turistformål. (46) 
04/11 Torgeir Nygård: Den tause våren – 40 år etter. (58) 
19/11 Kåre Lunden: Frå Svartedauden til 17. mai. Norsk landbrukshistorie 
 1350-1814. (70) 
03/12 Rolf Sørensen: Miljøet på en steinalderboplass på Nesodden – Funn i en 
 kjøkkenmødding. (47) 
17/12 I stedet for fraværende Knut Hove: NLH i dagens samfunn, ble det drøftinger 
 om program for våren 2003, spørsmål om Norsk Landbruksmuseum og om 
 NLHs oppgaver framover. (61) 
 
 
2003 
15/01 Siri Margrethe Løksa: Universitetsloven, kvalitetsreformen og endringer i 
 gradsstrukturen. (48) 
29/01 Cato Schiøtz: Antroposofi – alternativ livskvalitet. (62) 
12/02 Magne Bruun: Landskapet i globaliseringens tidsalder. (56) 
26/02 Geir Flikke: Barentsregionen – en region av global betydning? (46) 
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12/03 Sissel Rogne: Patent på liv – «biologi eller juss»? (62) 
26/03 Olav Albert Christophersen: Evolusjon, kosthold og helse. (55) 
09/04 Anders Skrede: Akvasenter for fremragende forskning. (52) 
30/04 Knut Jørgen Røed Ødegaard: Vårt merkelige kosmos. Hva vi har lært med 
 romteleskopet. (40) 
14/05 Utferd til Østre Toten med besøk og omvisning på Hveem forsøksgård, Peder 
 Balke-senteret og Planteforsk Apelsvoll. (54) 
10/09 Petter Hveem og Hege Rønnevik: Leger uten grenser. (41) 
24/09 Per Harald Grue: Norsk landbruk om 5 år. (65) 
08/10 Inger Rosenfeld: Gårdsturisme, gårdsbutikk, nisjeproduksjon. (41) 
22/10 Jan Olav Henriksen: Kirkens politiske engasjement. (44) 
05/11 Fritz C. Holte: Hvilken framtid vil vi få hvis vi beholder vårt nåværende system? 
 Kan vi skape en bedre framtid? (54) 
19/11 Valter Angell: Norge og WTO. (51) 
03/12 Martin Killi: Visjoner for Folloregionen. (44) 
17/12 Knut Hove: NLH-rikets tilstand. (51) 
 
 
2004 
14/01 Gaute Sakshaug: Felebygging. (58) 
28/01 Babs Sivertsen: Norges Fredsråd – hva er det? (38) 
11/02 Halvor Aschjem: 40 år i U-land. Hjelper det? (70) 
25/02 Trygve Gjedrem: Norsk engasjement i Mongolia. (54) 
10/03 Per Olaf Lundteigen: Hva vil vi med Norge? Bondens plass. (64) 
24/03 Petter H. Heyerdahl: Mikrobølge-pyrolyse. Nøkkelteknikk. i fremtidens 
 kretsløpssamfunn? (44) 
14/04 Svein Sundsbø: Lederutfordringer i en stor internasjonal bedrift. (47) 
28/04 Sylvi Haldorsen: Klimaforandringer: Hva vet vi? Hva tror vi? (57) 
12/05 Utferd til Solli Bruk, så forbi Sanne herregård og Borregård hovedgård til 
 Hafslund hovedgård for omvisning, og tilslutt omvisning i Skjeberg kirke. (44) 
08/09 Terje Lømo: Hukommelse og hukommelsestap. (74) 
22/09 Gunnar Øygard og Nils Kolstad: Norsk Landbruksmuseums Venner og 
 aktuelle problemstillinger i forbindelse med museumsdrifta. (67)  (I stedet for 
 Yngve Hågensen, som ikke kom. Se 20/10-04.) 
06/10 Knut Lein: Martin Luthers liv og virke. (54) 
20/10 Yngve Hågensen: Arbeiderbevegelsens framvekst og betydning for 
 samfunnsutviklingen. (68) 
03/11 Torbjørn Færøvik: Kina i morgen, (78) 
17/11 Kjell Aksnes: Utviklingen av Ås sentrum. (54) 
01/12 Halvor Holtestaul, Cecilie Hegerberg og Pål Orhaug: NLH-studenten av i dag. (46) 
15/12 Knut Hove: NLH-rikets tilstand. (57) 
 
