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*************************** 

Malmö Chamber Music 

 
Den 21-25 september är det Malmö Chamber Music. Under fem dagar välkomnar Håkan 
Hardenberger, vår tids störste trumpetsolist, internationella och svenska stjärnartister till sin 
hemstad Malmö. 
 
Malmö Chamber Music erbjuder publiken storartade och spännande konsertupplevelser på 

högsta internationella nivå. Under fem dagar framträder stjärnartister från olika delar av 
världen och i det lilla, nära formatet ger de oss sina högst personliga tolkningar. Förutom 
stjärnspäckade konserter på Palladium Malmö, Malmö Live Konserthus och i S:t Petri kyrka 
ges gratis lunchkonserter och senare på kvällen får kammarmusiken ta plats i klubbmiljö på 

Grand Öl & Mat. Festivaltonsättare är HK Gruber, Satie och Brahms och under festivalen 
uruppförs verk av Malmötonsättarna Staffan Storm och Tobias Broström. 
 

Program och mer information: www.malmochambermusic.se 
Biljettbokning: Kulturcentralen Malmö, Södra Förstadsgatan18, www.kulturcentralen.nu , 
040-10 30 20 
Erbjudande: 15% rabatt/biljett på ordinarie pris (Obs! Gäller ej konserterna på Klubb 
Krinolin på Grand Öl & Mat). Vid bokning ange kod: gruber 
 

Mittelendagen i Höör 

 
Glöm inte att boka lördagen den 1 oktober för Mittelendagen på Brännemölla i Höör!  
Årets Medelpunkt 2016 utses: Anders Jansson och Johan Wester 
 

 
 
 

Kultur & Humor! 

 

Skånska 

Akademiens 

motto:  

Skåne i omvärlden 

och omvärlden i 

Skåne! 

Foto: Anagram 
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Anders Jansson och Johan Wester har med Humorfestivalen satt Lund på den nationella och 

internationella humorkartan. Båda personifierar därutöver i alla sina roller en fin och varm 
skånsk humortradition. 
 

Programmet startar kl 12 i Åkersbergs kapell och fortsätter sedan vid Mittelen kl 12:50. 
Klockan 14 avslutas med lunch och Akademiledamoten Peder Lamm talar om Skånska 
Akademien, dess verksamhet och visioner. 
 

Mer information och program finns i separat utskick (e-mail). 
 
 

 

Hembygdens dag/Skånska Bokmässan 2016 

 
Lördagen den 15 oktober, klockan 10-16, är det Hembygdens dag/Skånska Bokmässan 2016. 
 
Skånes hembygdsförbund och Författarcentrum Syd bjuder in till den tredje bokmässan där vi 

möts kring böcker om hembygder. Bokmässan är ett tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer 
om utgivning av böcker och visa upp den imponerande samling lokalhistorisk litteratur som 
varje år ges ut i regionen. Genrerna är flera och fack- och skönlitteratur blandas med 
lokalhistoria och poesi. Ett urval av Skånska Akademiens böcker kommer att vara till 
försäljning vid vårt bokbord. 
 
Tema: Hembygdsböcker och bokutgivning 

 

Mässa, mingel och seminarier 
 
Plats: Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund (Gastelyckan). Fri parkering intill entrén. 
Platsen för bokmässan är entréplanet med auditorium, foajé och utställningslokal. 
 

Fri entré till bokmässa och program. 
 
För mer information: http://www.forfattarcentrum.se/syd/verksamhet/skanska-
bokmassan2016/ och http://www.hembygd.se/skane/projekt/skanska-bokmassan-2/ 
 

Konsert under körfestivalen  

 
Lördagen den 22 oktober klockan 18 gästas Lund Choral Festival av en av världens bästa 
vokalgrupper: Swingle Singers! 
 
Skånska Akademien i samarbete med Musik i Syd inbjuder Vänföreningens och Akademiens 

medlemmar till en festkväll till rabatterat biljettpris! 

 
Boka dagen redan nu. Information om priser och biljettbokning kommer inom kort. 
 
 

http://www.forfattarcentrum.se/syd/verksamhet/skanska-bokmassan2016/
http://www.forfattarcentrum.se/syd/verksamhet/skanska-bokmassan2016/
http://www.hembygd.se/skane/projekt/skanska-bokmassan-2/


 
Swingle Singers 

Tullstorpsstenens renovering 

 
Just nu pågår renoveringen av Tullstorpsstenen, också kallad Ulfs runsten. Sven-Olle Olsson 
rapporterar att stenen har blivit tvättad av konservatorn Jörgen Schwartzkopf från firman 
Stucco Maestro från Malmö (se bild). Alger och lava har tagits bort i ganska stor mängd och 
mycket har suttit djupt i stenen. Tvättningen är också viktig för bevarandet av stenen, 
eftersom växter och fukt ökar erosionsgranden i stenen. Det är därför som grenar ovanför 

stenen också skall tas bort för att minska fuktigheten och öka ”blåset”! På baksidan av stenen 
framträder nu med större tydlighet dioritinklusionen, som kanske har/kan tolkats som "Odens 
öga".  
 
