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Skånska Akademien
Skåne är Sveriges mest profilerade och mångfaldiga region. När världen
vidgas växer också behovet av lokal förankring. Skånska Akademien
har existerat sedan 1981 och har sedan dess tagit sitt motto ”Kultur
och humor” på stort allvar. Den består av 21 ledamöter som genom
sitt arbete befordrat vetenskap, kultur och näringsliv. Ledamöterna ska
antingen bo eller verka i Skåneland eller vara allmänt upptagna av det
skånska – om än med sans och måtta.

Vision
Skånska Akademiens vision är att informera om Skåne i omvärlden
och omvärlden i Skåne genom populärvetenskapliga och humoristiska
böcker, sammankomster, en hemsida och sociala medier.
Årsfesten i mars månad ger ett tillfälle att möta upp runt omistliga
värden som bildning, kulturella aktiviteter och god samvaro. Skånska
Akademien anordnar och stödjer också symposier och publika arrangemang med anknytning till verksamhetens område.

Uppkomsten
Akademien bildades i Lund
den 28 februari 1981. Bland
grundarna och i den första
kretsen återfinns välkända personer från forskar- och kulturvärlden som litteraturdocenten
Helmer Lång, författaren och
skådespelaren Hans Alfredson,
musikexperten och tv-profilen
Sten Broman samt poeten

Gabriel Jönsson. Under åren har Akademien begåvats med flera kulturpersonligheter och forskare med skånsk anknytning som Nils Poppe,
Ernst Hugo Järegård, Max von Sydow, Nils Stiernqvist, Hans-Uno
Bengtsson, Marianne Dock och Cecilia Nelson.

Upptäckter och priser
Under försök att lokalisera Skånes
mitt har Akademien ringat in Höörs
kommun och i centralorten låtit
uppföra ett solkonstverk ”Mittelen”
vars inre upplyses den 4:e oktober
klockan 12, normaltid. Verket skapades av Lars Ekholm och avtäcktes 2009 av landshövding Göran
Tunhammar.
Strävan att finna också Skånes kulturella medelpunkt pågår ännu
oförtrutet liksom upptäcktsresor till dess ”omisteliga” kulturminnen.
Skånska Akademien utdelar årligen priset Skånes Medelpunkt till en
framstående representant för allt skånskt. I samband
med årsfesten i mars bekransas likaså de pristagare
och diplomater som mest framgångsrikt verkat för
kultur och humor i Akademiens anda.

Vänförening
Skånska Akademien har en livaktig vänförening som är öppen för alla
att ansluta sig till. Vänföreningen ordnar bland annat sammankomster
inom Akademiens intresseområde och utflykter till historiska platser i
Skåne. Läs om ”Skånska Akademiens Vänförening” på Facebook.

