
1 oktober

Johan Billingsten

Från stenyxor till mobiltelefoner på 60 minuter - en tågresa på

10 000 år.

I den här föreläsningen tas åhörarna med på en arkeologisk tågresa

genom 10 000 år. På en del stationer stannar vi upp och tittar och

känner på föremål som präglat människans tillvaro under en viss

tidsålder.

Johan Billingsten är verksam i ett brett spektra i människans varande,

från arkeologi till modern samtidskonst. Han har arbetat som pedagog

från förskola till högskola och är just nu lärare på Ädelfors folkhögskola

där han undervisar i kulturhistoria och estetisk kommunikation.



8 oktober

Eleonor Karlsson

Eva Spångbergs liv och konst

Eva Spångberg var en svensk träsnidare, målare och författare, som själv

föredrog att kalla sig ‘förkunnare i trä’. Hennes konstverk är främst

kristna motiv och hon utsågs till 1900-talets viktigaste kvinna inom

Svenska Kyrkan i en omröstning arrangerad av Kyrkans Tidning.

Särskilt kända är hennes ovanliga och fantastiskt vackra julkrubbor, som

finns i allt från kyrkor till privata hem. Hennes verk finns att skåda bland

annat i Storkyrkan i Stockholm, Växjö domkyrka och Guldhedskyrkan i

Göteborg.

Eleanor Karlsson driver ett museum i Eva Spångbergs hem Björkelund i

Sävsjö kommun. Hon håller populära guidningar på muséet och är ofta

anlitad som föreläsare.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Kyrkan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkans_Tidning


15 oktober

Ingrid Thörnqvist

Kalla kriget, Berlinmurens fall och en okänd svensk hjälte

I år är det 60 år sedan en mur byggdes för att dela Berlin i en östtysk och

en västtysk zon. Muren var fysisk, men ledde också till att en metaforisk

järnridå föll mellan Öst- och Västeuropa. Familjer och vänner hölls isär

av hårt bevakade gränser, och samtidigt skedde en kapprustning av

vapen mellan USA och Sovjetunionen under det som kom att benämnas

Kalla kriget. I mer än 40 år har Ingrid Thörnqvist rapporterat för SVT

om omvärlden, framför allt om Östeuropa och Tyskland. Hon har skrivit

om Kalla kriget och kriget på Balkan, och hon var på plats i Berlin den

dag 1989 när Berlinmuren slutligen föll. När hon arbetade som

korrespondent i Berlin för SVT Nyheter på 1990-talet kom hon en

historia på spåren som hon inte kunde släppa. Nu 25 år senare har hon

skrivit en bok om den hemlige svensken som hjälpte många att fly från

DDR, däribland drottning Silvias släktingar.

Ingrid Thörnqvist är journalist och författare till den omtalade boken

Carl-Gustaf Svingel och Silvias familj i det kalla krigets Berlin.



22 oktober

Kent Andersson

Det gyllene snittet. Hur matematik blev skönhet.

Visste du att skönhet har en matematisk formel? Vad vi uppfattar som

estetiskt tilltalande, vare sig det är en tavla, ett fotografi, en byggnad

eller en människas ansikte har en tendens att vara uppbyggt enligt vissa

proportioner, det vi kallar det gyllene snittet. I sin föreläsning förklarar

Kent Andersson hur det gyllene snittet räknas ut. Han berättar också om

upptäckten av detta matematiska samband i det antika Grekland och hur

det sedan använts både medvetet och omedvetet i bland annat konst,

arkitektur och reklam.

Kent Andersson är lärare vid Ölands folkhögskola med specialkunskaper

i matematik, IT, konst och konsthistoria.



29 oktober

Lars-Gunnar Andersson

Om alla säger fel, blir det rätt då?

Vårt språk är något som vi alla har någon form av intresse för, och ofta

starka åsikter om. Hur gör man för att säga och skriva rätt? Varför säger

alla andra fel? Varför kan ungdomar idag inte prata ordentligt? Frågorna

är många, och dagens gästföreläsare har tillbringat många år med att

fundera över dem. Ibland är svaret enkelt; mer ofta är det inte det.

Lars-Gunnar Andersson är professor emeritus i modern svenska vid

Göteborgs universitet. Han är författare till ett antal böcker, bland dem

klassikern bland språkvetare och språkstuderande Fult språk, och till

otaliga artiklar och krönikor. Under många år svarade han på lyssnarnas

frågor i radioprogrammet Språket i P1.



