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Måndag 4 april
TEMA Kultur
16.00-19.00 Kulturen, politiken och framtiden:
Berlusconi, Public service och poesi
La Repubblicas chefredaktör Ezio Mauro beskrivs
ofta som Italiens verklige oppositionsledare. Här
samtalar han om landet och dess premiärminister
Silvio Berlusconi med DN:s Björn Wiman och
journalisten Kristina Kappelin. Dessutom berättar
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) om sin
syn på kulturen och public service, författaren Ann
Heberlein och idéhistorikern Karin Johannesson
möts i ett samtal om vad som är normalt och poeten
och kritikern Anna Hallberg svarar på frågan: varför
behövs en snäll poesiskola? Allt detta vid en
kulturdag arrangerad av Dagens Nyheter.

Tisdag 5 april
16.00-17.40 Kulturen, politiken och framtiden:
Teater, rock och film
Dramaten och Stockholms stadsteater slåss om
publiken – vad betyder det för teatern och vad
betyder egentligen teatern i dag? Kritiker Leif Zern
samtalar med Dramatenchefen Marie-Louise Ekman
och Benny Fredriksson, chef för Stockholms
stadsteater. Rockjournalisten Fredrik Strage talar
om idoldyrkan. Filmkritikern Helena Lindblad pratar
med Guldbaggebelönade filmarna Lisa Langseth

och Andreas Öhman. En kulturdag arrangerad av
Dagens Nyheter.
17.40-19.00 Livets val: Staden
Hur mycket kan vi exploatera våra städer?
Städernas ingenmansland ligger mellan innerstaden
och förorterna och består av motorvägar, rondeller,
bensinmackar och köpcentrum. Detta
ingenmansland är på väg att utvecklas till nya
ministäder, berättar samhällsplaneraren Bosse
Bergman. Hur kan man odla myter och exploatera
en stads rykte? Etnologen Carina Johansson
berättar utifrån sin hemstad Visby: vilken historia
försvinner i all medeltidsvurm? Och ska en stad
vara maximalt effektiv eller maximalt trevlig? Kort
sagt, hur mycket grönområden har en stad råd
med? Stadsträdgårdsmästaren Lotta Johansson
berättar om Linköping. Moderator Johanna
Koljonen. Arrangerat av Linköpings universitet.

Onsdag 6 april
TEMA Livsval och värderingar
16.00-16.25 Samkönade äktenskap i
Skandinavien
De nordiska länderna kallas för förlöpare när det
gäller nya familjemönster, berättar Gunnar
Andersson, professor i demografi på Stockholms
universitet. Det gäller också för samkönade par.
Arrangerat av Institutet för framtidsstudier. Repris
från 5/10.
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16.25-17.45 Livets val: Utseendet och makten
Genom vårt sätt att klä oss talar vi om för omvärlden
vilka vi är. Genom kläderna kan vi välja att sticka ut,
utstråla makt eller smälta in. Historikern Kekke
Stadin berättar vad Fredrik Reinfeld har gemensamt
med Napoleon. Under antiken var det
kungligheterna som styrde modet, nu kan var och
en välja sin egen stil. Frisörläraren Kim E Rylander
bjuder på en bildkavalkad från den egyptiska
drottningen Nefertiti till Madonna. Dessutom om
tatueringarnas historia och samtid – konstvetaren
Carin Milde talar om hur förhåller vi oss till
tatueringar när det inte bara är sjömän eller
kåkfarare som har dem. Moderator Johanna
Koljonen. Arrangerat av Linköpings universitet.
17.45-19.00 Livets val: Familjen
Förr var individen tvungen att underordna sig
gruppens bästa och ingå i en familj för att över
huvud taget klara sig. Forskaren i sociala relationer
Annika Sandén berättar om den utfrysning som
väntade den som avvek från normen. Hur styr
rådande värderingar och samhällsförändringar hur
många barn som föds? Forskaren i barnstudier Disa
Bergnéhr berättar varför babyboomer kommer och
går.
Och hur ska en familj se ut idag? Forskaren i
psykologi Anna Malmqvist om regnbågsfamiljers
förutsättningar på 2000-talet. Moderator Johanna
Koljonen. Arrangerat av Linköpings universitet.

