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Familj. Nils-Georg Asp, professor emeritus i
industriell näringslära och livsmedelskemi, Lunds 
universitet, 67 år, har, som tidigare meddelats, 
avlidit.

Vid Skåneländska Gastronomiska Akademiens (SGA) tillkomst och 

uppbyggnad åren 1992 och 1993 var det en självklarhet att näringsläran 

liksom andra både akademiska och konstnärligt praktiska specialiteter 

inom gastronomin skulle företrädas av framstående och innovativa

ledamöter.

Nils-Georg Asp, professor i livsmedelskemi vid LTH sedan 1980 och en 

auktoritet inom flera områden inom nutritionsforskningen, var självskriven 

som ledamot. Min förfrågan till honom möttes med glädjande entusiasm 

och framtidstro för SGA från hans sida.

Under åren 2005 till 2009 var han dessutom propreses och därmed 

ledamot i Akademiens presidium där han satte normen för denna tjänst. 

Hans höga kompetens, humor och stora integritet bidrog till lyckade 

resultat i alla situationer liksom hans tillmötesgående och öppna 

samarbete.

Möjligheterna prioriterades alltid framför problemen och svårigheterna. 

Speciellt kan betonas hans avgörande och betydande roll inom olika 

projekt, pris- och stipendienämnden, val av diplommottagare samt hans 

bidrag till de olika symposierna och sammankomsterna.

Här minns vi speciellt mat–hälsa–symposiet samt krydd- och 

rotfruktssymposierna på Alnarp. Inom Akademiens större projekt 

framträder initieringen av högskoleutbildningen inom gastronomin och 

samarbetet med Högskolan Kristianstad i planeringen och starten av 

utbildningen.

Hans breda kompetens och stora verksamhetsfält illustreras också av hans 

ledamotskap i Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) samt hans 

insatser för Svensk näringsforskning (SNF) som vd under 20 år.

Måltidens sensuella värden såsom estetiken förutom de naturvetenskapliga 

fakta var synnerligen viktiga för Nils-Georg. Det illustrerades under årens 

gång framför allt genom hans återkommande fråga om vilken relevans 

olika frågeställningar, aktiviteter eller fakta har för gastronomin. Detta 

förde alltid diskussionen ner på jorden igen.
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Nils-Georgs insats för SGA är mycket stor och betydelsefull och saknaden 

efter honom som nära vän och akademiker känns verkligen både i sinnet

och ända ner i hjärteroten.
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