
Skånska Akademiens vänner  
- Nya tag och nya krafter! 
 
 
Visst upplever vi förunderliga tider nu. Effekterna av Corona-viruset 
påverkar allt och alla på ett sätt som ingen kunnat förutspå. Hemarbete, 
distansundervisning, inställda sport- och kulturevenemang, hemester, 
social distans (eg. fysisk distansering) är exempel på begrepp som blivit  
var persons normalvokabulär.  
 
Om vi ser i ”vår förenings värld” har Skånska Akademiens signum – humor och kultur – drabbats. 
Humorn har kanske inte alltid varit vardagsnära när man tvingats till fysisk distans gentemot 
närstående och vänner. Och kulturella aktiviteter har ställts in fysiskt i en omfattning som i praktiken 
inneburit en stängning av kulturutbudet och ersatts av digitala mötesplatser som varit varierande 
framgångsrika. 
 
Då är det klart att du som medlem i Skånska Akademiens Vänförening upplever att ”inget händer” trots 
att vi hade flera spännande våraktiviteter inplanerade – som dock samtliga blev inställda. 
 
Ovanpå detta drabbades vänföreningen av sorg när vår engagerade ordförande Pehr-Ove Pehrsson 
hastigt blev sjuk och gick bort i våras. Vänföreningens dåvarande v ordf Anders Winther skrev: 
 

Pehr-Ove er ikke iblandt os längere. Foreningen har mistet en strålende ordförende. Det var med stor gläde, vi kunne modtage Pehr-Ove 
som ny ordförende efter Peter Höglund. Pehr-Ove var den rette mand til opgaven. Hans venlige väsen, venlig, men bestemt, gjorde ham til 
en afholdt formand. Han viste altid forståelse for synspunkter og taknemmelighed for det arbejde, der blev udfört af styrelsens og 
foreningens medlemmer- Hans erfaring og enorme viden omkring foreningens virke, hans store netvärk af personer, hans vilje at före 
foreningen fremad, at samle nye medlemmer og altid väre först med at präsentere foreningen ved alle arrangementer, hvor foreningen deltog. 
Alt dette var karakteristisk for ham. Han präsenterede sig oftest som foreningens "tyngdpunkt från Skånes Mittpunkt". Han var begge dele. 
Pehr-Ove var altid en centralfigur og en förste klasses repräsentant for foreningen. Vi kan kun takke ham for det engagement, han lagde 
ned i arbejdet. Foreningen vil savne ham som den store personlighed, han var. Äret väre hans minde. 
Vore tanker går til Christina. 
Det er med varme, vi tänker på Pehr-Ove. 

 
I denna turbulenta tid fick jag – Göran Alvek - en förfrågan att tillfälligt ta mig an ordförandeskapet i 
vänföreningen och nystarta vänföreningens aktiviteter när det finns förutsättningar för en realistisk 
planering av Skånska Akademiens Vänförenings framtid. Och det bedömer vi är under hösten. 
 
Självklart kvarstår mycket osäkerhet – men vi vill ändock med detta brev presentera våra planerade 
höstaktiviteter så du kan ”save the date”, samt ge några reflektioner på temat skånsk kultur. 
  
Skånsk kultur – det är Mycket. Och både spännande och lärorikt 

 
Förundrade blickar - arkeologiprofessor 
Lars Larsson återser den kvinna han en 
gång grävt fram i ett 7000-årigt gravfält i 
Skateholm. En kvinna med makt och 
myndighet, åtminstone var hon rikt 
smyckad och fick en alldeles speciell 
placering i graven, majestätiskt sittande 
på två stora kronhjortshorn. Men var det 
så här han hade tänkt sig henne - senig 
och finlemmad och med höga kindknotor 
och bestämda drag? Vad kvinnan å sin 
sida tycker om anblicken av professorn kan man bara spekulera över... 
 



Sittande kvinnan är bara ett exempel på alla unika, roliga, spännande eller bara högst 
intressanta företeelser som Skåne är fullt av, och som vi i Skånska Akademiens Vänner 
tillsamman får möjlighet att ta del av och utforska. ”Allt” är kultur; Malmö 
Symfoniorkester; Grand Hotel´s spännande historia och framgångsrika anpassning till 
nutid; Skånska konstnärer, tonsättare, författare, journalister och fotografer som 
berikar allas vårt nyfikenhet och kunnande. Spännande platser – både nya och gamla – 
som har en historia att berätta.  

 
I styrelsen är vi mycket glada att Ingela Jacobsson tackat ja till uppdraget som sekreterare och därmed 
är styrelsen nu fulltalig. Ingela är välkänd i den ”kulturella sektorn” genom sitt mångåriga chefsskap 
för Trelleborgs museer. 
 
De nya, arbetssugna krafterna i styrelsen, är Göran Alvek som är ordförande och Ingela Jacobsson 
sekreterare. Kvarstående medlemmar i styrelsen är Carl-Gustav Johansson, kassör, samt Bo Evanth och 
Eva Lood Nordlöf. 
 
