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Några viktiga händelser!
Kultur &
Humor!

Skånska
Akademiens
motto:









Utflykter
Miniföreläsningar
Årsfest, Grand Hotel, Lund
Våra föreläsningar
Mittelendagen, Höör
Omistliga företeelse

Aktiviteter kommer med särskilt utskick. Glöm inte följa
informationen på vår hemsida och våra Facebookkanaler..

*******************
Några viktiga datum att redan nu notera i Er agenda..

"Skåne i
omvärlden
och
omvärlden i
Skåne"!

2018
Lö 6 okt Årets Medelpunkt, Höör
Må 8 okt Skånska Akademien föreläser,
Grand Hotel, Lund.
Lö 27 okt Utflykt till Trelleborg
Må 29 okt Presidiemöte
Må 5 nov Vänföreningen möte
Må 5 nov Skånska Akademien föreläser,
Grand Hotel, Lund
Må 12 nov Akademien möte
2019
Lö 9 mars Årsmöte Vänföreningen
Akademiens Årsfest på Grand Hotel.
Övrigt i programmet, informerar vi separat och i
kommande nyhetsblad. Glöm inte att följa oss på
hemsidan och på våra Facebooksidor.

Vi presentera
var och en av
ledamöterna i
den Skånska
Akademien.
*

Lite
tillbakablick
kring de
senaste
aktiviteterna

Mittelendagen i Höör
Mittelendagen den 7 oktober. Höjdpunkten var utdelandet av
vandringspriset ”Skånes Medelpunkt” som gick till Filmskaparen Jan
Troell.

Våra
symposium och
andra
aktiviteter
*

Tullstorpsstenen
En omistelig
företeelse

Årets Miniföreläsningar
De populära miniföreläsningarna fortsätter och startrtar den 8 oktober.
Separata utskick är gjort och informeras här och på våra facebooksidor.
Hjärtligt välkomna alla till en kulturell närkontakt av tredje graden.

Mittelendagen i Höör
*
Skånska
Akademien
står inte bara
i mitten av
Skånskt
kulturliv, vi
står stabilt i
mitten
*

I Skåne utgår vi
ifrån
mittpunkten
*

Vänföreningen gör en utflykt den 27 oktober
då vi bl.a. lär känna skulptören Axel Ebbe.

Notera redan
nu våra
aktiviteter
i er agenda
*

Ett
medlemskap
är också ett
stöd för
Skånskt
kulturliv.
*

På gång..
Vi kommer i nyhetsbrevet framledes presentera var och en av
Akademiens ledamöter i några sammanfattande meningar.
Följ oss gärna
på de sociala
medierna!

Stol No 7 i Akademien..
Fil dr Sven-Olle R Olsson
Född 1939 på Limhamn och tog studenten
på reallinjens matematiska gren 1960. Läste
sedan i Lund geologi, huvudämnet zoologi,
fysiologisk botanik och kemi. Disputerade
1974 i zoofysiologi på en avhandling om
däggdjurs, speciellt igelkottens vintersömn.
Var farmakolog från 1968 på
läkemedelsfirman Ferrosan med ansvaret
för kardiovaskulära effekter av
psykofarmaka. Detta ledde in på arytmier och antiarytmika och speciellt
melperons (Buronils) förlängning av aktionspotentialen i hjärtmuskeln. Fick
ansvar för klinisk forskning och chef för denna avdelning 1982. Han gick
över till Biosurface AB 1991 med huvuduppgift att leda den kliniska
utvecklingen av licensläkemedlet Diltiazem – Cardizem inom Norden med
studier, registrering, symposier och samarbeten med bl.a. Tanabe, Japan, och
andra licensföretag i världen. Här var han också verksam fram till 1994 för
stora studier i Irland och Belgien inom tandlossningsproblemen.
Efter 1994 fram till 1996 var han lokaliserad i Stockholm och sysslade med
kliniska studier gällande hjärta- och kärlbiverkningar inom narkosvården.
Under tio år efter 1996 drev han eget konsultföretag och arbetade framförallt
med CDC i Lund med kemisk behandling i samband med strålbehandling av
hudcancer.
1992 startade han Skåneländska Gastronomiska Akademien där han var
preses fram till 2010 och därefter hederspreses. Här ingick för honom många
kontakter och samarbeten, projekt och nio stora symposier. Ett viktigt mål
var att initierade och hjälpte till att bygga upp högskoleutbildningen i
Gastronomi vid Högskolan Kristianstad. Man bildade också en
samorganisation mellan de gastronomiska akademierna i Norden samt
viktiga Skåneprojekt.
Han blev invald i Skånska Akademien 2006 med sitt motto: ”Matkultur samt
djur och odjur”. Mellan 2013 och 2017 var Sven-Olle director och numera
prodirector i Akademien. Sven Rosborn och han initierade projekten
”Skånes Mitt i Höör” samt ”Tullstorps runstensprojekt”. Det förstnämnda är
Skånes tyngdpunkt där vi fått uppfört ett konstverk som ett solur. Där utses
årligen ”Skånes Medelpunkt”, en person som gjort något enastående för
Skåne. Runstenen på kyrkogården i Tullstorp på Söderslätt från 980-talet är