 
2005 
12/01 Jo Benkow: Norsk jødesyn på Midt-Østen. (87) 
26/01 Gunnar Tellnes: Stiftelsen Na – Ku – Hel: Natur – Kultur – Helse (50) 
09/02 Gunnar Garbo: Makt og bistand. (61) 
23/02 Astrid Riddervold: Kjønnsrollemønsteret gjennom historien fra Rousseau til vår 
 tid. (38) 
09/03 Erik Eid Hole: Biodrivstoff: Muligheter og utfordringer for landbruk og transport. (51) 
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30/03 Arne Nesje: Globetrotting for pensjonister. (48) 
13/04 Petter Jensen: Kretsløpsteknologi. (54) 
27/04 Claus Dahl: Unionstida 1814-1905. (71) 
11/05 Utferd til Karlstad, bl.a. med «Unionsvandring» til Frimurerlogens Hus, hvor 
 avtalen om unionsoppløsningen ble undertegnet. (67) 
07/09 Ivar Samset: Inntrykk og episoder fra skogens verden. (46) 
21/09 Eigil Reimers: Reinens tålegrense mot menneskelig virksomhet. (39) 
05/10 Øyvind Ravna: Samenes rettigheter til naturressursene i Finnmark. (38) 
19/10 Karl Aartun: Reise i samtid og fortid. (48) 
02/11 Arnold Hofset: Dagens pedagogikk og formidling sett med kritiske øyne. (52) 
16/11 Svein G. Eliassen: Herregårder i Østfold. (59) 
30/11 Johan Alnes: Follokommunen – realitet eller fabel? (55) 
14/12 Paul Stray: UMB-rikets tilstand. (47) 
 
 
2006 
11/01 Kjetil Bevanger: Nye dyrearter i norsk natur. (56) 
25/01 Eivind Sommerseth: Primærnæringene og kulturlandskapet. (60) 
08/02 Åsmund Bjørnstad: Kornet fra steinalder til genalder. (43) 
22/02 Claus Dahl: Norge 1905-1940. (51) 
08/03 Johan J. Jakobsen: Nils Trædal fram fra glemselen. (58) 
22/03 Lars Sjøflot: Prosjekt i Øst-Europa etter 15 år. (52) 
05/04 Per Frogner: Kirkens Bymisjon. (39) 
19/04 Eigil Reimers: Krigens biologiske røtter. (44) 
10/05 Utferd til Norsk Skogmuseum på Elverum. Kort stopp ved minnebautaen for 
 kampene ved Midtskogen 9.-10.april 1940. (46) 
06/09 Bernt Aas: De fire store. Framtida for norsk varehandel. (43) 
20/09 Helge Hveem: Norsk språk. Den høyere utdanningens ansvar. (50) 
04/10 Arnor Njøs: Tørke og jordødeleggelse i USA i 1930-årene. The Dust Bowl and 
 The Dirty Thirties. (42) 
18/10 Bjødne Eskeland: Hvordan påvirke /forsinke aldringsprosessen? (53) 
01/11 Svein Lie og Herman Qvam: U-landstraktoren. Et middel i i kampen mot 
 fattigdom. (42) 
15/11 Lars Østby: Mellom babymanko og eldrebølge. Befolkningsproblemer i Norge 
 og Europa. (61) 
29/11 Gaute Einevoll: Kvantefysikk for hvermannsen. (55) 
13/12 Knut Hove: UMB-rikets tilstand. (49) 
 
