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AKADEMIENS LEDAMÖTER 

2013-12-31.                2014-12-31. Område

Stol nr 1, Helmer Lång ,          avliden 20141010 litteratur, konst- och litteratur vetenskap

Stol nr 2, Hans Jerenäs          Hans Jerenäs skånskt näringsliv

Stol nr 3, Jonas Frykman          Jonas Frykman etnologi

Stol nr 4, Peder Lamm          Peder Lamm konstigheter ur konstens värld

Stol nr 5, Cecilia Nelson          Cecilia Nelson konstteori

Stol nr 6, Peter Stenkula          Peter Stenkula ekonomi

Stol nr 7, Sven-Olle Olsson          Sven-Olle Olsson matkultur, djur och odjur

Stol nr 8, Arne Melander          Arne Melander medicin och läkemedel

Stol nr 9, Roland von Bothmer       Roland von Bothmer agrovetenskap

Stol nr 10, Christer Liljemark         Christer Liljemark arkitektur och bybyggnad

Stol nr 11, Anna Alsmark           Anna Alsmark författare, journalist

Stol nr 12, Gun Hellsvik           Gun Hellsvik juridik

Stol nr 13, Sven Rosborn           Sven Rosborn                    arkeologi och skånsk 
historia

Stol nr 14, Martin Martinsson          Martin Martinsson musik och kultur

Stol nr 15, Bengt Knutsson           Bengt Knutsson arabisk språkvetenskap

Stol nr 16, Vakant           Peter Lindhe (astronomi) 20140113 (invalsdatum)

Stol nr 17, Elisabeth Alsheimer       Elisabeth Alsheimer  konst och kultur

Stol nr 18, Leif Hjärre           Leif Hjärre kulturhistoria

Stol nr 19, Cajsa S Lund           Cajsa S Lund musik och arkeologi

Stol nr 20, Vakant           Urban Emanuelsson (landskapsekologi)    20140113 
(invalsdatum)

Stol nr 21, Rolf Lindroth           Rolf Lindroth finans och humor
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Akademiens presidium:

Sven-Olle R Olsson Director

Cajsa S Lund Prodirector

Leif Hjärre Secretarius

Anna Alsmark Prosecretarius

Rolf Lindroth Cancellarius

Sven Rosborn Revisor

Martin Martinsson Ceremonimästare 

Valberedning: 

Cecilia Nelson (sammankallande), Gun Hellsvik och Peter Linde.

Korresponderande ledamöter:

Bertil Svensson, Stig Persson, Göran Hermerén och Marianne Dock och Torbjörn Fagerström.

Ledamöter som avlidit eller invalts i Akademien under 2014:

Skånska Akademiens stiftare och grundare Helmer Lång, 90 år, avled den 10 oktober och 
Akademien vill framhålla en mycket stor eloge åt Helmer för det han gjort för Akademin 
under alla dessa år! Helmer var Skånska Akademien, dess kärna, idégivare och motor, och 
utan honom - ingen Akademi! Vi skall nu fortsätta vår strävan att få Akademien än mer 
uppskattad och känd genom våra olika aktiviteter! Stig Persson skrev en mycket uppskattad 
och väl avstämd minnesruna, som har publicerats av flera dagstidningar, Facebook och ligger 
på Akademiens hemsida. Vid begravningen den 31 oktober i Barkåkra kyrka deltog flera 
Akademiledamöter.

Vid årets första Akademimöte den 13 januari invaldes och installerades Peter Linde och Urban
Emanuelsson på de två resterande vakanta stolarna nr 16 och 20. Båda är naturvetare och 
representerar astronomi respektive landskapsekologi. Efter dessa installationer blev 
Akademien komplett med 21 aktiva ledamöter

Ledamöter in spe

Vid årets sista Akademimöte enades man om att erbjuda Lars Magnar Enokssson, författare 
till ett 25-tal böcker, bla en om skånska runstenar och SM-mästare i gimobrottning (vikingtida
isländsk kampsport) Helmer Långs ledamotskap. Han kommer att inbjudas till 
Akademimötena som kandidat. 

3 (8)



Hedersledamöter:

Max von Sydow, Hans Alfredsson, Göran Tunhammar och landshövding Margareta Pålsson.

Sammanträden

Skånska Akademien har under året haft 6 sammanträden varav ett Presidiemöte den 14 april 
(nr 507) och fem Akademimöten, alla på Grand Hotel i Lund, nämligen den 13 januari (nr 
505), den 10 februari (nr 506), den 12 maj (nr 508), den 1 september (nr 509),) och den 13 
november (nr 510). Till detta kommer de stora arrangemangen Årsfesten den 8 mars och 
Mittelendagan den 4 oktober.

