
Evenemanget arrangeras av Skånska Akademien, 
Stiftelsen Åkersberg och Höörs kommun i samarbete med Musik i Syd.

Årets Medelpunkt!
Lördag 3 oktober är det åter dags för SKÅNSKA AKADEMIEN att dela ut vandringspriset Årets Medelpunkt i det 
som är Skånes mittpunkt eller om man så vill Mittelen, det vill säga Höör. 

I år tilldelas KALLE LIND denna utmärkelse. Bland tidigare prismottagare kan nämnas Anne Lundberg, 
Eva Rydberg, Johan Wester, Jan Troell och Ewa-Gun Westford.

Kalle Lind, född i Lund, uppvuxen i Eslöv, bosatt i  
Malmö, är diversearbetare i kulturbranschen. 

Är bred och produktiv skribent (manusförfattare, bl.a. 
Julkalendern, tidningskrönikor i Sydsvenskan och Ex-
pressen, mer än dussintalet böcker), radioprofil (mor-
gonpratare i P4 Malmöhus, humorprogrammet Fredag i 
P4 med Susanna Dzamic, Sommarpratare i Riksradions 
P1) och finalist i SVT:s På spåret.

Driver bloggen En man med skägg och podcasten Sned-
tänkt. Aktuella böcker är biografin om  Hans Alfredson 
samt seriealbumet Statarna (båda utkom hösten 2019). 
Sammantaget är Kalle Lind en fascinerande, underfun-
dig, mångsidig folkbildare – och är därtill Hedersmed-
borgare i Eslöv!

Det är en stor ära för Skånska Akademien att få tilldela 
Kalle Lind utmärkelsen Årets Medelpunkt. 

Martin  Martinsson, Director Skånska Akademien 

Prisceremonien den 3 oktober är Corona-anpassad. Den äger rum i Karlskronasalen 
på stiftsgården Åkersberg i Höör, med start klockan 11:30 och varar till ca 12:45.

Karlskronasalen är en stor lokal som tillåter fri sittning med god spridning. 
Publikstorleken blir enligt giltiga restriktioner från FHM, vilket betyder ett begränsat antal publikplatser.

MEDVERKANDE VID PRISCEREMONIEN 
Martin Martinsson, Director för Skånska Akademien, hälsar välkommen.

Tal av Ann-Marie Johnsson (styrelsen Åkersberg). 
Cajsa S. Lund, ledamot av Skånska Akademien, harangerar Kalle Lind.

Martin Martinsson överräcker priset till Kalle Lind och samtalar med honom.

SMAKLIG SPIS
Efter prisceremonin har Åkersberg, med start kl.13:30, till försäljning HELGENS LUNCH som består av paradrätten 
Fläskesteg med klassiska tillbehör (vegetariskt alternativ finns) samt kaffe med pralin till det facila priset av 175 kr. 

Boka bord genom att senast 28 september mejla restaurangen@akersberg.se eller tel. 0413–55 91 00 knappval 2. 
Observera – först till kvarn! Den som bokar lunch är garanterad plats vid prisceremonien!

Välkomna!
Årets Medelpunkt arrangeras av Skånska Akademien 

i samarbete med Stiftsgården Åkersberg och med stöd av Höörs kommun
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Stjärnmusikalisk 

underhållning med 

Mikael Neumann 

och accordeonisten 

Lars Holm. 