 
2007 
10/01 Jan Otto Johansen: Holisme. Viktigheten av oversikt og sammenhenger i 
 detaljenes verden. (91 
24/01 Per Egil Hegge: Blomster og ugras i den norske språkfloraen. (102) 
02/02 Geir Isaksen: Oppdrettsnæringen i globalt perspektiv. (62) 
21/02 Hallvard Holm: Svalbard, vår utpost mot nord. (46) 
07/03 Leif Forsell: Aktuell landbrukspolitikk. (69) 
21/03 Henrik Syse: Kan etikk og penger forenes? (72) 
11/04 Harald Lossius: Bioforsk (47) 
25/04 Torbjørn Færøvik: Buddhas barn. Inntrykk fra reiser gjennom fire land. (63) 
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09/05 Utferd til Yara sin fabrikk (tidligere Norsk Hydro) på Herøya ved Porsgrunn og 
 Hvalfangermuseet i Sandefjord. (41) 
05/09 Silje Husemoen: Kvinnfolk og automobil. (36) 
19/09 Arnfinn Haram: Sekulariseringen av samfunnet. Har den eldre generasjonen et 
 ansvar? (38) 
03/10 Hildegun Nordheim: Gårdskart på internett. Modernisering av forvaltningen 
 gjennom elektronisk samhandling. (30) 
17/10 Arne Christian Stryken: Nansenskolen. (34) 
31/10 Arne Torp: Nordisk språkforståelse. (48) 
14/11 John Landvik: Hva kan klimahistorien fortelle oss? (45) 
28/11 Asbjørn Torvanger: Klimaendringer; årsaker, konsekvenser og tiltak. (47) 
12/12 Nils Dugstad: UMB-rikets tilstand. (41) 
 
 
2008 
09/01 Steinar Handeland: Folk og planter i Yannan-provinsen i Kina. (47) 
23/01 Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år. (67) 
06/02 Odd Arne Rognli: Genmodifisering. Noe for norsk landbruk? (55) 
20/02 Steinar Juel: Hvorfor ikke bruke oljepengene? (52) 
05/03 Per E. Kokkvold: Pressen – like ille som sitt rykte? (68) 
26/03 Ellen Grepperud: Kommuneplanen for Ås. (62) 
09/04 Øyvind Thorsen: Yrkeslivet – betydelig oppskrytt? (62) 
23/04 Knut Dørum: Bygdeboka for Ås. (35) 
07/05 Utferd til Skogbrukets kursinstitutt på Biri. På hjemturen innom Domkirkeodden 
 og Vikingskipet på Hamar. (34) 
03/09 Aud Åse Reitan: UMB på museum. UMBs historiske samlinger. (35) 
17/09 Johan Petter Nystuen: Island – fortid og nåtid. (44) 
01/10 Arne Ellingsberg: Norsk Landbruksmuseum – Quo vadis? (42) 
15/10 Einar Kringlen: Medisin, placebo og kvaksalveri. (53) 
29/10 Knut Sydsæter: Hvorfor svikter matematikk-kunnskapene hos dagens 
 studenter? (45) 
12/11 Øystein Dahle: Framtiden – en utfordring for alle. (50) 
26/11 Arild Vatn: Menneske og miljø. Fra hjerneforskning til klimadebatt. (46) 
10/12 Dag Guttormsen: UMB-rikets tilstand. (38) 
 