Ambitionen har varit att minska antalet av Akademimötet till tre eller fyra per år och ersätta 
de andra mötena med Presidiemöten, men detta har inte genomförts detta år, eftersom det har 
varit önskvärt att de nya ledamöterna skulle få tillfälle att lära känna hela Akademien direkt. 

Mötena har avslutats med följande miniföreläsningar:  

13 januari: Peter Linde: ”Jakten på liv i universum”

12 maj: Diplommottagaren och kocken Tareq Taylor: "Min mat, min trädgård, min glädje".

1 september: Sven Rosborn: ”Baltiska utställningen i Malmö, 1914.”

13 november: Martin Martinsson: ” Lund - en stormakt i kör!”

Årsmötet

hölls den 10 februari 2014 med start kl. 17.30 på Grand Hotel i Lund.

Verksamhetsberättelsen för 2013, som hade utsänds tidigare, godkändes liksom den 
ekonomiska redovisningen, som lades fram av Rolf Lindroth.

Den skriftliga revisionsberättelsen av revisorn Rolf Lindroth lästes upp och godkändes, vilket 
därefter bekräftades med ansvarsfrihet.

Till Prodirector för ett år valdes Cajsa S. Lund. Till Secretarius och Cancellarius för två år 
valdes Leif Hjärre respektive Rolf Lindroth. Till Prosecretarius för ett år valdes Anna Alsmark
(fyllnadsval). Till revisor för två år valdes Sven Rosborn. 

Till ordförande i Vänföreningen för ett år valdes sittande Peter Höglund, till vice ordförande 
för två år sittande Anders Winther och till Akademiens representant i Vänföreningens styrelse 
för ett år valdes Sven-Olle Olsson. 

Till Akademiens valberedning för ett år valdes Cecilia Nelson (sammankallande), Gun 
Hellsvik och Peter Linde.

Diplomaterna, utsedda av festkommittén och förankrade i Akademien, bekräftades. Se 
förteckningen nedan under Årsfesten!:
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Årsfesten

Skånska Akademien firade sin årsfest den 8 mars 2014 på Grand Hotel, Lund, med temat 
”Jord”. I inbjudan fanns förutom detaljer kring Årsfesten också information om Akademiens 
historia, vapen och Vänförening liksom en mycket trevlig tecknad illustration över temat 
”Jord” med Sven Wollter i centrum.  Årsfestens mycket uppskattade högtidstal hölls av 
Akademiledamoten, professor Urban Emanuelsson: ”Jord och människa – samspelet mellan 
människa, kultur och landskap”. 

Diplomaterna harangerades och hyllades av följande Akademiledamöter:

- Konstnären Gerhard Nordström, Ystad av Cecilia Nelson
 “.......för hans mäktiga skildringar av den dräktiga, mörka skånejorden.”

- TV-programmet Trädgårdsonsdag, Malmö med Pernilla Månsson Colt, John Taylor 
och Tareq Taylor, frånvarande, av Bertil Svensson.
”…för spridande av trädgårds- och matkunskaper - kryddat med humor. På ett sätt som
tar tittarna på allvar.”

- Professor  Håkan Wallander, Lund av Roland von Bothmer
 "…för att han har gjort den livsviktiga jorden, grunden för vår tillvaro, mindre 
obegriplig och mycket mer spännande"

- Hushållningssällskapen Malmöhus, VD Per-Göran Andersson och Kristianstad, VD 
Sven Fajersson av landshövding hedersledamot Margareta Pålsson
”…för att under 200 år framgångsrikt har främjat utvecklingen av lantbruket och 
landsbygden.”

- Eva Rydberg mottagare av vandringspriset Skånes Medelpunkt som hyllades av 
Martin Martinsson.
 ”….för sitt enastående sätt att som scenpersonlighet förvalta skånsk kultur och 
humor.”

Därefter beskrev Vänföreningens ordförande Peter Höglund föreningen och dess aktiviteter.

Under supén i Stora Salen då Martin Martinsson var ”toast master” framträdde Rolf Lindroth 
med sitt humoristiska inlägg om: ”…. och Höör se’n!” och Kommunfullmäktiges ordförande i
Höör Anna Palm besvarade detta på ett elegant sätt. 

