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Några av årets händelser! 
 Boklansering av "konstens att bli Skånsk". 
 Miniföreläsningar, Grand Hotel, Lund 
 Årsfest Grand Hotel och Årsmöte Vänföreningen 
 Vatten och Musik symposium 
 Mittelendagen, Höör 
 Fler aktiviteter kommer med särskilt utskick. Glöm inte följa informationen på vår hemsida och våra Facebookkanaler.. 

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

  Vi vill passa på att presentera Akademiens medlemmar här och därtill Vänföreningens styrelse. Skånska Akademien är en organisation som sätter en gränslös Skånsk kultur i focus.  Vi hälsar Martin Martinsson välkommen som  ny Director för Akademien.  Övriga i akademien; Anna Alsmark Sven-Olle Olsson Jonas Frykman Peder Lamm  Peter Höglund Anne Landin  Roland von Bothmer Sven Rosborn Peter Linde  Bengt Knutsson  Rolf Lindroth  Cajsa S Lund Leif H Hjärre  Cecilia Nelson Barbro Westling   Rolf Lindroth Cajsa S Lund Leif H Hjerre Cecilia Nelson Barbro Westling Ordf. Vänföreningen SAV    

Skånska Akademiens 
Vänförening 

Nyhetsbrev nr 7 
Juni 2017 



 Från och med nästa nummer kommer vi att presentera var och en av ledamöterna i den Skånska Akademien. *                        Lite tillbakablick kring de senaste aktiviteterna               

   
Vi hälsar också Pehr-Ove Pehrson välkommen  som ny ordförande i Vänföreningen.   Övriga i styrelsen för vänföreningen  Anders Winther Martin Martinsson, SA  Carl-Gustav Johansson Robert Wahlström  Bo Evant  Eva Lood Ingrid Weitner Madeleine Brandin 

******************* 
På gång.. 
Vi vill i kommande nyhetsbrev presentera var och en av Akademiens ledamöter och vilken stol de innehar. 

Programverksamheter.. 
Mer information kommer snart i separat mailutskick om nedanstående men boka i kalendern redan nu! 

 7/10  Mittelendagen, Höör  16/10 After Work, Grand hotell i Lund   Inbjudan och program kommer tidigt i   augusti.  2017 -övrigt Övrigt i programmet som är under    planering, informerar vi separat och i    kommande nyhetsblad. Glöm inte    att följa oss på hemsidan och på våra    Facebooksidor.  2018, 10/3  Årsfest Grand Hotel och Årsmöte    Vänföreningen 
 

Årets Miniföreläsningar 
De populära miniföreläsningarna fortsätter även detta året.  Separata utskick om detta kommer snart..  

 
 
 



         Våra symposium och andra aktiviteter *                                       

Malmö Chamber Musik i höst 
 
Det blir en stjärnspäckad upplaga av Malmö Chamber Music i år. Detta sker den 19-23 september med den skånska festivalledaren och världsstjärnan Håkan Hardenberger som kommer att hålla ihop detta. Många stjärnnamn kommer att lysa upp det skånska kulturlivet detta år. Bland annat kommer Pernilla August, Academy of S:t Martin in the Fields, Brett Dean, Paul Lewis att medverka. Det omfattande programmet presenterades den 13 juni och vi har all anledning att återkomma om detta på våra mediekanaler.  

I backspegeln... 
  
 Boken ”Konsten att bli skånsk” på Litteraturbaren på Grand Hotel, Lund  
 Torsdagen den 19 januari kl 19 fanns Skånska Akademien på plats för att sälja vår bok ”Konsten att bli skånsk” på Litteraturbaren på Grand Hotel i Lund.    CECILIA NELSON och ERIK HIRSCHFELD hade sina alldeles speciella infallsvinklar på temat. De fanns i Piratensalen för att signera verket. I Litteraturbaren fanns också, Augustpristagaren LINA WOLFF med sin bok "De polyglotta älskarna".    
Musikaliskt Vattensymposium  
Jordberga måndagen den 24 april kl. 18:00   Vårt uppskattade Symposium i serien om de ”Fyra Elementen” fortsatte med ytterligare ett, kombinerad med musik och buffé i Herrskapsstallet, hos Otto von Arnold på Jordberga gård.   Fyra lärda från Lund ger intressanta, kvicka och stimulerande föredrag kring vatten:   Kenneth M Persson, professor vattenresurslära, LTH: ” Samhällets vattenförsörjning och det goda dricksvattnet.”  



    Tullstorps-stenen En omistelig  företeelse             
               Mittelen-dagen i Höör * Skånska Akademien står inte bara i mitten av Skånskt kulturliv, vi står stabilt i mitten *             

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor Centrum för miljö- och klimatforskning, LU: ”Svårnedbrytbara föreningar finns kvar i vårt grundvatten”  Martin Lind, biskop emeritus: "Sjung, syster Vatten, stäm din brunn" (Franciskus) - om vatten och religion.  Cecilia Nelson, tidigare chef för konsthallen i Lund: ”Konst och vatten”   Föredragen blandades med musik framförd av den mycket uppskattade Fantomensångaren John Martin Bengtsson, ackompanjerad av vår virtuose kapellmästare Per Engström.  I pausen serverades en vårbuffé. 
 
