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AKADEMIENS LEDAMÖTER
2012-12-31.

2013-12-31.

Stol nr 1, Helmer Lång ,

Helmer Lång

Stol nr 2, Hans Jerenäs

Hans Jerenäs

skånskt näringsliv

Stol nr 3, Vakant

Jonas Frykman

20130114 (invalsdatum)

Stol nr 4, Vakant

Peder Lamm

20130114 (invalsdatum)

Stol nr 5, Cecilia Nelson

Cecilia Nelson

konstteori

Stol nr 6, Peter Stenkula

Peter Stenkula

ekonomi

Stol nr 7, Sven-Olle Olsson

Sven-Olle Olsson

matkultur, djur och odjur

Stol nr 8, Arne Melander

Arne Melander

medicin och läkemedel

Stol nr 9, Vakant

Roland von Bothmer

20130408 (invalsdatum)

Stol nr 10, Christer Liljemark

Christer Liljemark

arkitektur och bybyggnad

Stol nr 11, Vakant

Anna Alsmark

20130513 (invalsdatum)

Stol nr 12, Vakant

Gun Hellsvik

20131112 (invalsdatum)

Stol nr 13, Sven Rosborn

Sven Rosborn

arkeologi och skånsk historia

Stol nr 14, Vakant

Martin Martinsson

20131112 (invalsdatum)

Stol nr 15, Vakant

Bengt Knutsson

20131112 (invalsdatum)

Stol nr 17, Elisabeth Alsheimer

Elisabeth Alsheimer

konst och kultur

Stol nr 18, Leif Hjärre

Leif Hjärre

kulturhistoria

Stol nr 19, Cajsa S Lund

Cajsa S Lund

musik och arkeologi

Stol nr 20, Måns Hultman

Måns Hultman

20130114 (lämnade SA)

Stol nr 21, Rolf Lindroth

Rolf Lindroth

finans och humor

litteratur, konst- och litteratur vetenskap

Stol nr 16, Vakant

Korresponderande ledamöter:
Bertil Svensson, Stig Persson, Göran Hermerén och Marianne Dock. Den 14 oktober 2013
överfördes Torbjörn Fagerström till korresponderade ledamot.

Ledamöter som invalts i Akademien under 2013:
Jonas Frykman, stol nr 3 område etnologi, Peder Lamm, stol nr 4 område konstigheter ur
konstens värld, Roland von Bothmer, stol nr 9 område agrovetenskap, Anna Alsmark, stol nr
11 område författarskap, Gun Hellsvik, stol nr 12 juridik motto skapar rätten rättvisa, Martin
Martinsson, stol nr 14 musik och kultur, och Bengt Knutsson, stol nr 15 område arabiska
språkvetenskap, motto festina lente.
Vid januarimötet den 14 beviljades Måns Hultman utträde ur Akademien.
Året 2013 har präglats av hög invalsaktivitet, 7 nya ledamöter(30%) och ytterligare 2 som
ämnar inväljas i början på 2014. Trots stora ansträngningar från Cecilia Nelsons sida har vi
inte lyckats hitta någon ersättare till Helmer Lång ännu. När så sker övergår Helmer till
hedersledamot.
Ledamöter in spe
Under året har de invalda ledamöterna plus två ledamöter in spe, Peter Linde och Urban
Emanuelsson, deltagit i sammanträden och de står på tur att bli invalda till stol 16 och 20.
Hedersledamöter:
Max von Sydow, Hans Alfredsson, Göran Tunhammar och invald den 13/5 2013
landshövding Margareta Pålsson.

Sammanträden
Skånska Akademien har under året haft 7 sammanträden, alla på Grand Hotel i Lund,
nämligen den 14 januari, den 11 februari, den 8 april (nr 500), den 13 maj (nr 501), den 9
september (nr 502), den 14 oktober (nr 503) och den 12 november (nr 504). Till detta kommer
de stora arrangemangen Årsfesten den 16 mars och Mittelendagan den 5 oktober.
Ambitionen har varit att minska antalet av Akademimötet till tre eller fyra per år och ersätta
de andra mötena med Presidiemöten, men detta har inte kunnat genomföras detta år, eftersom
det har varit av största vikt att de nya ledamöterna skulle få tillfälle att lära känna hela
Akademien direkt.
Mötena har avslutats med följande miniföreläsningar:
14 januari: Hans Jerenäs: ”Minnen från många resor till Fjärrann Östern”.
11 februari: Peter Stenkula, ”Skåningen i Nordkorea på bankuppdrag”
8 april: Sven-Olle Olsson: ”Har skånsk matkultur någon profil & framtid?”