 
2009 
07/01 Ragnar Øygard: Finanskrisen – årsaker og virkninger. (55) 
21/01 Gaute Sakshaug: Historien om den høyere landbruksutdanningen i Norge. (64) 
04/02 Bjørn Hansen: Hvor går USA etter presidentvalget? (89) 
18/02 Dag Viljen Poleszynski: Din mat er din medisin. Hadde Hippokrates rett? (88) 
04/03 Per Harald Grue: Utviklingsmuligheter for norsk landbruk i en verden med økt 
 knapphet på mat. (64) 
18/03 Ole Lie: Våre myrarealer – en verdifull ressurs. (38) 
01/04 Torbjørn Færøvik: Fargerike India. Fra fattig til rik. (67) 
15/04 Knut Øystad: Utfordringer for landbruket i EU. (37) 
29/04 Arild Angelsen: Hvordan kjøper man regnskog? (32) 
27/05 Utferd til Øvre Eiker (Eiker Gårdsysteri) og Modum (Blåfarveverket).  
09/09 Fredrik Barth: Afganistan og Taliban. (65) 
23/09 Atle Håbjørg: Klima- og miljøendringer. Konsekvenser for vårt nærmiljø. (48) 
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07/10 Stein Bie: Er norsk landbruksbistand forfeilet? (55) 
21/10 Georg Apenes: Storebror ser deg. (47) 
04/11 Kjell Esser: Internasjonal studieaktivitet ved UMB. (30) 
18/11 Kristen Fretheim: Økologisk landbruk. (54) 
02/12 Odd Jarle Skjelhaugen: Landslaget i bioenergi. (44) 
16/12 Dag Guttormsen: UMB-rikets tilstand. (39) 
 
 
2010 
06/01 Herman Qvam: Genmodifisering. (25) 
20/01 Audun Røsland: Klimaforhandlingene i København – Hva nå? (46) 
03/02 Fritjov Ruden: Ferskvann under verdenshavene. (47) 
17/02 Tore Skrøppa: Genetiske ressurser – en godt bevart hemmelighet. (43) 
03/03 Bjarne Braastad: Ny dyrevelferdslov – faglige begrunnelser og konsekvenser 
 for dyreeierne. (31) 
17/03 Sigrun Borgersen: International Baccalaureate – Internasjonal utdanning i 
 Norge. (31) 
07/04 Torbjørn Færøvik: Midtens rike. Vandring i Kinas historie. (67) 
21/04 Aud Tennøy: Fra bil til bane. Hvordan kan vi forandre trafikkbildet? (36) 
26/05 Utferd til Kistefossmuseet med kunstutstillingen og tresliperiet. (23) 
08/09 Stig W. Omholt: Nyere utvikling i bioteknologisk forskning. (16) 
22/09 Ole Jacob Ingeborgrud: Landbrukssamvirkets utfordringer i nyere tid. (33) 
06/10 Åslaug Haga: Nye energiformer. (41) 
29/10 Ellen Grepperud: Kommuneplan for Ås 2011-2023. (33) 
03/11 Øyvind Norderval: Om kirkens prosess mot Galileo Galileo. (49) 
17/11 Arne Fosen: Er jernbanen på riktig spor? (38) 
01/12 Lars Sigmundstad Hauge: Kultur som helsefaktor. (34) 
15/12 Hans Fredrik Hoen: Rektors tilstandsrapport fra UMB. (33) 
 
 
 
2011 
12/01 Gaute Einevoll: Fysikk og allmenndannelse. (47) 
26/01 Frank Ødegård: Boligarkitektur fra 1980 til i dag. (42) 
04/02 Yngve Hågensen: Er ideologiene døde? (66) 
23/02 Odd Kjell Skjegstad: Mangfoldige Kjell Aukrust. (54) 
09/03 Colin Murphy: Næringslivskontoret ved UMB. (25) 
23/03 Eva-Marie Brekkestø: Kornsirkler. (59) 
06/04 Astrid Nilsson: NOFIMA – Hva er vi? – Hva gjør vi? (39) 
11/05 Torbjørn Færøvik: Har kinesisk landbruken framtid? (39) 
30/05 Utferd til Mårbacka, Selma Lagerløvs hus, og Sunne i Sverige. Besøk og 
 omvisning i Rottneros- Parken. På tilbaketuren ”svenskehandel” i Arvika. (42) 
07/09 Arne Jørgen Olafsen: Politiet i Follo i dag. (44) 
21/09 Einar Lunde: Mirakelet i Sør-Afrika; et møte med Nelson Mandela og 
 Desmond Tutu. (79) 
05/10 Astrid Klokk: NLH – historie og historier. (37) 
19/10 Per Egil Hegge: Norsk – et av verdens vanskeligste, mest presise og 
 nyanserte språk. (89) 
02/11 Alf Bakke: Det tause språket i naturen. (39) 
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16/11 Odd Jarle Skjelhaugen: Hva kan vi som forbrukere av energi forvente oss av 
 bioenergiforskningen? (45) 
30/11 Kåre Willoch: Konflikten i Det hellige land. (104) 
14/12 Hans Fredrik Hoen: Rektors tilstandsrapport fra UMB. (25) 

