
 

 
 

Program våren 2022 
 

 4. januar: 

Liv Hege Nylund viser monologen 
Mayliss – hva nå? 
Hvem er hun, enken etter Palle Johnsen? 
 I rollen som Mayliss løfter skuespiller Liv Hege 
Nylund opp de store spørsmålene rundt 
alderdom, seksualitet og livslyst. 
Monologen hun fremfører er basert på den 
svenske boka «Sin ensamma kropp» av Elsie 
Johansson. Forestillingen var opprinnelig 
hennes avskjedsforestilling ved Turnéteatret i 
Trøndelag, der hun jobbet i 27 år.  
Liv Hege Nylund er født og oppvokst i Lillestrøm 
og har jobbet ved flere teatre, både som 
skuespiller, dramatiker og regissør. På 70-tallet 
var hun med på å etablere Romerike teater og 
senere dramalinjen ved Lillestrøm videregående 
skole. Hun har bl.a. fått Skedsmo kommunes 
kulturpris, LO’s kulturpris og Øyerenprisen.  
Hun har fremstilt en rekke kvinneskikkelser, bl.a. 
Cora Sandel og Sabina Speilrein. Hun har hatt 
regi på stykkene om Fredrikke Marie Qvam og 
om samenes pioner Elsa Laula. 

 

1. februar: 
Kornet som mat for mennesker 
- historisk utvikling – veier framover 
Åsmund Bjørnstad er professor emeritus i 
planteforedling ved Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet på Ås.  
Han har skrevet lyrikk (egne dikt og 
gjendiktinger) og populærvitenskapelige bøker 
og artikler. I 2021 kom «Kornboka. 
-  Brødets og ølets historie.» 
Bjørnstad vil i foredraget fortelle om hvordan de 
ulike kornslagene har oppstått, utviklet seg og 
tilpasset seg klima over hele kloden. 
Sammenhengen mellom korn og politikk var 
alltid sterk. I dag er den ofte oversett – fordi 
kornproduksjonen økte så sterkt at 1900-tallet 
skiller seg fra alle tidligere epoker. Før var 
spørsmålet: Korn nok? I dag spør vi: Kjøtt nok? 
Kan verdens kornproduksjon fortsette å øke og 
samtidig tilpasse seg klimaendringer eller økt 
folketall? 



 

 
 

 

1. mars:  

Munch og huset hans –   
prosessen og  resultatet 
Ellen de Vibe var byplansjef i Oslo mellom 

1998 og 2019. Hun er utdannet sivilarkitekt fra 
University of Wales hvor hun tok en mastergrad 
i byplanlegging i 1975. Hun har jobbet i Alta, 
Skien, Miljøvern-departementet og har ledet 
Statens Byggeskikkutvalg. 
Som byplansjef i Oslo har Ellen de Vibe vært 
involvert i prosessen rundt det nye Munch-
museet i Bjørvika fra diskusjonene startet i 
2002, til arkitektkonkurransen 2008/09, til første 
spadestikk i 2015, grunnsteins-nedleggelse 
14.oktober 2016 og byggeprosessen frem mot 
åpningen 22.oktober 2021. Prosessen og 
resultatet har skapt store følelser. 

 
 
 

5. april: 

Kan pandemien føre til endring? 
Linn Stalsberg er utdannet sosiolog. Hun er 
forfatter, skribent og journalist. Hun har fast 
kommentatorplass i Klassekampen og er også 
skribent i Vårt Land.. 
Hun ga i 2021 ut boka:  
«Etter pandemien. Tanker om krise, kapitalisme 
og en ny hverdag.» 
Linn Stalsberg vil i foredraget reise 

spørsmålene: 

 Hvorfor rammer pandemien så skjevt?          

Hva med «hverdagen» vi hadde før – kan vi 

vende tilbake til den? Er endring mulig? 

 



 

 
 

..  

3. mai: 
CYBERÅTAK SOM POLITISK VERKEMIDDEL 
– TILFELLET RUSSLAND 
Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerheit 
og samfunnsikkerheit ved Høgskolen i Innlandet 
og underviser ved høgskulens beredskaps- og 

krisehandteringsstudium på Rena. Han er 
utdanna informatikar frå Universitetet i Oslo og 
har tidlegare arbeidd som forskar ved SINTEF 
og professor ved Forsvarets høgskole. Mass 
Soldal Lund er vokst opp på Skedsmokorset 

Cyberåtak (dataåtak, digitale åtak) har dei siste 
20 åra gått frå å vere «gutestrekar» til å bli ein 
del av statars verktøykasse i kniving og konflikt 
med andre statar. Ein av statane som har vist 
evne og vilje til å bruke cyberåtak mot andre 

statar er Russland. Føredraget vil utforske bruk 
av cyberåtak som politisk verkemiddel, med 

russiske operasjonar i cyberspace som 
eksempel, inkludert bruk av cyberåtak i den 

pågåande krigen i Ukraina. 
 

 