12 november

Daniel Rundqvist

Mediers förändring och journalistikens roll

Hur vi tar del av nyheter och annat från media har ändrats mycket under

de senaste åren. Många lyssnar eller ser fortfarande på program på utsatt

sändingstid i radio och TV, men det är också möjligt att till exempel

lyssna till radiopoddar och läsa digitala upplagor av tidningar. Det ställer

nya krav på teknik och ibland även på innehåll. Vad som förblir viktigt är

att det finns oberoende journalister som objektivt granskar omvärlden.

Idag kommer informationen från så många olika källor att det ibland är

svårt att veta vad man skall tro på och inte. I en tid av så mycket osäker

information upplever många av oss ett ökat behov av sammanhang och

fördjupning. Det är det som traditionella medier med utbildade

journalister kan bidra med.

Daniel Rundqvist är journalist med flera decenniers erfarenhet av Public

Service. Han är redaktionschef och ansvarig utgivare på Sveriges

Television i Jönköping.



19 november

Lasse Berg

I begynnelsen var gruppen

Det finns en djupt rotad idé om männsikan som en i grunden krigisk

varelse, som överlevt med hjälp av styrka och aggression. Under senare

årtionden har det dock uppstått en ny vetenskaplig samsyn om gruppens

betydelse för vår arts och tidigare släktingars utveckling. Människan är

den unikt samarbetande varelsen. I vårt medfödda inre är vi fortfarande

samlaren som i en farlig värld vill ha gruppens trygghet och som

bokstavligen är livrädd att bli utstött och ensam - på gott och ont. Under

årmiljoner var ensam inte stark… utan död.

Lasse Berg har under mer än ett halvsekel beskrivit världen för oss i

böcker, tidningar och dokumentärfilmer och rapporterat från sitt

sökande efter människans rötter och sanna natur. Han är hedersdoktor

vid Lunds universitet och en uppskattad berättare och Sommarpratare.

Bland hans böcker finns den bästsäljande och flerfaldigt prisbelönta

Kalahari-trilogin och Ändå inte försvunnen. Om sorg, tröst och att vara

människa som berört många läsare på djupet. På TV har vi bland annat

kunnat se I fjol föll regnet en måndag, en dokumentär om Namibia.



26 november

Renata Chlumska

De berg vi bestiger

Renata Chlumskas föreläsningar är riktiga äventyrsskildringar och berör

samtidigt de utmaningar vi alla stöter på i vardagen. Hon har en

enastående förmåga att översätta de svårigheter hon stått inför i sina

projekt till de utmaningar och uppförsbackar man kan möta på

hemmaplan.

Renata Chlumska är professionell äventyrare och författare till boken

När bergen kallar. Hon var den första svenska kvinnan att bestiga

Mount Everest och att genomföra utmaningen “De sju topparna” - att

bestiga det högsta berget på varje kontinent.



3 december

Pav Johnsson

Ölands natur - nu, igår och i framtiden

Pav Johnsson låter oss upptäcka Öland och dess natur under ett föredrag

där han utgår ifrån sin senaste bok Ölands natur - okända och ökända

arter. Han berättar om vad det är som gör Ölands natur så speciell och

vad kan man hoppas på att få se under olika tider på året. Vi får också

höra om vilka förändringar som skett i denna unika natur, och vad som

kan väntas i framtiden.

Pav Johnsson är biolog och folkhögskollärare och han föreläser ofta i

olika sammanhang om Ölands natur och fågelliv.



10 december

Martin Gren

Antropocen & den planetära situationen

Martin Gren kommer att föreläsa om Antropocen som är det föreslagna

namnet på en ny geologisk epok. Som namnet antyder är det en tid då

vår planet är under stark påverkan av människan. Han kommer att prata

om dess utmaningar för oss människor när vi tvingas tänka och handla

utifrån vetskapen att vi nu påverkar Jordens utvecklingsbana. Särskilt

viktigt är detta i perspektiv av det planetära klimat- och ekologiska

nödläget.

Martin Gren är professor vid Institutionen för kulturvetenskaper på

Linnéuniversitetet. Han är författare och redaktör till ett stort antal

böcker och har publicerat en mängd artiklar i svenska och

internationella tidskrifter.