Efter middagen i Stora salen framträdde Håkan Carlsson och Mats Larsson från Höör med de 
imposanta kopiorna av bronsålderslurarna, som Cajsa S Lund hade lånat av familjen Sten K 
Johnsons dödsbo. Håkan och Mats tog sedan täten med de mäktigt ljudande lurarna som 
orsakade skakning i väggarna på Grand och vandrade ner från Stora Salen till Piratensalen på 
första våningen åtföljda av alla gästerna i en lång rad för att inta kaffet i Piratenfoajén.  
Kvällen avslutades sedan i Piratensalen med en mycket uppskattad Stjärnkonsert i form av en 
poesikonsert där Sven Wollter tolkade samtida lyrik, från Brecht till Kent Andersson, till 
ackompanjemang av Ensemble Mare Balticums tidiga toner. Kan man få en bättre avslutning?
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Kommittéer och projekt

1. Rekryteringskommitté: för ersättare till Helmer Lång; litteraturvetare och/eller 
författare: Cecilia Nelson (sammankallande), Anna Alsmark och Peder Lamm. Efter 
mycket stora svårigheter att rekrytera en litteraturvetare har gruppen nu föreslagit 
författaren Lars pMagnar Enokssson, som är kandidat till ledamotskap.

2. Ekonomikommitté: Rolf Lindroth (sammankallande) Martin Martinsson, Leif Hjärre 
och Peter Linde. Akademien har stora ekonomiska problem, eftersom inkomster 
saknas och därför är gruppens insatser ytterst betydelsefulla. Emellertid vill gruppen 
vänta med större aktiviteter till dess att Akademien har blivit mera känd och etablerad.

3. Visionskommitté: Jonas Frykman, Anna Alsmark, Cajsa S Lund, Peter Linde 
(adjungerad) och Martin Martinsson. Ett visionsdokument är utarbetat och nu arbetar 
gruppen på en informationsbroschyr i A5 format och i färg för Akademien på förslag 
av Peter Linde och den skall innehålla Akademiens programförklaring. 

4. Festkommitté: Ceremonimästare Martin Martinsson (sammankallande), Cajsa S. 
Lund och Peder Lamm. Gruppen har totalansvaret för planeringen och genomförandet 
av Årsfesterna. Festkommitté tom 1/11 2014: Cecilia Nelson, Rolf Lindroth, Cajsa S. 
Lund och Hans Jerenäs.

5. Hemsida - Massmediakommitté: Peder Lamm (sammankallande), Sven Rosborn, 
Peter Linde, Kjellåke Lindberg (Vänföreningen). Ansvaret för denna grupp har flyttats
från Sven Rosborn till Peder Lamm. Sven har fortsatt ansvar för hemsidan. Facebook, 
har utvecklats en del under året med ökad aktivitet från Sven Rosborn och Sven-Olle 
Olsson. Ansvaret för Instagram ligger hos Peder Lamm. Vänföreningen utnyttjar också
hemsidan.

6. Årsbokskommitté: Jonas Frykman, Sven Rosborn, Anna Alsmark, Cajsa S Lund och 
Rolf Lindroth. Arbetsnamnet på den planerade Årsboken är ”Konsten att bli skånsk”; 
temat är samhällsaktuellt; boken ska vara både underhållande, lärorik och ha en 
humoristisk anda. Det skånska skall vinklas på olika sätt och mängden vinklingar är 
närmast oändliga, från geologi och arkeologi till personporträtt och djurporträtt. 
Utöver Akademiens ledamöter kommer externa skribenter att inbjudas. Boken skall 
vara bildrik och bilderna skall vara av hög kvalitet.  Hittills har gjorda ansökningar 
inte resulterat i några pengar till produktion av Årsboken; en ansökan ska skickas till 
Crafoordska stiftelsen och nya ansökningar är på gång.

7. Höörkommitté - Mittelendagen: Sven-Olle Olsson, Sven Rosborn och Cecilia 
Nelson. Detta arrangemang den första lördagen i oktober månad på Brännemölla i 
Höör i samarbete med Höörs kommun och Stiftsgården Åkersberg har nu arrangerats 
sex gånger sedan starten år 2009 och är uppdelat i två delar dels inomhus i Åkersberg 
kapell och dels utomhus vid Mittelenmonumentet. Höjdpunkten är utdelandet av 
vandringspriset ”Skånes Medelpunkt”, som nu senast gick till jazzpianisten Jan 
Lundgren. Rolf Lindroth harangerade Jan Lundgren. Hans syster Eva fick ersätta 
honom eftersom Jan hade arrangemang i Japan. Vandringskulan överlämnades av Eva 
Rydberg till Eva Lundgren. Sedan genomförde Martin Martinsson en intervju med Eva
Lundgren och Thomas Lantz, som samarrangerar Ystad Jazzfestival med Jan. 
Arrangemanget består av olika tal och musikaliska framträdanden och 2014 hade vi 
mycket uppskattade föredrag av Akademiledamöterna landshövdingen Margareta 
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Pålsson, och docenterna Bengt Knutsson och Peter Linde. Musiken och sången 
svarade Håkan Carlsson, Mats Larsson och Sylvia Loft (sång) för på liknande sätt som
under 2013. Det som nog gjorde störst intryck var de pampiga bronsålderslurarna, som
förstklassiskt trakterades av Håkan Carlsson och Mats Larsson. Lurarna har blivit ett 
signum för Akademien. Arrangemanget avslutas med en högklassisk lunch på 
Åkersberg. Akademiens problem är ekonomin, eftersom Höörs kommun och 
Akademien svarar växelvis för utläggen till de inbjudna. Sven-Olle Olsson och Sven 
Rosborn har skrivit och ”lay-outat” en broschyr, som Höörs kommun har producerat i 
flera upplagor.

