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Årets händelser! 
 
 

 17/5 Soarén Musik och Jord på Jordeberga Gods.  

 1/10 Mittelarrangemanget i Höör. 

 11/6 Utflykt till Vattenriket, Kristianstad. 

 20/8 Danmarksresa. 

 Oktober. After Work på Grand hotel i Lund under körfestivalen med bl a Swingle 

Singers. Mer information kommer senare! 

 

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

Soarén Musik och Jord på Jordeberga 

I samarbete mellan Skånska Akademien och Jordeberga Kultur-och Miljöstiftelse anordnas en filosofisk- 

musikalisk ”salong” den 17 maj kl. 18.00 på Jordeberga Gods, Herrskapsstallet. Temat är Jord som 

varieras med inspirerande föredrag och härlig musik med den danska mångsidiga sångerskan Anna 

Vaupel under ledning av kapellmästaren Per Engström. 

Jorden är en förutsättning för allt landlevande liv. Samtidigt som världens odlingsbara jordar minskar 

ökar världens befolkning och kravet på odlingsbar jord. Jorden har också varit en källa till inspiration för 

människans religiösa, litterära och musikaliska stordåd, såsom ”av jord är du kommen….”, 

”fosterjorden” och musikstycket ”An die Erde”. De visar på den intellektuella kraft och laddning som 

myllan och jorden har. 

Med detta symposium vill vi på ett angenämt sätt kombinera musik och intressanta föredrag med jorden 

som inspirationskälla. 

Program 
 
18.00  Otto von Arnold: ”Välkomsthälsning”.  
 
Moderator Roland von Bothmer professor emeritus. 
18.10   Roland von Bothmer: ”Jordens betydelse”. 
18.25   Musik 
18.35   Håkan Wallander, professor i markbiologi: ”Hur jord bildas”. 
18.55   Musik 
19.05   Vårbuffé. Värd Handelsbanken. 
20.00   Martin Lind, biskop emeritus: ”Härlig är Jorden”. 
20.20   Musik 
20.35   Urban Emanuelsson, professor i landskapsekologi: ”Jord och Landskap”. 
21.10   Roland von Bothmer och Otto von Arnold: ”Sammanfattning och avslutning”.  
21.30   Avslutande musik 

OSA genom insättning av 150 kr per person senast den 1 maj på Bankgiro 501-6449, ange namn. 

OBS! Antalet platser är begränsat. Frågor: otto@jordberga.se 

Kultur & Humor! 

 

Skånska 

Akademiens 

motto:  

Skåne i omvärlden 

och omvärlden i 

Skåne! 

mailto:otto@jordberga.se


Mittelarrangemanget i Höör 

Mittelarrangemanget i Höör kommer i år att ske den lördagen 1 oktober. Boka in denna dag redan nu! 

Mer information och program kommer längre fram. 

 

Utflykt till Vattenriket 

 
Vi anländer med egen bil eller med tåg och samlas kl. 11.00 på Naturum, där vi gör en gemensam 
rundvandring med guidning, c:a 20 min lång, 
 
Lunch intas i restaurangen på Naturum! Familjelunch med varmrättsbuffé, salladsbuffé, vatten & 
kaffe. Efteråt tar vi en båttur med Janne Olsson.  
Båten avgår kl. 13:30 och tar ca 2 timmar. Eftermiddagskaffet intas ombord! 

 
Program: (alla tider är cirkatider) 

 
10:45 Ankomst Kristianstad 
11:00 Samling! Besök på Naturum 
11:30 Rundvandring med guide  
12:00 Lunch på restaurang Fredholms i Naturum (145.-) 
13:30  Rundtur 2 tim med båt i Vattenriket (195.-) 
15:00 Eftermiddagskaffe ombord, alt. i orangeriet (60.-) 
15:30 Kort promenad genom Tivoliparken (med nya orangeriet) 
16:30 Hemfärd 

 
Pris:  400.- p.p. för medlemmar och 500 kr för ickemedlemmar (inkluderar 
medlemsavgift). OBS! Alla priser är cirkapriser och kan komma att ändras. Betalas på plats! 
Priset inkluderar rundvandring med guide i Naturum, lunch och eftermiddagskaffe, samt båttur i 
Vattenriket cirka 2 timmar.  
 
Om du ankommer med tåg innebär det en nödvändig extra promenad (från jvg stationen och 
tillbaka) på cirka 1000 m. För den bilburne finns parkering vid Naturum.  
 