 
Utferden i 2011 gikk til Sunne i Sverige 

 
 
 
 
2012 
11/01 Geir Isaksen: Jernbanen på nytt spor? (70) 
25/01 Jahn Otto Johansen: Når den russiske bjørn 
 våkner. (100) 
08/02 Stein Terje Holden: Hvem skal eie jordressursene  
 i Afrika? (41) 
22/02 Sven Arne Lie: Har landbrukspolitikken feilet? (58)  
07/03 Christian Anton Smedshaug: Gjeld – Hvordan  Vesten 

lurte seg selv. (57) 
21/03 Nils Bøhn: Skogbruk og biologisk mangfold  
 – en uløselig konflikt. (43) 
              Jahn Otto Johansen 
 
11/04 Knut Moxnes: Sammenslåing UMB – NVH – gevinster og utfordringer. (57) 
25/04 Tor Erling Lea: Kjøtt fra laboratoriet – mulighet eller fantasi? (40) 
09/05 Merete Furuberg: Vil vår rovdyrpolitikk avfolke utkant-Norge? (40) 
06/06 Utferd til Maridalen – ”landbruk og kulturlandskap i byen”. Jord- og skogbruk, 
 landskap, historie og ”markalov”. (59) 
05/09 Johan C. Løken: Skogen redder verdens klima – hva sier vi til 
 motargumentene? (38) 
19/09 Inge Lønning: 1814-2014- Grunnloven i fortid, nåtid og fremtid. (61) 
03/10 Magne Gunnar Vegel: Fjernvarme og fornybar energi – nå skal Ås bidra i å 
 løse globale energi-og klimaproblemer. (33) 
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17/10 Terje Alfnes: Kirkegården – vår felles møteplass. (35) 
31/10 Petter Hieronymus Heyerdahl: Kan vi brenne biomasse i fremtiden? (46) 
14/11 Erik Aas: UMB Campus – trekk fra arkitektonisk utvikling. (53) 
28/11 Per Harald Grue: Akevittens historie fra Adam og Eva til Halvor Heuch. (38) 
12/12 Hans Fredrik Hoen: Rektors tilstandsrapport fra UMB. (37) 

 
Utferden i 2012 gikk til Maridalen 

 
 
2013 
09/01 Sissel Rogne: Genteknologi – nye muligheter og 
 utfordringer. (71)  
23/01 Gunnar Stålsett: Religioner for fred? (115) I 
 Bioteknologibygget. 
06/02 Lars Gule: Den arabiske våren og Syria. (74) 
20/02 Jahn Otto Johansen: Tar vi ikke oss tid i vår tid? 
 (65) 
06/03 Gudbrand Kvaal: Skogbrukets og 

skogindustriens utfordringer. (52) 
20/03 Ellen Grepperud: Samordnet areal- og 
 transportplanlegging Oslo-Akershus. (59) 
03/04 Marit Roxrud Leinhardt: Erfaringer med 
 samhandlingsreformen. (62) 
          Gunnar Stålsett 
 
17/04 Nils Vagstad: Norsk landbruk – krevende utfordringer i horisonten. (50) 
08/05 Egil Øyjord: IAMFE. Den lange veien fra Ås 1964 til Kina 2012. (30) 
22/05 Victoria Sandberg-Kristoffersen: Vitenparken Campus Ås. (42) 
05/06 Utferd (felles med Norsk Landbruksmuseums Venner) til herregårder i Rygge 
 og Tomb videregående skole i Råde. (51) 