Torsdag 7 april
TEMA Folkmord
16.00-17.30 Det stora folkmordet på Europas
romer
Läser man Mein Kampf ser man att Hitler var kluven
i sin syn på romer - ändå mördades mellan
hundratusen och två miljoner av Europas romer och
andra resandefolk under andra världskriget, berättar
historieforskaren Matthew Kott. Folkmordet föll
snabbt i glömska efter kriget och fram till nyligen har
det varit omtvistat huruvida det var en del av
Förintelsen eller ett brott i sig. Kotts svar på frågan
sträcker sig från "tattarjakten" på 1500-talet till
millennieskiftets intensiva vetenskapsdebatt kring
Förintelsen. Arrangerat av Hugo Valentin-centrum
vid Uppsala universitet.
17.30-19.00 Folkmordet i Rwanda
I mitt hjärta kommer sorgen och ilskan alltid att
finnas. Jag kommer inte att kunna försonas, men att
acceptera.
Så säger en 17-årig rwandier som lever med
följderna av folkmordet i landet 1994. Pojken är en
av de tonåringar som forskaren Suzanne Kaplan
intervjuat i Rwanda. Här berättar den prisbelönta
forskaren om folkmordet med särskild betoning på
psykologiska aspekter hos både offer och förövare i
efterförloppet. Hur kan man leva med en sådan
fruktansvärd historia utan att hämnd, våld och
rädslor tar över? Arrangerat av Uppsala universitet.
00.30-01.00 TED Talks
Terrorforskaren och ekonomen Loretta Napoleoni
ger sin bild av hur en terrorist tänker och fungerar.
Hon menar att ekonomin i praktiken styr de flesta av

besluten. Arkitekten Magnus Larsson berättar om
ett projekt där bakterier ska hjälpa till att både binda
Saharas sand och skapa ett fast byggmaterial för
hus. Repris från 3/4.

Fredag 8 april
TEMA Språk
16.00-16.30 Språkforum: Begripliga instruktioner
Matskribenten Lisa Förare Winbladh talar om vikten
i hennes yrke av att skriva så exakt som möjligt och ger exempel på hur illa det kan gå annars. Från
Språkforum, arrangerat av Språktidningen. Repris
från 2010.
16.30-19.00 Barnbokprovning 2011
Allt går igen. Det gäller flera av de tendenser
Svenska barnboksinstitutet ser i sin bokprovning, då
man läser samtliga barn- och ungdomsböcker från
2010. Just retro är en tendens, ett tillbakablickande
mot bland annat 50-talet. Misshandel och missbruk
är andra teman. Men också romantiken spirar i
barnböckerna. Och humorn. Med bibliotekarierna
Marta Hedener Hagman, Eva Nordlinder, Cecilia
Östlund och Svenska barnboksinstitutets Lillemor
Torstensson. Arrangerat av Svenska
barnboksinstitutet.