en parallell till Jellingestenen i Jylland och är en de mest betydelsefulla i
Norden. Den har nu restaurerats och informationstavlor finns på
kyrkogården.
Vidare har Sven-Olle initierat och genomfört både Peter Brobergsymposiet
2008 med olika samarbetspartner. Tillsammans med Roland von Bothmer,
Håkan Wallander och Kungliga Fysiografiska Sällskapet har ett stort
jordsymposium genomförts. ”Utan jord – inget liv eller Den goda jorden”,
2015, som nu finns tillgänglig i bokform: ”Jord. Mylla, Mark och Makt” på
förlaget Fri Tanke.
Ungdomstiden var fylld av friidrott, som sedan ersattes av evolutionsläran
under skoltiden tillsammans med kemi och fladdermöss. Under detta växte
senare Skånefrågor och intresse för rysk kulturhistoria fram. Det gav oss en
skrift om den skånska flaggan samt dess nya danska flaggmått samtidigt som
ryssintresse gav Sven-Olle drycken kvass och intresset för maltdrycker.
Detta kom också att bli en viktig komponent för skapandet av den
gastronomiska Akademien. I övrigt knyts Skåneintresset starkt ihop med
hans släktforskning.

Några noteringar:
På Tullstorps kyrkogård..
På Tullstorp kyrkogård, 1,5 mil nordost om Trelleborg, står ett unikt
minnesmärke. Inga skyltar med
sevärdhetskringlor har hittills visat
vägen till denna plats och
informationen om detta fantastiska,
tusenåriga minnesmärke har varit
sorgligt minimal. Skånska Akademien
har, tillsammans med Svenska
kyrkan, Jordberga gods, Trelleborgs
kommun m.fl., gått samman i ett
projekt som lyfter fram detta
bokstavligt talat tunga
vikingaföremål till den höga placering
på rangskalan över besöksmål som
det faktiskt förtjänar.
De kostsamma och dyra vägvisarna
har emellertid åter igen visat sig vara
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Vänföreningen gjorde en minnesvärd utflykt
till Ven den 19 maj och möter Tycho i vårens
färger.
Sven Rosborn och Peter Linde ledde, sedvanligt fängslande och
underhållande, församlingen av intresserade åhörare runt Ven till St.
Ibbs kyrka, via whiskyföretaget The Spirit of Ven till Tycho Brahemuséet
och Stjärneborg.

Från backarna på Ven spanar vi efter ollonborrens flykt..

Från en lunch på Ven i glada vänners sällskap.

Gabriel Jönsson och Ven, 1917, På vakt
Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder,
kryssar i kväll i Karibiska sjön,
medan en landvind från kusten i söder
stryker som sunnan där hemma kring ön.
luften är kryddad av tusende salvor,
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Hven

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.
************

Våra 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%A5nskaAkademien-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/

Bästa medlemmar;
En påminnelse om att Ni vänligen skickar in ev. ändrade
adressuppgifter till - cge.johansson@gmail.com - så snart
som möjligt. En felaktig ePost gör att Ni kan missa viktig
information från oss.

I redaktionen:
/Robert Wahlström
was@sinunda.se
/Pehr-Ove Pehrson
pehr.ove.pehson@gmail.com