28 

 

04/09 Astrid Nøklebye Heiberg: Sett eldrebølgen i arbeid! (70) 
18/09 Cecilie Rolstad Denby: Klimaendringene – konsekvenser for Nordområdene. (65) 
02/10 Shoaib Sultan: Islam; - fakta – myter – konflikter. (57) 
16/10 Helge Hasselgård: Mat, makt og avmakt – to år etter Matkjedeutvalget. (44) 
30/10 Brit Salbu: Atomtrusler – hva kan vi lære av historien? (58) 
13/11 Kristin Dalen: Hvor går Kina? (70) 
27/11 Dag Guttormsen: NLHs første kvinner; - studenter og vitenskapelige, deres liv 
 og virke. (46) 
11/12 Hans Fredrik Hoen: Rektors tilstandsrapport fra UMB. (49) UMB spanderte lunsj. 
 
 

 
 

Utferden i 2013 gikk til Søndre Østfold og Tomb 
 

2014 
15/01 Mari Sundli Tveit: Visjoner for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
 (NMBU). (75) 
29/01 Bjarne Braastad: Kommunikasjon mellom katt og menneske, og dyr brukt i 
 helsefremmende arbeid for mennesker. (75) 
10/02 Per Olaf Lundteigen: Kan vi løse krisen i skogbruket og skogindustrien? (69) 
26/02 Leif Sundheim: Muligheter og utfordringer for norsk kornproduksjon med 
 klimaendringer og mykotoksiner. (54) 
12/03 Ole Egge: Antistoffer og norsk dyrehelse. (48) 
26/03 Ole Nikolai Skulberg: Utfordringer og prioriteringer i norsk landbruk. (44) 
09/04 Magne Yndestad: Genmanipulerte planter – trygt for konsumentene? (70) 
23/04 Karl Gervin: Har kirken mistet sin hukommelse? (57) 
07/05 Trygve Grøndalen: Glimt fra veterinærmedisinens historie, nåtid og framtid. (54) 
21/05 Finn Måge: Ei reise i Hardanger for 100 år sidan – fortalt gjennom digitaliserte
 postkort. (60) 
28/05 Utferd (felles med Vitenparkens Venneforening): Eidsvollsbygningen 
  anno 2014 og Eidsvoll Værk. (51) 
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Utferden i 2014 gikk til Eidsvoll 

 

Temaer og foredragsholdere – saksområder og attraktivitet 

Foredragstemaene var allerede på de første møtene fra flere forskjellige fagområder. 
Etter en grov sortering av de 337 foredragene som er holdt i Pensjonistakademiet 
disse 25 årene, fordeler de seg stort sett på følgende fagområder:  

Landbruk i vid sammenheng 87, Miljø/klimaforhold 52, U-hjelpstiltak og andre 
internasjonale forhold 20, Ås-forhold, bygda og kommunen 8, NLH/UMB-forhold, 38, 
derav halvparten rektors oppsummering av året som gikk.  

Andre temaer 132; deriblant Religioner/etikk, Alders og helsespørsmål, Historie/ 
kriger, Asyl- og flyktningpolitikk, Det nye Norge – et flerkulturelt samfunn. Mellom 
babymanko og eldrebølge, Sekulariseringen av samfunnet. Blant disse «andre 
temaer» er også Kina og Østen, som Torbjørn Færøvik har holdt fem foredrag om. 

Hvilke temaer og foredragsholdere har interessert mest?   

På tre av de 10 første møtene (1989/99) var temaene Et liv i Staten, Livet før 
pensjonsalderen og Virksomheten i Statspensjonistenes landslag. (Betyr dette at 
NLH-professorene, som var initiativtakerne til Pensjonistforeningen, også var opptatt 
av arbeids-, lønns- og pensjonistforhold?) 