 Tullstorps kyrkogård tisdagen den 12 april 
klockan 13.00.  
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 
ett ganska svårt problem. Trots tidigare ansträngningar finns ännu inte 
någon lösning på detta problem. Nu senast söktes pengar från 
Landsbygdsmiljonen, som Trelleborgs kommun hanterar, och där blev 
det avslag med motiveringen: ”Avslag. Bör finansieras av annan instans 
än Landsbygdsmiljonen.” Från staten och länsstyrelsen har hitintills inte 
heller kommit några positiva signaler. 
Madeleine Brandin, ledamot i Tullstorpsprojektet och i styrelsen för 
Akademiens Vänförening, hade skrivit en utmärkt koncis ansökan, dock 
utan framgång. Mot denna bakgrund måste projektgruppen nu se över 
vilka möjligheter som kan stå till buds för att gå vidare.   
Nästa projektgruppsmöte blir den 19 september på Trelleborgs museum. 
 
 
 
 
 
 

 



     I Skåne utgår vi ifrån mittpunkten *    Notera redan nu "Mittelen-dagen" i er agenda  
Vem blir "Årets Medelpunkt"  *                                 

Malmö Chamber Music 
Under fem dagar, 21-25 september, välkomnade Håkan Hardenberger, konstnärlig ledare och vår tids störste trumpetsolist, och Musik i Syd, internationella och svenska stjärnartister till Malmö. Malmö Chamber Music gav publiken storartade och spännande konsertupplevelser på högsta internationella nivå. Under de fem dagarna framträdde stjärnartister från olika delar av världen och i det lilla, nära formatet ger de sina högst personliga tolkningar.  

Swingle Singers 
Musik i Syd genomförde Lund Choral Festival mellan 17-23 oktober, det som blivit landets största körfestival i sin art och som firade 10 år. Bland höjdpunkterna i konsertutbudet fanns ett gästspel lördagen den 22 oktober av den legendariska engelska vokalensemblen Swingle Singers – gruppen, som sedan 60-talet tagit a cappella-sången till hisnande höjder, från 60-talets Bach-arrangemang till komplicerade vokalversioner av poplåtar, jazzstandards och klassiska verk.  

Mittelendagen i Höör 
Förra året var Mittelendagen den 1 oktober. Höjdpunkten var utdelandet av vandringspriset ”Skånes Medelpunkt” som gick till entreprenörerna och humoristerna Anders Jansson och Johan Wester. ”De har med Humorfestivalen satt Lund på den nationella och internationella humorkartan. Båda personifierar därutöver i alla sina roller en fin och varm skånsk humortradition.”    Ceremonimästaren Martin Martinsson harangerade Johan Wester, (Anders Jansson kunde inte komma), i kapellet och intervjuade honom vid Mittelen.  Den musikaliska underhållningen bestod som av allmän folklig musikunderhållning av Mats Larsson, Sylvia Loft och delvis med assistans av Håken B Carlsson, Höör. Dagen till ära framförde Håkan Carlsson, trumpet, och Tobias Ingvarsson, slagverk, som en hyllning till pristagarna Håkan Carlssons komposition ”De fyra elementens fanfarmusik”. Detta verk framfördes första gången vid Mittelens invigning 2009. Evenemanget avslutades med en lunch med 38 deltagare och som Åkersberg har all heder av. Det serverades bl a confit på anklår och ”Mittelendessert” gjord av konditor Jan Hedh. Vid lunchen höll Peder Lamm ett mycket initierat och informativt föredrag om Akademien och dess Vänförening.     



          
 Ett medlemskap är ett stöd för Skånskt kulturliv. *   Följ oss på de sociala medierna!                   

Skånska bokmässan 
Lördagen den 15 oktober inträffade Skånska Bokmässan på Hembygdens dag på Arkivcentrum Syd i Lund. Cajsa S Lund, Sven Rosborn och Bengt Knutsson presenterade och sålde både sina egna böcker och ett urval av Skånska Akademiens årsböcker. Arrangemanget hade arrangerats dels av Skånes hembygdsförbund och Skånes författarcentrum och organisatör för oss var Akademiens ledamot Anna Alsmark.   

Besök på Tycho Brahe-observatoriet i Oxie 
 
Lördagen den 3 november besöktes Tycho Brahe-observatoriet. Detta besök var först tänkt som ett gemensamt möte mellan Akademien och Vänföreningen, men ändrades till ett mera socialt och informativt möte om astronomi och observatoriet under ledning av Peter Linde. Ett tjugotal ledamöter med sällskap anslöt sig till en mycket intressant träff med föredrag av Peter Linde samt en mycket initierad förevisning av observatoriets instrument. Det gemensamma intrycket från besökarna var de svindlande perspektiven ur alla aspekter, tid, avstånd, massa och energi. 

 
Boklansering och seminarium om ”The rural landscapes of northeast Asia” 
Torsdagen den 1 december var det boklansering och seminarium om ”The rural landscapes of nordeast Asia” av bl a Urban Emanuelsson och Ingvar Beckéus. Alnarpsgården på SLU Alnarp. Boken om nordöstra Asiens (Japan, Korea, Mongoliet, norra Kina och ryska Fjärran östern) landskap handlar inte bara om detta område utan är också en jämförelse med Europas landskap och landskapsutveckling. Akvarellmålaren Maria Petersson har skickligt presenterat vetenskapliga diagram i en vacker konstnärlig form.      *      



 

   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 för 2017! 

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

 
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%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/      