Lördag 9 april
10.00-14.20 Kulturen, politiken och framtiden
Möt La Repubblicas chefredaktör Ezio Mauro som
ofta beskrivs som Italien verklige oppositionsledare.
Hör författaren Ann Heberlein och idéhistorikern
Karin Johannesson samtala om vad som är normalt.
Dramaten och Stockholms stadsteater slåss om
publiken – vad betyder det för teatern och vad
betyder egentligen teatern i dag? Kritikern Leif Zern
samtalar med Dramatenchefen Marie-Louise Ekman
och Benny Fredriksson, chef för Stockholms
stadsteater. Rockjournalisten Fredrik Strage talar
om idoldyrkan. Detta och mer vid en kulturdag
arrangerad av Dagens Nyheter. Repris från 4-5/4.
14.20-15.50 Folkmordet i Rwanda
I mitt hjärta kommer sorgen och ilskan alltid att
finnas. Jag kommer inte att kunna försonas, men att
acceptera.
Så säger en 17-årig rwandier som lever med
följderna av folkmordet i landet 1994. Pojken är en
av de tonåringar som forskaren Suzanne Kaplan
intervjuat i Rwanda. Här berättar den prisbelönta
forskaren om folkmordet med särskild betoning på
psykologiska aspekter hos både offer och förövare i
efterförloppet. Hur kan man leva med en sådan
fruktansvärd historia utan att hämnd, våld och
rädslor tar över? Arrangerat av Uppsala universitet.
Repris från 7/4.
15.50-16.00 TED Talk: Krig översatt till siffror
Fysikern och vetenskapsmannen Sean Gourley från
Nya Zeeland gav sig den på att han skulle förstå
krig. Och som vetenskapsman ville han utgå från
det mest vetenskapliga som finns: hårda fakta i form
av siffror. Han hittade ett mönster i kriget i Irak som
återkommer i alla konflikter han har studerat.
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Söndag 10 april
10.00-12.25 Barnbokprovning 2011
Allt går igen. Det gäller flera av de tendenser
Svenska barnboksinstitutet ser i sin bokprovning, då
man läser samtliga barn- och ungdomsböcker från
2010. Just retro är en tendens, ett tillbakablickande
mot bland annat 50-talet. Misshandel och missbruk
är andra teman. Men också romantiken spirar i
barnböckerna. Och humorn. Med bibliotekarierna
Marta Hedener Hagman, Eva Nordlinder, Cecilia
Östlund och Svenska barnboksinstitutets Lillemor
Torstensson. Arrangerat av Svenska
barnboksinstitutet. Repris från 8/4.
12.25-12.45 Antikmässan: 1700-talsinredning
Om textilier, tradition och möblering från 1700-talet
berättar konsthistorikern Lars Sjöberg. Han berättar
om influenserna från Kina och Indien men också det
svenska linnetygets roll. Arrangör
Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
12.45-13.05 Antikmässan 2011: Smycken och
silver
Konstverk tillverkade med perfektion in i minsta
detalj kan förhöja glädjen för innehavaren.
Antikexperten Jan Ribbhagen berättar i samtal med
Pontus Silfverstolpe om antikviteters kvalitet och det
hantverk som ligger bakom. Arrangör
Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
13.05-13.25 Antikmässan 2011: Kungafamiljens
ärvda smycken
Vad skiljer diadem från tiara? Och varifrån kommer
de smycken som drottningen och prinsessorna bär?
Sandra Brauns som är expert på antika smycken
och ädelstenar visar några av kungafamiljens ärvda
smycken och berättar historien bakom dem.
Arrangör Stockholmsmässan.
13.25-13.50 Antikmässan 2011: Det nordiska
ljuset
Claes Moser, antikvitetsexpert och konsthandlare,
berättar om olika influenser i konsten och om sitt
intresse för den konstperiod som kallas "det
nordiska ljuset". Den sträcker sig från slutet av
1800-talet till början av 1900-talet då konstnärer
skildrade den nordiska gryningen och skymningen
på ett speciellt sätt. Arrangör Stockholmsmässan.
Repris från 1/4.
13.50-14.10 Antikmässan 2011: Den brittiska
ladyn
Om engelska damer som kan styra världen genom
att rynka på näsan. En typisk engelsk dam besitter
ett stoiskt lugn, håller stilen i alla situationer, kämpar
för sedlighet och är motståndare till amerikanisering.
I alla fall enligt författaren Johan Hakelius, som
berättar om några kvinnliga personligheter. Arrangör
Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
14.10-14.30 Antikmässan 2011: Carl Jan
Granqvists favoriter
För Carl Jan Granqvist är resebestick i läderetui ett
måste på resorna - för vem vill äta med
plastbestick? I samtal med Pontus Silfverstolpe
berättar Carl Jan Granqvist hur hans intresse för
både antikviteter och ny design vaknade, och ger

