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25 februari 10:00

Gunlög Fur

Totempålar och tomahawker: Föreställningar i emigranternas

bagage möter verklighetens urfolk

När svenskar kom till Nordamerika under den stora utvandringsvågen

mötte de inte enbart andra nybyggare utan även ursprungsbefolkningen,

dem man kallade ‘indianer’ eller helt enkelt ‘vildar’. Föreställningen om

dessa byggde oftast på historier som gått från mun till mun samt ibland

beskrivningar i tidningar eller böcker. Bilden var av ett exotiskt och

vildsint folk. Men hur såg mötena mellan folken egentligen ut?

Gunlög Fur disputerade 1993 vid University of Oklahoma, USA, med en

avhandling om svenskarnas relationer till lenape-indianerna i kolonin

Nya Sverige under mitten av 1600-talet, i jämförelse med samtidiga

kontakter mellan samer och den svenska kronan. Hon är idag professor i

historia vid Linnéuniversitetet och ledamot i Kungliga

Vitterhetsakademin.



4 mars 10:00

Stefan Strömberg

Dalarna, Påskön och allt däremellan

Vi reser mellan skogen i Dalarna och Latinamerika, möter människor

och natur och tar samtidigt i tu med de stora frågorna om livet.

Föreläsningen är en resa både i det yttre och i det inre som skapar hopp

och engagemang, men som också riktar ljuset på de problem som måste

lösas på vår planet. Ett av de viktigaste budskapen är att alla kan göra

något och att det är oändligt mycket mer att göra lite än att inte göra

någonting alls. Projektet i Ecuador som Stefan driver ihop med sin son är

ett exempel på vad man kan göra. I tio år de arbetat för att stödja skolan

där barn med olika slags funktionsvariationer går.

Stefan Strömberg är författare och föreläsare som arbetat i större delen

av sitt yrkesliv med Syd- och Centralamerika. 12 böcker, mängder av

artiklar och föreläsningar över hela Sverige är några exempel på vad

sammanlagt mer än fem år i Latinamerika lett till. På senare år har detta

arbete utvidgats med ett engagemang för naturen och skogen och ett

växande intresse för existentiella frågor.



18 mars 10:00

Börje Gunnevik

Uttern, Smålands landskapsdjur

Uttern finns i hela Sverige men har varit på väg att försvinna. Den ökar

nu i antal tack vare fridlysning och aktiva åtgärder för dess bevarande.

Börje Gunnevik har i många år spårat och spanat efter utter, och hjälper

Länsstyrelsen i Jönköping och Trafikverket att inventera utter. Tack vare

sin expertkunskap har han även varit inbjuden till flera djurparker i

Sverige där man håller utter och till Naturhistoriska riksmuséet. I

föreläsningen får vi lära känna uttern i dess olika livsmiljöer och höra om

vad som görs för att bevara arten.

Börje Gunnevik är naturfotograf och föreläsare. Han föreläser vitt och

brett om uttern och dess villkor och har hörts i Naturmorgon i P1.



25 mars 10:00

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 som lärare på Ädelfors folkhögskola där

han undervisat i kulturhistoria och estetisk kommunikation. I dagsläget

sysslar han med en mängd kreativa projekt samt föreläser i olika

sammanhang.



1 april 13:00

Andreas Jakobsson

Det andra kastar bort

En tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna och det mesta

av den går hur bra som helst att äta. Om matsvinnet minskade till

hälften av dagens nivåer skulle många av världens försörjnings-, miljö-

och klimatproblem vara lösta. I detta föredrag presenteras den allvarliga

matsvinnsproblematiken och de alarmerande siffrorna med en stor

portion humor och häpnadsväckande bilder på märkliga

dumpstringsfynd. Andreas fokuserar på egna erfarenheter av

sopdykning, orsaker till svinn och lösningar. Matsvinnet är ett problem,

men samtidigt en möjlighet eftersom den innebär en potentiell resurs

som är enkel att börja ta hand om.

Andreas Jakobsson har i över åtta års tid levt på mat som andra kastat

och berättat om det i tv-program som Svt:s Maträddarna, Uppdrag: Mat,

Malou efter tio, Nyhetsmorgon och Go’kväll, och i tidningar som

Aftonbladet, Allt om mat, ICA Kuriren och Sydsvenska Dagbladet. Som

frilansjournalist skriver Andreas Jakobsson för bland andra Expressen,

magasinet Filter och Syre. Han är författare till boken Svinnlandet som

rönt stor uppmärksamhet.



8 april 10:00

Jens Andersson

Att möta en person i kris

Om du möter en person som önskar avsluta sitt liv - vad gör du då?

