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Om vi ska ha möjlighet att hantera de utmaningar som mänskligheten
står inför kommer dialogen mellan naturvetenskap, teknik och livstolkning bli alltmer betydelsefull. Kunskapen är inte tillräcklig i sig.
Att diskutera framtiden i enbart tekniska termer räcker inte heller till
för att tolka de gigantiska utmaningarna. Livshållning och livstolkning
spelar kanske större roll för vårt sätt att tänka och leva än vad vi i det
sekulariserade Norden föreställer oss. Vår individuella - liksom vår
kollektiva - livstolkning, med alla dess myter och föreställningar, är en
viktig utgångspunkt för vårt sätt att utforma vår gemensamma värld. Vi
behöver alltså mer av dialog där även vår grundläggande syn på livet tas
med som en relevant dimension.
Välkommen till Sommaruniversitetet 2009 och en angelägen dialog
mellan naturvetenskap, teknik och livstolkning.

PROGRAM

Måndag 10 augusti

09.30
09.45
10.30
11.20
12.15
13.30
14.30
17.00
18.00
19.45

Var står vi?

kaffe
Välkommen till Sigtunastiftelsen, Alf Linderman
Samhället – den industriella människan och hennes resursuttag.
Kan hon i längden köra mot rött ljus? Sten Ebbersten, Staffan Delin
Två alternativ - mekaniskt och organiskt synsätt. Om människan
innanför och utanför naturen Philippe Charas
Samtal i bikupor vid borden
lunch
Svenska folket och ”miljöfrågorna” – ekonomi kontra miljö
Alf Linderman
Gruppsamtal och eftermiddagskaffe: Den enskilda människan och
synvändan – ett samtal om människans delaktighet i det skapade
Fritid för promenad och utställningsbesök
middag
Det finns bara dåliga kläder - en liten klimatchock av och med
miljödebattören, trubaduren och stå-upp-komikern Staffan Lindberg

Tisdag 11 augusti

Hur tänker vi?

08.00 Morgonsamling för dem som vill, Gunnar Weman
08.15 frukost
09.00 Den nya livshållningen och energifrågorna Birgitta Hambraeus,
Solveig Lindholm, Bengt Bodin
10.15 Vilja till förändring? - samhällsbygge som yttre handling och
inre process, Kåre Olsson
11.00 Samtal i bikupor vid borden
12.15 lunch
13.30 Radikalitet och helighet – vad kan ursprungsbefolkningarna och deras
livstolkningar lära oss om oss själva? Mikael Kurkiala
14.30 Gruppsamtal och eftermiddagskaffe: Människan och samhället.
Var och vad tänker vi om förändring?
17.00 Fritid för promenad och utställningsbesök
18.00 middag
19.45 Klassisk violinmusik, Karin & Staffan Ebbersten
Kväll med öl och ost – och småsamtal

Onsdag 12 augusti
08.00
08.15
09.00
09.50

10.50
11.30
12.15
13.30

15.00
15.30

Vart går vi?

Morgonsamling för dem som vill, Gunnar Weman
frukost
Information och påverkan – en utmaning Ulrich Nitsch
Lokala initiativ – demokratins och förändringens livsnerv:
Sala / Kurt Graebner; Sigtuna / Björn Lindbergsson och ”allmänt lokalt” /
Olov Fahlander och Stella Lindblom i samtal med Gustaf Delin
Demokrati och förändringsbehov. Är det kris för den demokrati
som vi känner, om världen behöver förändring? Carl Wahren
Samtal i bikupor vid borden
lunch
Förändring och framtid – hur mycket tid står till buds? Panelsamtal
mellan Sten Ebbersten, Ulrich Nitsch, Mikael Kurkiala, Birgitta Hambraeus,
Olof Fahlander och Carl Wahren under ledning av Dan-Erik Sahlberg
Kursintyg, Sten Ebbersten. Avslutning, Alf Linderman
eftermiddagskaffe

MEDVERKANDE
ALF LINDERMAN,

docent i religionssociologi och direktor på Sigtunastiftelsen.

STEN EBBERSTEN, professor emeritus i alternativ odling 1990, var sedan slutet av 1970-talet varit
verksam inom den internationella organisationen för jordbruksforskning, under ett flertal år ledamot av
forskningsråd och forskningsstiftelser för jord- och trädgårdsbruks-, avfalls- och kretsloppsforskning mm.

fil. lic. i kemi och mikrobiologi, har arbetat inom läkemedelsindustrin, har medverkat
i utredningen "Energi i ett långt tidsperspektiv" SOU 1974: 65, var gästforskare vid University of
California, Berkeley 1976- 78 samt har därefter tjänstgjort som lärare vid Luleå Tekniska Universitet
fram till pensioneringen.