samtidigt en lektion kring begreppet måltid. Arrangör
Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
14.30-14.45 Antikmässan 2011: Lasse Åbergs
favoriter
Det började som lek och tidsfördriv och har
resulterat i ett konst- och leksaksmuseum. Lasse
Åberg berättar i ett samtal med Pontus Silfverstolpe
om hur han tidigt blev förälskad i popkonst och
började teckna av det han såg runt om kring sig. Så
småningom började han också samla på gamla
saker, främst leksaker. Arrangör
Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
14.45-15.00 Antikmässan 2011: Årstafruns dolda
dagböcker
En som kan ge liv åt antikviteters historia är den så
kallade Årstafrun, en adelsdam från 1700-talet, vars
dagböcker från 50 år finns bevarade. Kristina Ekero
Eriksson, historiker, har läst Årstafruns
dagboksanteckningar och skrivit en bok kring det
som tidigare varit i det fördolda i hennes långa liv.
Arrangör Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
15.00-15.15 Antikmässan 2011: Ministerns
favoritföremål
Att botanisera i mormors skåp kan väcka intresse
för antikviteter. Så var det för kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth (M), som sedan dess samlar på
saker som hon har relation till. I ett samtal med Li
Pamp visar hon upp en sockerskål i silver, som varit
dopskål i familjen, och en tallrik som används varje
dag. Arrangör Stockholmsmässan.
15.15-15.35 Antikmässan 2011: Antika smycken
Vad har granater och moraklockor gemensamt?
Och varför hittar man en partner fortare om man bär
granatsmycken? Det berättar Lars-Yngve
Johansson som är expert på antika smycken. I
samtal med Pontus Silfverstolpe återger han
historien runt smycken och deras ursprung.
Arrangör Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
15.35-16.00 Antikmässan 2011: Svenskt 1700-tal
Under den gustavianska perioden hade fler råd att
köpa möbler och konst, vilket göra att det finns
ganska mycket bevarat därifrån. Det säger Rickard
Thunér, som i samtal med Pontus Silfverstolpe
berättar om möbler och deras historia, och om hur
tillverkningen ibland varit besvärlig. En lektion i
konsthantverk från sjuttonhundratalet. Arrangör
Stockholmsmässan. Repris från 1/4.
19.00-20.00 UR Samtiden Tema: Idrott för livet
Sitter du framför en dator hela dagarna? Då räcker
det inte med lite träning efter jobbet, skadan är
redan skedd. Elin Ekblom-Bak berättar om sin
forskning kring "aktiva soffpotatisar". Och hur fångar
vi upp de allt fler ungdomar som ratar
föreningsidrotten? Svaret är drive in-idrott! Experter
berättar om framtidens sportande. Från idrottens
högborg - Bosön på Lidingö.
21.30-22.00 TED Talks
Författaren Mary Roach presenterar underhållande
och intressanta fakta kring en av kroppens mest
grundläggande och underhållande funktioner,
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orgasmen. Neurologen Vilayanur Ramachandran
menar att "mental imitation" är själva fundamentet
för det vi uppfattar som civilisation. Derek Sivers
talar kort om vilka psykologiska mekanismer som
sätts igång när rörelser startas.

.

UR SAMTIDEN VECKA 15
Måndag 11 april

Onsdag 13 april

TEMA Bokstavsbarn och bokstavsvuxna
16.00-16.30 Pelle Sandstrak: Att leva med
Tourettes
Ända sedan han var liten har ljud, avancerade
ritualer och komplicerade tankegångar styrt Pelle
Sandstraks liv. Som vuxen slutade han att tvätta sig
och flyttade in i en övergiven bil. I sin radio hörde
han en professor tala om ett udda syndrom:
Tourettes. I dag är Pelle Sandstrak så frisk han vill
bli. Med stor värme och humor berättar han om sitt
liv med Tourettes syndrom, om människor som
förstått och som inte förstått och hur han till slut
hamnade där han är idag. Ur en konferens om
psykisk ohälsa arrangerad av Expo medica. Repris
från 21/2.

TEMA Språk
16.00-19.00 Språk – så mycket mer än ord:
Språken i Norden, stora och små
Norrmännen är bäst i Norden på att förstå sina
grannspråk. Det säger Sylfest Lomheim, tidigare
direktör i norska Språkrådet. Och orsaken är den
mentala inställningen. Är det möjligt att skapa ett
gemensamt skriftspråk för alla de dialekter av det
lilla språket kvänska som talas i Norge? Man har i
alla fall försökt och om det talar Irene Andreassen,
från Språkrådet i Norge. Riitta Korhonen, vid
Forskningscentralen för de inhemska språken i
Helsingfors, bjuder på exempel ur finska
skriftspråkets relativt korta historia. Dessutom om
det finska språkets ställning i Sverige och en
fördjupning i språket romani chib i skrift. Från ett
flerdagarsarrangemang om vad som krävs för att
minoritetsspråken ska kunna leva. Arrangerat av
Korpilombolo kulturförening, Svenska tornedalingars
riksförbund – Tornionlaaksolaiset, stiftelsen Meän
Akateemi och Institutet för språk och folkminnen.

16.30-19.00 ADHD – hjälp hur gör man?
"Jaha, jag är alltså dubbelknäpp" var Lotta
Abrahamssons första tanke när hon som vuxen fick
diagnoserna ADHD och Aspergers. Då jobbade hon
som framgångsrik företagsledare och kunde tack
vare god inkomst parera livets kaos. I dag är hon
autismpedagog och i en tempofylld föreläsning delar
Lotta Abrahamsson med sig av sin egen historia.
Hon blandar handfasta råd hur personer med
liknande diagnoser kan hjälpas med förklaringar till
varför de reagerar som de gör. Arrangerat av
Medalgon utbildning.

