
Pensjonistakademiets jubileumsmarkering 24. september 2014 

 

Det var 85 deltakere til stede, herav 6 gjester: 

 Knut Aastveit – en av de seks initiativtagerne 

 Arne Ellingsberg og Solveig Øvergaard - Ellingsberg er forfatter av jubileumsskriftet 

 Arne Hermansen – representerte Bioforsk 

 Per Olav Skjervold – representerte Vitenparken Ås 

 Svein Sundsbø – foredragsholder 

 

Foredraget 

Svein Sundsbø var invitert til holde følgende 

foredrag: 

NLH/UMB/NMBUs bidrag til samfunnsutvikling og 

fremgang i etterkrigstiden.  

Et kort sammendrag av Anders Heen, sekretær: 

Han startet med å presisere at det han kom til å 

presentere, var hans subjektive vurdering. Han 

refererte noen suksesshistorier som hadde 

tilknytning til miljøet på NLH. Særlig det faktum at 

oppdrettsfisken hadde hatt sitt utspring fra Ås, 

hadde skapt en del rivalisering mellom ulike miljøer 

innen landbruk, fiskeri og industri. Oppdrettsfisk er 

nå en av Norges største eksportnæringer. 

Sundsbø med sin erfaring fra Forskningsrådet, 

pekte på at forskningen på Ås hadde hatt en god 

sammenheng mellom anvendt forskning og mer 

grunnleggende forskning, og den har i stor grad 

vært brukerstyrt. Dette hadde også ført til at NLH 

hadde hatt mye og god forskningsbasert 

undervisning. Praksisnær tilpasning hadde vært 

viktig for undervisningen som NLH hadde stått for 

og dette har hatt stor betydning for bl.a. utvikling av  

Bygde-Norge. 

Sveins Sundsbø på talerstolen 

 

Sundsbø pekte også på at personene som har gått ut fra NLH, har hatt stor innflytelse på 

utviklingen i landet. Tidligere NLH-kandidater har vært sterkt representert ved Kongens bord. 

Kandidatene har representert fire ulike partier og eksempler på kontakt og lagsamarbeid i 

studietiden på Ås ble nevnt.  

Han sa at NLH stod sterkt fram til 1970 – 80-tallet. Etter denne tid har det vært store 

endringer, endringer delvis styrt av universitetene og instituttene selv. Det har sett ut som om 

alle har løpt etter de samme gulrøttene, og at egenarten delvis var blitt visket ut. Sundsbø 

mente at NMBU fortsatt burde stå for sin spesielle profil og egenart, naturbasert med fokus 

på klima, miljø og matproduksjon. Det er viktig at NMBU tar vare på det særpreget som 

fortsatt finnes. Forskningsbasert undervisning og kunnskap blir ikke mindre viktig i tiden 

framover. 



Debatten 

Styreleder Lars Sjøflot var ordstyrer for debatten 

etter innlegget til Sundsbø, samt under middagen. 

Følgende hadde spørsmål/kommentarer til innlegget: 

 Per Harald Grue 

 Gunnar Øygard 

 Terje Alfnes 

 Arne Ellingsberg 

 

 

 

 

Arne Ellingsberg og Solveig Øvergaard. 

Arne har skrevet jubileumsberetningen 

og var også aktiv i debatten. 

 

 

Bilder tatt under foredraget 

 

 

 

 

 

Knut Aastveit var en av de seks som 

tok initiativet for å starte Pensjonist-

akademiet for 25 år siden, her 

sammen med Halvard Baugerød, 

kasserer i foreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Middagen 

Under middagen hadde følgende ordet: 

 Leif Halden 

 Gunnar Øygard 

 Knut Aastveit 

 Erling Vindenes 

 Harvard Baugerød 

 Øystein Berge (deklamerte egenprodusert vers om pensjonisttilværelsen) 

 Arne Hermansen – Bioforsk 

 Per Olav Skjervold – Vitenparken 

 

 

Bilder tatt under middagen 

 

 

Lars Sjøflot og Anders Heen 

i samtale med Svein Sundsbø 