Martin Martinsson, som är Director i Skånska Akademien, och som sådan dess representant i 
Vännerna, kommer att på alla sätt bidra, och alla är vi beredda att hugga i för att vi tillsammans ska få 
uppleva det bästa Skåne har att bjuda. 
 
 
Höstens planerade aktiviteter - att skriva in i Din almanacka  
 

Vi träffas den 3: e oktober kl 11.30 vid Mittelen i Höör för att utse Årets Medelpunkt 
och vi kan lova att det är en person som lätt blir medelpunkt, men som knappast är 
medel när det gäller humor och skön specialkunskap. Dessutom kommer ingen mindre 
än Mikael Neuman att vara där och ge oss skön musik. Vi ses där! 
 
 
 
Vårt stamlokus är ju annars Piratensalen i härligt traditionstyngda Grand Hotel i Lund 
som alltid så storartat ställer upp för oss. Här blir det i höst två intressanta After Works 
med gamla och nya medlemmar i Skånska Akademien: 
 
12 oktober kl 18 får vi lyssna på Nina Eldh och Bo Lundgren. Nina har varit verksam som 
informationschef vid Kungliga Hovstaten, men också inom SAS, Nokia, Sony Ericsson 
mm.  
Bo har varit såväl moderat partiledare, skatteminister och chef för Svenska Riksgälden. 
Regionalt har Bo bl.a varit ordförande för Sparbanken Skåne 
 
23 november kl 18 kommer Niklas Törnlund, verksam som poet och musiker samt 
Gunnar Jansson, kammarmusiker och tonsättare att tillsammans svara för programmet. 
 
Allt är gratis, som vanligt - utom vinet för dem som önskar det - men kom i tid så det 
finns plats och så att vi hinner mingla! 
 
 
I mars, nästa år, närmare bestämt lördagen den 13:e, infaller sedan Skånska 
Akademiens makalösa Årsfest, även den på Grand - den vill väl ingen missa, så boka 
tiden redan nu! 

 



Grunden finns i Skånska Akademiens engagerade ledamöter och deras oerhörda kunskap inom ”alla” 
områden. Den finns också i vår ”hemadress” på Grand Hotel i Lund, där vi så generöst får ta del av 
det bästa Grand har att bjuda. Därtill kommer kulturella aktiviteter som Skåne har att erbjuda – kan 
det finnas en bredare och bättre förening? 
 
Sprid gärna möjligheten att ge och få information om Skånskt Kulturliv till andra som Du känner är 
intresserade att ta del av våra aktiviteter. Vår ambition är att skapa ett brett utbud och olika 
aktiviteter för att visa bredden på Skånsk Kultur. 
 
Medlemskap kostar ju normalt 100 kronor, men då Coronan spolierade vårsäsongen för oss, sänker vi 
avgiften till 50 kronor i år. För er som inte redan betalat in är bankgironumret 842-7817 – skriv ditt 
namn och e-mailadress så vi kan kommunicera program och annat spännande till dig.  
 
 
 
Informationskanaler 
 
I nuläget har vi en flik på Skånska Akademiens hemsida som ger fakta om Vänföreningen; 
https://www.skanskaakademien.se/index.php/vanforeningen.html Utöver detta finns en  
Facebook-sida som är tänkt att lite mer djupt presentera Vänföreningens aktiviteter; 
https://www.facebook.com/search/top?q=skånska%20akademiens%20vänförening  Dessa 
informationskanaler kommer vi under hösten att uppdatera så att de bättre beskriver våra  
aktiviteter och intention med Vänföreningen. 
 
Om du vill framföra något är du alltid välkommen att skriva ett mail till Göran Alvek eller Ingela 
Jacobsson med förslag på spännande aktiviteter eller information du vill delge andra.  
E-mailadresser; alvek@telia.com, ingelajacobs@gmail.com  
 
 
Sammanfattning 
 

Þ Vi nystartar Vänföreningen efter ”Corona-uppehållet” och har ett antal aktiviteter  
som du bör skriva in i din almanacka. 
 

Þ Dags att betala in medlemsavgiften om du inte gjort det – av ”Corona-skäl” – blir  
det i år halv avgift, 50 sek. Vid inbetalning på bankgiro 842-7817 ange ditt namn  
och din e-mail-adress. 
 

Þ Sprid kunskapen om Vänföreningen så att vi blir många medlemmar – många  
medlemmar ger möjlighet till flera spännande aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
Göran Alvek     Ingela Jacobsson 
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Medlemskap Skånska Akademiens Vänförening 
Avseende verksamhetsåret 2020 

 
 
 
 
 
 
Inbetalning till bankgiro 842-7817. Medlemsavgift halvåret 2020: 50 sek 

 
Tacksam om du – som inte redan betalt in medlemsavgiften – gör detta snarast.  
 
Vid inbetalning – var vänlig ange ditt namn och din e-mail-adress så att vi löpande 
kan skicka information till dig 
 
 
 
 
 
 
För Skånska Akademiens Vänförening 
 
 
 
Göran Alvek  