8. Kommitté för ”Omisteliga företeelser i Skåne” – idag ”Ulfs Runsten i Tullstorp 
på Söderslätt (Tullstorpsprojektet): Sven-Olle Olsson, Sven Rosborn, Urban 
Emanuelsson och Rolf Lindroth. Detta projekt har förutom de fyra nämnda från 
Akademien representanter från Jordberga gods (Otto von Arnold ordförande), 
Källstorps församling, Trelleborgs museum, Trelleborgs Kommuns Utveckling AB, 
lokala företrädare samt författaren Madeleine Brandin i sin projektgrupp. Juridiskt är 
projektet Skånska akademiens och ekonomin sköts av Rolf Lindroth. Projektet startade
senhösten 2013 och har nu en projektplan, som skall börja verkställas under 2015. 
50 000 kr har vi fått från Skurups Sparbank för de initiala åtgärderna att anlita en 
stenkonservator för att skydda stenen så mycket som möjligt, beskriva stenen, som har
en stark anknytning till gamla Östrom, och dess historia samt sätta upp ”Kringlan” för 
att visa på ett kulturminne, sätta upp vägvisare till runstenen och Tullstorp samt för 
produktion av broschyr, ”roll-ups” och informationstavlor. Vi har precis inlett 
samarbete med Tullstorpsåprojektet, ett fantastiskt projekt för att restaurera ån och 
skapa naturliga miljöer kring den. I detta ligger också Skateholmsboplatsen, Lars 
Larsson utgrävning av denna stenålderboplats, som har betytt så oerhört mycket. 
Projektet omfattar inte bara runstenar utan hela kulturmiljön i Vemmenhögs härad eller
om man så vill Söderslätt med speciell tonvikt på deras östligaste delar. Turistindustrin
är mycket intresserad av det hela med Natur i Å-projektet och Kultur i 
Runstensprojektet. Det har lett till att man börjat diskutera möjligheten till ett Natur- 
och Kulturrum i anslutning till väg 9, Trelleborg - Ystad.

9. [...]
10. Kommitté för symposiet ”Jord och Landskap”: Roland von Bothmer, Urban 

Emanuelsson och Sven-Olle Olsson. Samarbete med Kungliga Fysiografiska 
Sällskapet om symposiet: ”Jord och Landskap”. Projektet har haft vissa problem i 
startfasen men räknar med att komma igång och sända in ansökan till ”Fysiografen” i 
början på 1915.

Skånska Akademiens Vänförening 

Vänföreningen har under året fortsatt att bygga upp verksamheten och öka antalet 
medlemmar, som har erbjudits två mycket uppskattade konserter, en på våren och en på 
hösten, som Martin Martinsson har hjälpt till med. Dessutom arrangerades en 
föreläsningssession med Peder Lamm, Cajsa S Lund och Arne Melander på Grand Hotel 
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under hösten. Den uppskjutna Danmarksturen planeras att genomföras under 2015. Dessutom 
har Vänföreningens medlemmar deltagit i både Akademiens Årsfest och 
Mittelenarrangemanget. Det sistnämnda föregicks av ett besök vid Västra Ströös runstenar 
med Sven Rosborn som sakkunnig guide. Ordförande och vice ordförande i Vänföreningen 
deltar regelbundet i Akademiens sammankomster liksom Director i Vänföreningens 
styrelsemöten. För närmare detaljer om Vänföreningen hänvisas till dess 
Verksamhetsberättelse 2014.

Malmö den 14 januari 2015

Sven-Olle R Olsson

Director Skånska Akademien
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	Valberedning:
	Cecilia Nelson (sammankallande), Gun Hellsvik och Peter Linde.
	Till Akademiens valberedning för ett år valdes Cecilia Nelson (sammankallande), Gun Hellsvik och Peter Linde.

