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MÅNGA KÄNDA NAMN UNDER ÅRETS 

AKADEMIFORA 

Centret för livslångt lärande har under ett flertal år arrangerat så kallade Akademifora, öppna 

föreläsningar med namnkunniga föreläsare. Bland tidigare gäster kan nämnas astronaut 

Christer Fuglesang, fredspristagare och president Martti Ahtisaari, republikens president 

Tarja Halonen och frilansjournalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Under år 

2016 kommer Centret i samarbete med 160-årsjubilerande Vasabladet att arrangera hela sex 

Akademifora. 
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Först ut att gästföreläsa var Sophia Jansson, konstnärlig ledare för Moomin Characters, som 

besökte Akademin 18.2. Jansson föreläste kring temat ”Muminfigurer blir ett världskänt 

varumärke”. Mera om detta tillfälle kan läsas i Vasabladets artikel, där även en videointervju 

finns publicerad på http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/92923. 

Övriga föreläsare under året kommer att vara författaren och journalisten Göran Rosenberg, 

bloggerskan Clara ”Underbara Clara” Lidström, historikern Dick Harrison, 

fotbollstränaren Hans Backe samt författaren Jan Guillou. 

– Tanken är att föreläsarna ska tangera den aktuella samhällsdebatten, det som händer 

omkring oss just nu, säger Patrik Stenwall, ledande nyhetschef på Vasabladet. 

Torbjörn Sandén, direktör för Centret för livslångt lärande, ser många möjligheter i det nya 

samarbetet mellan centret och Vasabladet. 
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– Det är fint att akademin kan samarbeta med en lokaltidning. Det ligger i vårt intresse att få 

nya kontaktytor ute i samhället. Och vice versa förstås. Ömsesidigheten är konstruktiv. 

Dessutom har vi fått ihop en väldigt intressant och bra helhet. 

Följande tillfällen är inprickade under året: 

7 april: författaren och journalisten Göran Rosenberg föreläser kring temat ”Hem och 

hemlöshet i dagens Europa”. Rosenberg fick 2012 Augustpriset för den självbiografiska 

boken ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”. Som paneldeltagare medverkar professor 

Peter Nynäs, akademilektor Ann-Catrin Östman samt universitetslärare Camilla 

Kronqvist, samtliga från Åbo Akademi. Moderator är akademilektor i historia Tom 

Gullberg. 

26 april: Bloggerskan Clara ”Underbara Clara” Lidström och internetforskaren 

Annakarin Nyberg föreläser om digitalt företagande och kvinnligt entreprenörskap. Claras 

blogg är en av Sveriges mest lästa livsstilsbloggar och hon skriver om allt ifrån inredning och 

matlagning till entreprenörskap, feminism och miljöfrågor. 

18 maj: Dick Harrison, professor i historia, författare och kontroversiell samhällsdebattör 

diskuterar samhällsaktuella frågor. 

21 september: Hans Backe, nytillträdd tränare för herrlandslaget i fotboll föreläser kring 

temat idrottspsykologi – hur skapas vinnarskallar och hur går man från ”good to great”. 

Till hösten kommer även Jan Guillou att gästa Akademiforum för att berätta om sitt 

skrivande. Datum meddelas senare under våren. Alla tillfällen är avgiftsfria men kräver 

förhandsanmälan på www.abo.fi/akademiforum/anmalan Anmälan öppnas cirka tre veckor 

före respektive föreläsning. 
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