STAFFAN DELIN,

PHILIPPE CHARAS, civilingenjör, har arbetat med industriellt forskningsarbete vid Philips, Europeiska
rymdforskningsorganisationen och Ericsson. Utlandserfarenhet: Nederländerna, Japan och USA. Teknisk
Vetenskaplig Attaché i San Francisco 1988-1991.
STAFFAN LINDBERG ,
GUNNAR WEMAN,

miljödebattör och musiker

ärkebiskop emeritus

BIRGITTA HAMBRAEUS, fil.kand. Riksdagsledamot för Centerpartiet 1971-1998, nu partipolitiskt
obunden. Arbetar i FGL, Föreningen för global livsmedelsförsörjning på ekologisk grund och i projektgruppen för ett kollektivhus med kooperativ hyressrätt i Axelsberg, Stockholm.
SOLVEIG LINDHOLM, fil.dr. i miljö- och agraretik, tvärvetare med utbildning i lantbruksvetenskapliga,
teologiska och humanistiska ämnen. Odlare, diplomerad örtpedagog och mångsysslare i självhushållning.

fortsättning på nästa sida

agronom som arbetade några år vid institutionen för växtodlingslära, där han också
disputerade 1977. Studierektor och ställföreträdande prefekt under åren vid institutionen. Under åren
före sin pensionering ingick han i prof. Sten Ebberstens avdelning, som ansvarade för kunskapsuppbyggnad och undervisning inom ekologisk odling och naturresursernas hushållning.

BENGT BODIN,

naturvetare - organisk kemi - som arbetat med miljö- och rättvisefrågor. Bland annat
ansvarig under 25 år för "Resursbevarande försörjning" - en folkhögskolekurs förlagd till Skattungbyn
i Orsa kommun.

KÅRE OLSSON,

fil.dr, kulturantropolog med erfarenhet av att leva tillsammans med de
nordamerikanska Lakotaindianerna, lärare vid Uppsala universitet.

MIKAEL KURKIALA,

KARIN EBBERSTEN,

musiker

STAFFAN EBBERSTEN,

musiker

KURT GREBNER, läroverksingenjör, produktchef på IBM för datakomprodukter på marknadsbolaget i
Sverige, de sista fem åren produktchef på Ericsson. Engagerades för ett par år sedan för sitt lokala
miljöarbete i Sala genom en samtalsdag på EA samt genom studier framförallt inom området ”Peak oil”.
BJÖRN LINDBERGSON, civilingenjör, tekn. lic., marknadsförare. Innan pensioneringen näringsutvecklare
och kom då i kontakt med ”jordnära” frågor som etablering av företag, yrkesutbildning och arbetslöshet.
OLOV FAHLANDER, civilingenjör (teknisk fysik) och teknisk doktorsexamen från Linköpings
Universitet, har forskat om datorgrafik och undervisat som universitetslektor med inriktning på
datorteknik, elektronik och signalbehandling.
STELLA LINDBLOM, ingenjör, miljövetare, statsvetare, självlärd ekologisk ekonom och utforskare av de
icke-materiella dimensionerna.
CARL WAHREN, statsvetare, fil.lic. Tidigare lärare vid universiteten i Uppsala och Stockholm, har arbetat
bl.a. inom FN, OECD, IPPF och Sida. Musiker
ULRICH NITSCH, efter några år som lantbruksrådgivare, forskarstudier i vuxenpedagogik och en
PhD- examen vid University of Wisconsin, professor vid lantbruksuniversitetet inom ämnesområdet
kommunikationsvetenskap med tillämpning på lantbruk och miljö. Har i sin forskning ägnat stort
intresse åt bönders villkor och roll i dagens samhälle.
GUSTAF DELIN,

rådgivare strategisk planering och entreprenörell utveckling.

DAN-ERIK SAHLBERG ,

fil.kand, tidigare bokförläggare, nu programchef på Sigtunastiftelsen.

inkl helpension och logi: 1 850 kr. Pris exkl logi 950 kr. För mer
information och anmälan program@sigtunastiftelsen.se; 08 – 592 589 85
Sista anmälningsdatum 30 juni. Uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt
PRIS

eventuella kostallergier. Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto. Vi skickar faktura fyra veckor
innan programmet. Anmälan är bindande. Vid avbokning tas en administrativ avgift ut på 200 kr.
Om avbokning sker senare än två veckor innan programmet debiteras hela avgiften.
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