Tisdag 12 april
TEMA Språk
16.00-19.00 Språk – så mycket mer än ord:
Minoritetsspråk – fokus på samiska
Hur är ställningen för våra minoritetsspråk? Jarmo
Leinio, professor i finska listar positiva och negativa
utvecklingstrender inom de nationella
minoritetsspråksområdena. För att väcka liv i
samiskan måste det talas så ofta som möjligt, anser
språkforskaren Annika Pasanen. Hon pekar på att
upp till 95 procent av de språk som talas i dag kan
ha slutat att talas år 2100. Aina Negga berättar om
Samtingets insatser för att stärka de samiska
språken och Nils-Olof Sortelius ger en inblick i
variationer i samiskan. Från ett
flerdagarsarrangemang om vad som krävs för att
minoritetsspråken ska kunna leva. Arrangerat av
Korpilombolo kulturförening, Svenska tornedalingars
riksförbund – Tornionlaaksolaiset, stiftelsen Meän
Akateemi och Institutet för språk och folkminnen.

Torsdag 14 april
TEMA Språk
16.00-19.00 Språk – så mycket mer än ord: Vem
bestämmer vad som är rätt språk?
Är det bra eller dåligt att språk – till exempel
teckenspråk eller meänkieli – skiljer sig åt på olika
platser? Språkvårdaren Tommy Lyxell berättar om
hur vissa gester kan missförstås när teckenspråket
ser annorlunda ut på olika platser. Språkvetaren
Birgitta Lindgren förordar en skyndsam
standardisering av meänkieli och språkforskaren
Marika Tandefelt talar om att balansera mellan
anklagelser om att vara språkpolis eller alltför
slapphänt. Dessutom talar David Marsh, från
Juväskylä universitet, om hur flerspråkighet kan
bidra till att hjärnan lär sig även andra saker lättare
Från ett flerdagarsarrangemang om vad som krävs
för att minoritetsspråken ska kunna leva. Arrangerat
av Korpilombolo kulturförening, Svenska
tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset,
stiftelsen Meän Akateemi och Institutet för språk och
folkminnen.
00.30-01.00 TED Talks
Författaren Mary Roach presenterar underhållande
och intressanta fakta kring en av kroppens mest
grundläggande och underhållande funktioner,
orgasmen. Neurologen Vilayanur Ramachandran
menar att "mental imitation" är själva fundamentet
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för det vi uppfattar som civilisation. Derek Sivers
talar kort om vilka psykologiska mekanismer som
sätts igång när rörelser startas. Repris från 10/4.

Fredag 15 april
16.00-17.05 Språk – så mycket mer än ord:
Attityder till meänkieli
Om meänkieli ses som en dialekt, ett "orent"
blandspråk eller ett eget språk - ja det kan ha varit
olika beroende på vem, var eller när du har frågat.
Erling Wande, professor i finska ger en bild av hur
attityderna till meänkieli har skiljt sig från plats till
plats, från grupp till grupp och från en tid till en
annan. Mats Wennerholm vid Skolverket berättar
om arbete för att underlätta för nationella minoriteter
i skolan och om de verktyg som skolverket
tillhandahåller. Från ett flerdagars-arrangemang om
vad som krävs för att minoritetsspråken ska kunna
leva. Arrangerat av Korpilombolo kulturförening,
Svenska tornedalingars riksförbund –
Tornionlaaksolaiset, stiftelsen Meän Akateemi och
Institutet för språk och folkminnen.

sagt, hur mycket grönområden har en stad råd
med? Stadsträdgårdsmästaren Lotta Johansson
berättar om Linköping. Moderator Johanna
Koljonen. Arrangerat av Linköpings universitet.
Repris från 5/4.
11.10-12.30 Livets val: Utseendet och makten
Genom vårt sätt att klä oss talar vi om för omvärlden
vilka vi är. Genom kläderna kan vi välja att sticka ut,
utstråla makt eller smälta in. Historikern Kekke
Stadin berättar vad Fredrik Reinfeld har gemensamt
med Napoleon. Under antiken var det
kungligheterna som styrde modet, nu kan var och
en välja sin egen stil. Frisörläraren Kim E Rylander
bjuder på en bildkavalkad från den egyptiska
drottningen Nefertiti till Madonna. Dessutom om
tatueringarnas historia och samtid – konstvetaren
Carin Milde talar om hur förhåller vi oss till
tatueringar när det inte bara är sjömän eller
kåkfarare som har dem. Moderator Johanna
Koljonen. Arrangerat av Linköpings universitet.
Repris från 6/4.