13 maj: Peder Lamm: ”Vad är det för prylar – klenoder, som Akademiens ledamöter har tagit
med sig idag?”
9 september: Anna Alsmark: ”Skånska Litteraturrundan”
14 oktober: Bengt Knutsson: ”Arabiska visdomsord - om Du vill förstå hur araber tänker och
agerar.”
12 november: : Roland von Bothmer: ”Genbanken och Frövalvet”

Årsmötet
hölls den 11 februari 2013 kl. 17.30 på Grand Hotel i Lund.
Verksamhetsberättelsen för 2012, som hade utsänds tidigare, godkändes liksom den
ekonomiska redovisningen, som lades fram av Cancellarius Hans Jerenäs.
Den skriftliga revisionsberättelsen av revisorn Rolf Lindroth lästes upp av Cancellarius Hans
Jerenäs och godkändes, vilket därefter bekräftades med ansvarsfrihet.
Till Director och Prosecretarius för två år valdes Sven-Olle Olsson och Leif Hjärre.
Fyllnadsval för ett år förrättades för Secretarius - Cajsa S. Lund, Cancellarius - Hans Jerenäs
och Prodirector - Sven Rosborn. Till Revisor omvaldes Rolf Lindroth och till valberedning
omvaldes Cajsa S Lund, Rolf Lindroth och Hans Jerenäs.
Diplomaterna, utsedda av festkommittén och förankrade i Akademien, godkändes: librettisten
MARIA SUNDQVIST & filmaren och sångaren OLA SIMONSSON), sopransångerskan
ELLINOR EDSTRÖM SCHÛLLER & sopran-saxofonisten CENNET JÖNSSON) samt
skådespelaren, regissören och varietéartisten HARALD LEANDER liksom mottagaren av
vandringspriset Skånes Medelpunkt, ANNE LUNDBERG.
Praktiska detaljer inför Akademiens Årsfest behandlades.
Director meddelade att kommande sammanträdesdagar för Akademien år 2013 skall vara:
8 april, 13 maj, 9 september och 14 oktober och att Mittelendagen blir den 5 oktober samt att
nästa Årsfest blir den 8 mars 2014.
Årsfesten
Skånska Akademien firade sin årsfest den 16 mars 2013 på Grand Hotel, Lund. Årsfestens
högtidstal hölls av Akademieledamoten, professor Jonas Frykman: ”Gläd dig du skåning!
Nostalgi och framtidstro i en mångkulturell region.” Årets diplomater var: librettisten MARIA
SUNDQVIST & filmaren och sångaren OLA SIMONSSON), sopransångerskan ELLINOR
EDSTRÖM SCHÛLLER & sopran-saxofonisten CENNET JÖNSSON samt skådespelaren,
regissören och varietéartisten HARALD LEANDER. ANNE LUNDBERG, välkänd TVpersonlighet och mottagare av Akademiens vandringspris ”Årets Medelpunkt”, hyllades.

Efter middagen i Stora salen och kaffet i Piratenfoajén avslutades festkvällen av årets
diplommottagare, som gav deltagarna en högklassisk och mycket uppskattad underhållning.
Avslutningsvis presenterade avgående Director Cecilia Nelson den tillträdande nye Directorn
Sven-Olle R Olsson och överlämnade till honom en ordförandeklubba. Han svarade i sin tur
med att hylla och tacka Cecilia Nelson för en förträfflig insats som Director under två år.

Årets Medelpunkt
Lördagen den 5 oktober utdelades vandringspriset ”Årets Medelpunkt” till EVA RYDBERG,
som gett ”tyngd och energi åt kultur och humor i Skåne”. Akademiens motivering författad av
Cecilia Nelson är:
” Skådespelerskan, sångerskan, dansösen och komediennen EVA RYDBERG hyllas för sina enastående insatser
på scenen. Med komiken och dansen som sina främsta instrument, har hon i mer än 50 år fängslat en stor och
växande publik.
Eva är clownen som får oss att skratta åt livets paradoxer, åt våra fördomar och – inte minst – åt oss själva. Hon
har modet att vara rolig och hon får oss att känna skrattets befriande styrka.
Som teaterdirektör har Eva Rydberg dessutom med bravur övertagit Nils Poppes Fredriksdals teater. Hon driver
den med framgång och har lyckats förnya sommarteaterns verksamhet, hela tiden med fokus på komiken i
tillvaron.”