Antall deltakere på møtene var inntil 1995 varierende mellom 30 og 40, og siden 
mellom 40 og 60, med unntak for spesielle temaer/foredragsholdere. Her kan nevnes 
Kåre Lunden: «Frå Svartedauden til 17. mai. Norsk Landbrukshistorie 1350-1814», 
med 70 tilhørere den 19/11-02, Torbjørn Færøvik: «Kina i morgen», med 78 tilhørere 
den 03/11-04, Per Egil Hegge: «Norsk – et av verdens vanskeligste, mest presise og 
nyanserte språk», med 89 tilhørere den 19/10-11, Kåre Willoch: «Konflikten i Det 
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hellige land», med 104 tilhørere den 30/11-11, Jan Otto Johansen: «Når den russiske 
bjørn våkner», med 100 tilhørere den 25/01-12, Gunnar Stålsett: «Religioner for 
fred», med 115 tilhørere den 23/01-13.  

I tillegg har det vært utferder de fleste årene, i alt 19. 

Oppsummering 

Som nevnt innledningsvis var opptakten til Pensjonistakademiet den 5. april 1989. 
Det første ordinære møtet ble holdt den 14. september 1989. Det betyr at det i 2014 
kan markeres et 25-årsjubileum. 

Med den enorme aktiviteten, de cirka 340 foredragsholdere med forskjellig bakgrunn 
og ulike foredragstemaer som i løpet av disse årene er gjennomført, representerer 
dette en viktig historie, både som Pensjonistakademi-historie, NLH/UMB-historie og 
generell landbruks- og samfunnshistorie. 

I løpet av disse 25 årene har foredragstemaene naturlig nok endret karakter i pakt 
med den faglige og samfunnsmessige utvikling. Som det framgår foran, har dette 
også påvirket deltakelsen på møtene, noe også tilhørernes forventninger og 
kjennskap til foredragsholderne har gjort. I og med at protokollen fra alle møter 
inneholder navnetrekkene til deltakerne, er også dette en kilde av interesse for en 
vurdering av sammenhengen mellom interesseområder og alderen hos deltakerne. 
De enkelte deltakeres navnetrekk og deres forandring under tiden er interessant, og 
forteller til dels også personlige ”utviklings- eller avviklingshistorier”. (Dette med 
forbehold om at navnetrekket kan variere mye med sittesituasjonen ved signeringen.) 

 

Forholdet til landbrukshistorien 

Det har gjennom årene, etter at Norsk Landbruksmuseum (NLM) ble åpnet den 17. 
juni 1997, vært et symbiotisk og godt forhold mellom Norsk Landbruksmuseums 
Venner (NLMV) og Pensjonistakademiet. 

Det har vært mange felles medlemmer, og museets auditorium har vært stilt til 
disposisjon for Pensjonistakademiets møter. Den 20. juni 2012 vedtok NLMs 
representantskap nye vedtekter. Etter disse har NMBU tatt over styringa av museet 
med 4 av styrets 7 medlemmer og oppnevning av styreleder og nestleder. NLM har 
etter hvert fått «profileringsnavnet» Vitenparken Campus Ås.  

Etter en avtale med NMBU er nå Vitenparken til tjeneste for NMBU. NLMV er døpt 
om til Vitenparkens Venner (VV) og har fått nye vedtekter, som samsvarer godt med 
Vitenparkens. Landbrukshistorie, som var en hovedoppgave for både NLM og NLMV, 
er nå blitt sterkt redusert, for ikke å si, nesten borte i det nye regimes planer. 

I og med at Pensjonistakademiet gjennom sine foredragsmøter har tatt opp temaer 
som av og til også har landbrukshistorisk interesse, er det, sett ut fra mange eldre og 
nye museumsvenners synspunkt, verdifullt om Pensjonistakademiet i sin framtidige 
virksomhet også har landbrukshistorien i tankene. 