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 27 maj till Pehr-Ove Pehrsson, tfn 0413-226 70, 0709-14 92 64, 
pehr.ove.pehrson@gmail.com. 
  
Reservation för ändringar!  

 

Danmarksresa 

 
Skånska Akademiens Vänförening arrangerar en endagsresa till Danmark för vänföreningens 
medlemmar samt andra intresserade. Datum för resan är 20 augusti. 
 
På turen besöker vi Storm P-museet på Frederiksberg i Köpenhamn, äter lunch på Restaurant 
Allégade 10 på Frederiksberg, besöker Rudolph Tegners museum på Nordsjälland och avslutar i 
författaren Karen Blixens hem Rungstedlund där vi också dricker kaffe. 

Tidpunkt för avresa, anmälan + betalning meddelas senare. Reservera dagen! 

 

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

mailto:pehr.ove.pehrson@gmail.com


I backspegeln 

Årsfesten 19/3 

Den 19 mars samlades ett stort antal gäster på Grand hotel i Lund för att fira Skånska Akademiens 35-
års jubileum. I Piratensalen fick hedersledamoten Stig Person sitt diplom, hedersledamoten Hans 
Jerenäs kunde tyvärr inte närvara och får sitt vid ett annat tillfälle, och Ceremonimästaren Martin 

Martinsson presenterade den relativt nyutnämnde hedersledamoten Klas Östergren från Svenska 
Akademien, som tyvärr ej kunde närvara. 

Det mycket intressanta och uppskattade högtidstalet: ”Science Village, ESS, Max IV, Lunds Universitet 
350 år – Vart är vi på väg?” hölls av Ulrika Lindmark, VD Science Village och Göran Bexell, Ordförande i 
universitetets jubileumskommitté. 

Akademiledamoten Cajsa S Lund harangerade på ett anslående sätt journalisten och författaren Per 
Svensson från Sydsvenskan. Därefter intervjuade Ceremonimästaren Martin Martinsson mottagaren av 
Akademiens vandringspris ”Årets Medelpunkt”, entreprenören och företagsledaren Percy Nilsson, som 
också fick mottaga sitt diplom.  

Festen fortsatte sedan i Grand Stora Sal där alla fick njuta av Martin Hansens meny med tre sorters sill, 
och därefter stek och sylta på kalv, som sedan avslutades med Valrhonachoklad och kaffe. 

Lundakören Korallerna bjöd på en vårligt hänförande konsert under ledning av Linda Alexandersson, 
som verkligen visade på kvalitétsnivån på festen. Detta underströks ytterligare av Per Svenssons 
mycket eminenta tacktal om bl a Skåne och havets guld – sillen! Detta tacktal var senare publicerat i 
Sydsvenskan. 

 

Foto: Robert Wahlström 

Tullstorpsstenen 12/4 

Den 12 april höll projektet för Tullstorpsstenen pressvisning av de fyra nya skyltarna på kyrkogården. 

Dessa har tidigare presenterats på Facebook och ger besökarna information om stenen, kyrkan och en 

hel del om östra Söderslätt. Vi hoppas att de kommer att uppskattas. Denna dag hade de lockat pressen 

och ett antal mycket intresserade personer. Sven Rosborn presenterade skyltarna och Sven-Olle R 

Olssson, båda från projektet och Skånska Akademien, visade lite om de åtgärder som en 

stenkonservator skall göra åt stenen så att den bevaras bättre samt blir skönare!  

 

https://www.facebook.com/108606025865196/photos/pcb.1060480507344405/1060478864011236/?type=3


 

Foto: Robert Wahlström  
 

Möte, middag och föredrag på Residenset i Malmö 13/4 

Skånska Akademien och dess Vänförening höll möte på Residenset i Malmö under hedersledamoten i 

Skånska Akademien landshövding Margareta Pålssons värdskap. Förutom det mycket intressanta och 

givande Akademimötet bjöd Margareta Pålsson dessutom på kaffe, en inspirerande visning av 

Residenset samt en mycket delikat middag. Alla stortrivdes, mycket blev diskuterat och mötet 

avslutades med en formidabel och synnerligen uppskattad och detaljerad genomgång av framförallt 

Stortorgets historia av Sven Rosborn.  

 

  
  

 Foto: Robert Wahlström 
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*************************** 

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. 

 