Mittelendagen inleddes i kapellet på Stifstgården Åkersberg med att dess chef, Pelle Sundelin
hälsade alla välkomna varefter kommunstyrelsens ordförande i Höör gav sin positiva syn på
Mittelen och det nerlagda arbetet. Därefter gav Sven-Olle Olsson en kort redogörelse för det
fina samarbetet mellan Akademien, Höörs kommun och sedermera också Stiftsgården
Åkersberg. Cajsa S Lund tog sedan över efter att Håkan Carlsson och Mats Larsson hade gjort
en mycket pampig entré med två bronslurar, som totalt uppfyllde lokalen med pregnant
välljud påminnande oss om ett avlägset förflutet. Cajsa gav oss en kort redogörelse för
bronslurarna och hur delar av dem hade hittats i Fogdarp. Scenen intogs därefter av Årets
Medelpunkt 2013, EVA RYDBERG och Martin Martinsson, som harangerade henne och
blomster överräcktes. Sylvia Loft och Mats Larsson avslutade det hela i kapellet genom att
börja spela den Brännemölla gånglåt och sedan anträda vandringen bort till Mittelen där alla
deltagarna följde efter musiken i en lång karavan.
Vid Mittelen hälsade Sven-Olle Olsson alla hjärtligt välkomna, eftersom en del nya deltagare
hade anslutit på platsen. Landshövdingen Margareta Pålsson talade sedan om sin mycket
positiva uppfattning om Mittelen under titeln: ” Skånes Mitt ur mitt perspektiv.” Förra årets
pristagare ANNE LUNDBERG blev sedan kort presenterad av Sven-Olle och ANNE svarade
på det hela. Som mellanspel spelade Sylvia Loft och Mats Larsson Sylvias sommarvals.
Därefter fick EVA RYDBERG motta vandringskulan av ANNE och ett gulrött halsband med
minikulan av Sven-Olle. Istället för tacktal av EVA RYDBERG, gjorde Martin Martinsson en
mycket intressant och underhållande intervju med henne. De avslutande inslagen var Rolf
Lindroth, som talade över ”..och Höör se’n!”, och Sylvia Lofts och Mats Larssons Reinländer
efter Munkeberg. Slutligen vandrade man tillbaks till Åkersberg och den väntande måltiden,
som intogs av 43 deltagare och var mycket uppskattad. Detta år stod Höörs kommun för
representationen. Jan Hedhs Mittelenefterrätt av typen ”Japaner” fulländade måltiden

Kommittéer och projekt
Festkommittéen har bestått av: Cajsa Lund, Rolf Lindroth, Hans Jerenäs samt Cecilia Nelson.
Höörkommittéen av: Sven-Olle Olsson, Sven Rosborn och Cecilia Nelson.
Årsbokskommittéen av: Jonas Frykman, Sven Rosborn, Anna Alsmark, Cajsa S Lund och
Rolf Lindroth.
Visionskommittéen: Jonas Frykman, Anna Alsmark, Cajsa S Lund och Martin Martinsson.
Projektet för ”Omisteliga företeelser i Skåne” – idag Tullstorpsprojektet: Sven-Olle Olsson
och Sven Rosborn.
Föreslagen Sponsorgrupp: Rolf Lindroth, Hans Jerenäs och Martin Martinsson.
Fest- och Höör-(Mittelen-) kommittéerna (projekten)
Dessa båda kommittéer har haft ett antal planeringsmöten inför evenemangen.
Årsbokskommittéen
Första mötet hölls i anslutning till ordinarie Akademimöte den 13 maj då representanter för
bokförlag och Höörs kommun deltog. Ett andra möte hölls hos Cajsa S Lund och rapporteras
under 2014.
Visionskommittén
Gruppen träffades första gången hos Cajsa S Lund tillsammans med Årsbokskommittéen och
rapporteras under 2014..
Projektet för ”Omisteliga företeelser i Skåne”
Flera olika alternativ till omisteliga företeelser har diskuterats under året, men slutligen har
man samlats kring projektet om runstenen i Tullstorp där flera olika lokala aktörer har samlats
i projektgruppen, som i slutet av året har träffats två gården på Jordberga slott.
Sponsorgruppen har inte haft några möten ännu.
Planerat projekt med Sparbanskstiftelsen Färs och Frosta
Akademien sökte ett anslag på 50 000 kr för ett integrationsprojekt, med medlen blev inte
tilldelade.
Framtidsgruppen, visionsgruppen
Denna grupps rapport har i stort sett effektuerats med undantag av sponsordelen.
Ledamotsdelen har fullbordats med de uppsatta målen och därmed är ledamotsantalet inom
Akademien nästan komplett. Invalen av ledamöterna har skett efter principen en jämn
fördelning mellan specialiteterna. Årsboken har vi tagit upp igen och skapat en projektgrupp.
Själva essensen i framtidsprojektet har arbetets vidare med och resulterat i visionsprojektet,

som i sin tur skall ligga som grund för arbetet inom sponsorprojektet. Akademiens största
problem är att ekonomin inte är i balans. Utgifterna är givna men intäkterna saknas och detta
måste akademien satsa mycket hårt på de kommande åren för att komma i balans.
Medlemsavgift för ledamöterna har diskuterats, men inget beslut har fattats.
Hemsidan
Hemsidan sköts av Sven Rosborn på ett förträffligt sätt. Övriga sociala medier, som
diskuterats, är Facebook. Peder Lamm tog på sig uppdraget att vara redaktör för denna
Akademiens sida.
Skånska Akademiens Vänförening
Vänföreningen har under året genomgått en renässans efter att den tidigare styrelsen avgått
och samtidigt tagit med sig ett antal medlemmar och en helt ny styrelse har bildats som
framgångsrikt börjat bygga upp en verksamheten. Den består av samarbete med Akademien
och gemensamma aktiviteter med medlemmarna. Under året har ett antal mycket uppskattade
aktiviteter arrangerats bla utflykt och en mycket fin konsert, som Martin Martinsson var
behjälplig med. Ordförande och vice ordförande i Vänföreningen deltar regelbundet i
Akademiens sammankomster likson Director i Vänföreningens styrelsemöten.

Malmö den 31 januari 2013
Sven-Olle R Olsson
Director Skånska Akademien