Under 20 års tid har Jens Andersson många gånger befunnit sig i det

akuta skeendet vid suicidförsök. Alla minns vi scener ur Hollywoodfilmer

där någon står beredd att kasta sig ut från skyskrapans tak och en hjälte

övertalar hopparen att låta bli. Denna sorts arbete var vår föreläsares

verklighet, även om det inte alltid handlade om tak.

Föreläsningen handlar om vad du som medmänniska har för

handlingsalternativ då du står i denna situation; även tankar om vad

som gör att en person är beredd att ta sitt liv och hur du kan bemöta

någon som befinner sig denna kris samt frågan vi alla ställer oss: finns

den en gyllene mening du kan säga, som löser hela situationer?

Jens Andersson har 20 års erfarenhet från arbete inom polisen samt i

rollen som ”Förhandlare i krissituationer”.



22 april 10:00

Dick Harrison

På häxbålens tid

Historien om häxprocesserna är ett dystert kapitel i europeisk historia,

även vad Småland beträffar. Men hur våldsamma var de egentligen?

Vilka tog initiativ till dem? Och varför bröt förföljelserna ut?

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och en

välkänd och uppskattad populärhistoriker med en enastående förmåga

att göra ämnet historia spännande och lättillgängligt. Han syns ofta i TV

och hörs i radio, bland annat i Vetenskapsradion Historia i P1 och är

författare till såväl facklitterära som skönlitterära böcker.



29 april 10:00

Margareta Olsson

Byggnadsvård - ett mer hållbart sätt att renovera

Är du nyfiken på byggnadsvård? Kanske nyligen blivit ägare till ett

gammalt hus? Vid denna föreläsning får du en allmän översikt i

byggnadsvård. Den riktar sig till dig som vill värnar om ditt gamla hus

eller är allmänt intresserad av varsamma metoder och äldre

bygghantverk. Här får du veta mer om vad du som fastighetsägare

behöver känna till om fornlämningar, byggnadsminnen och k-märkta

byggnader. Hur ska man resonera kring ändringar, tillbyggnader och

ingrepp i äldre byggnader? Vilka material och metoder bör man välja och

varför? Du får även tips på varsamma alternativ vid tilläggsisoleringar

och andra energibesparande åtgärder såsom fönsterbyten samt hur

tillbyggnader och altanbyggen kan lösas utan att byggnadens utseende

förvanskas.

Margareta Olsson är byggnadsantikvarie vid Jönköpings Länsmuseum.



6 maj 10:00

Jesper Olofsson

Räddning från luften

I den här föreläsningen får vi följa med, i berättelser och bilder, på

räddningsuppdrag där vinden blåser hård och vågorna går höga. Allt

måste utföras med absolut precision och samarbetet och tilliten i

räddningsteamet vara 100% för att dessa strapatser skall avlöpa väl.

Jesper Olofsson är pilot och chef för den interna utbildningsavdelningen

vid Sjöfartsverkets helikopterverksamhet i Göteborg. Han har även

arbetat som helikopterpilot i Macau och är utbildad fjälledare.



13 maj 10:00

Stefan Einhorn

Om att vara en klok medmänniska

Finns det någon anledning att göra gott för våra medmänniskor? Svaret

är ett obetingat ”Ja”, eftersom det vi gör för andra människor, det gör vi

också för oss själva. Men även om många människor vill finnas där för

andra blir det ibland fel. För att vara goda medmänniskor behöver vi

också klokhet, vilket är en egenskap vi kan utveckla. I föreläsningen

diskuterar Stefan Einhorn hur lätt och hur svårt det är att vara en klok

medmänniska.

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi och ordförande vid

Centrum för social hållbarhet vid Karolinska Institutet samt överläkare

vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han är också författare till bland

många andra böckerna Konsten att vara snäll och Vägar till visdom och

ofta anlitad föreläsare.



20 maj 10:00

Mikael Gustafsson

Orkidéer i det småländska och öländska landskapet

I Sverige finns ett femtiotal orkidéarter och flera av dessa är hotade,

bland annat på grund av att det gamla bondelandskapet med beteshagar

och slåtterängar har ersatts med modernare markbruk. I föreläsningen

kommer Mikael Gustafsson att redogöra för flertalet av de arter som

förekommer i Småland och på Öland samt de olika arternas krav på sin

livsmiljö såsom berggrund, jordart, omgivande vegetation samt klimat.

En art har föreläsaren själv även drivit upp från frö, för utsättning i

biosfärsområdet Östra Vätterbranterna, inom ramarna för ett

pilotprojekt.

Mikael Gustafsson är lektor i geovetenskap vid Högskolan för lärande

och kommunikation, en del av Jönköping University. I grunden geolog

har han även doktorerat i oceanografi och har en lärarutbildning, samt är

sekreterare i Svenska orkidésällskapet.