Den diagonala sprickan har nu rengjorts från tidigare cement och har nu grundats och skall i 
nästa vecka fyllas i med ny massa. Det som slutligen skall göras är att fylla i bildernas och 
runornas inristningar med färg. För att kunna utföra den sista imålningen måste 

konservatorn/runologerna ha ett tält över stenen för att få skydd om vädret blir dåligt. Jörgen 
har bett Kyrkogårdsförvaltningen att ordna det. 
 

Andreas Mårtensson och Sara Johan från Trelleborgs Allehanda skrev en artikel publicerades 
den 9 augusti. 
 
 

 
Foto: Sven-Olle Olsson 

 

Renoveringen kan också skådas i Sven Rosborns film: https://youtu.be/71eLs3QzLCE 
 

https://youtu.be/71eLs3QzLCE


 

*************************** 

I backspegeln 

Danmarksresan 

 
Den 20 augusti fyllde vi en buss och åkte till Danmark! Robert Wahlström rapporterar: 
Då var vi tillbaka efter vår Danmarksutflykt med Anders Winther. En mycket trevlig resa där 
vi gjorde nerslag på några intressanta platser. Anders guidade oss genom bl.a. Köpenhamn 
där vi stannade till på en och annan minnesplats för att lite bakgrundsinformation. På väg till 

Storm-P:s museum så blev det en och annan Storm-P-historia för att träna upp smilbanden… 
  

 
Anders Winther i berättartagen. Foto Robert Wahlström. 

 
Vårt första stopp blev i Fredriksberg på Storm-P:s museum. Anders guidade oss hit och till 
vårt lunchställe i närheten. Just denna dag var det en jättestor Pride-parad genom 

Köpenhamn, men vår skickliga busschaufför tog oss igenom detta för vidare transport upp till 
"Ryssland". 
 

 
Foto Robert Wahlström. 

 

Vårt första stopp blev i Fredriksberg på 
Storm-P:s museum. Anders guidade oss hit 
och till vårt lunchställe i närheten. Just denna 
dag var det en jättestor Pride-parad genom 
Köpenhamn, men vår skickliga busschaufför 
tog oss igenom detta för vidare transport upp 

till "Ryssland". 
 



 
Vårt andra mål var Rudolph Tegners museum och Skulpturpark vid Dronningmölle. Detta är 

en plats som är väl värt ett besök. En omstridd skulptör har här samlat material från ett 
livsverk. Vid vårt besök på Rudolph Tegners museum passade man också på att genomföra 
en vigsel mitt inne i museet denna dag. Vi höll oss diskret på avstånd och lämnade platsen i 

tid. En som inte var diskret var en vovve som gärna uppmanade alla han mötte om att leka 
med honom… 
 

 
Rudolph Tegners museum. Foto Robert Wahlström. 

 
Karen Blixen-museet. Hur många gånger har man inte kört förbi denna plats utan att stanna. 
Klart vi skall stanna när vi kommer till denna del av "guldkusten" vid Rungsted. 
Detta var Karens familjehem och platsen hon återvände till efter sitt "Afrikaäventyr". Hon var 

ingen oäven konstnär och här kunde man ta en närmare titt på hennes arbetsrum och hennes 
bibliotek. Det är en stor tomt till ägan och tre hundra meter upp i backen finner vi också 
hennes grav under ett stort träd. Det är en vacker väg att vandra längs för att komma upp till 
hennes grav. 
 

 
Karen Blixen. Foto Robert Wahlström. 

 
 
 



Historiska samtal på Klostret i Ystad 

 
Antikt så det förslår den 7 september! Robert Wahlström rapporterar: 

Missade ni denna trevliga tillställning i Ystad, så kommer här lite bilder från en både 
underhållande och lärorik tillställning. 
 

 
Foto: Robert Wahlström 

 
Våra reseguider i historien var Cajsa S. Lund, Sven Rosborn och Peder Lamm. Alla tre kända 
av flertalet historieintresserade och de är alla tre stolinnehavare i den Skånska Akademin. 

 
 



 
Foto: Robert Wahlström 

 
Interaktionen mellan föredragshållarna var underhållande. 

Där en såg ett föremål från trattbägarkulturen, såg någon annan en liten trumma. När Peder 
och Cajsa drog igång sina lurar från helt olika århundraden, så skorrade det bra i Ystad. 

 

*************************** 

Medlemskap 

 
Skånska Akademiens vänförening tar gärna emot fler medlemmar! Informera släkt och 

vänner om aktiviteterna och låt dem anmäla sig till föreningens kassör Carl-Gustav 

Johansson, cge.johansson@gmail.com . Medlemsavgiften är 100kr/år och betalas in på 
bankgiro: 842-7817. 
 

För er som redan är medlemmar, glöm inte att betala in årsavgiften! 

*************************** 

Sociala medier 

Ni har väl inte missat att Skånska Akademien och dess vänförening numera också finns på 

Facebook?!  

 Skånska Akademien på Facebook: https://www.facebook.com/Sk%C3%A5nska-

Akademien-108606025865196/?fref=ts 

 Skånska Akademiens Vänförening på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/769833909818511/?fref=ts 

 Skånska Akademien och vänföreningens hemsida: http://www.skanskaakademien.se/ 
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