17.05-18.00 Unga som varken arbetar eller
studerar
Gruppen unga som varken arbetar eller studerar
växer. Vissa tar hand om barn, vissa lider av
långvarig sjukdom och andra ingår i statliga
arbetsmarknadsåtgärder. Men en stor andel av de
unga utanför har ingen känd aktivitet. Är detta ett
problem? Och vad kan det i så fall få för
konsekvenser? Det diskuteras av Tor Hatlevoll från
Sveriges kommuner och landsting, Eva Franzén
från socialdepartementet samt Lidija Kolouh och
Oscar Svensson från Temagruppen Unga i
Arbetslivet. Arrangerat av Europeiska Socialfonden.

12.30-13.40 Livets val: Familjen
Förr var individen tvungen att underordna sig
gruppens bästa och ingå i en familj för att över
huvud taget klara sig. Forskaren i sociala relationer
Annika Sandén berättar om den utfrysning som
väntade den som avvek från normen. Hur styr
rådande värderingar och samhällsförändringar hur
många barn som föds? Forskaren i barnstudier Disa
Bergnéhr berättar varför babyboomer kommer och
går. Och hur ska en familj se ut idag? Forskaren i
psykologi Anna Malmqvist om regnbågsfamiljers
förutsättningar på 2000-talet.
Moderator Johanna Koljonen. Arrangerat av
Linköpings universitet. Repris från 6/4.

18.00-19.00 Ett eget rum för kvinnliga författare
-När pappa skriver är det undantagstillstånd hemma
men när mamma skriver så får hon ljuga om att hon
har tvättid för att få vara ifred, säger författaren
Fausta Marianovic. Trots att det har gått mer än 80
år sedan Virginia Woolf skrev essän "Ett eget rum",
vars titel syftar på vad en kvinna behöver för att
kunna skriva, så har förvånansvärt lite förändrats för
kvinnliga författare. Under ledning av Moa Elf Karlén
samtalar författarna Maria Sveland och Fausta
Marianovic samt Elisabeth Mansén, professor i
idéhistoria, om kvinnligt författande i dag med
utgångspunkt i "Ett eget rum". Arrangerat av
Kulturhuset i Stockholm.

13.40-14.35 Unga som varken arbetar eller
studerar
Gruppen unga som varken arbetar eller studerar
växer. Vissa tar hand om barn, vissa lider av
långvarig sjukdom och andra ingår i statliga
arbetsmarknadsåtgärder. Men en stor andel av de
unga utanför har ingen känd aktivitet. Är detta ett
problem? Och vad kan det i så fall få för
konsekvenser? Det diskuteras av Tor Hatlevoll från
Sveriges kommuner och landsting, Eva Franzén
från socialdepartementet samt Lidija Kolouh och
Oscar Svensson från Temagruppen Unga i
Arbetslivet. Arrangerat av Europeiska Socialfonden.
Repris från 15/4.

Lördag 16 april
10.00-11.10 Livets val: Staden
Hur mycket kan vi exploatera våra städer?
Städernas ingenmansland ligger mellan innerstaden
och förorterna och består av motorvägar, rondeller,
bensinmackar och köpcentrum. Detta
ingenmansland är på väg att utvecklas till nya
ministäder, berättar samhällsplaneraren Bosse
Bergman. Hur kan man odla myter och exploatera
en stads rykte? Etnologen Carina Johansson
berättar utifrån sin hemstad Visby: vilken historia
försvinner i all medeltidsvurm? Och ska en stad
vara maximalt effektiv eller maximalt trevlig? Kort

14.35- 16.00 Religion och medkänsla – Karen
Armstrong
Medkänsla är kärnan i alla världsreligionerna. Det
säger författaren Karen Armstrong. I sju år levde
Karen Armstrong som nunna. 24 år gammal
lämnade hon klosterlivet och klev ut till samhället
utanför. I dag räknas hon till världens viktigaste
religionshistoriker. Karen Armstrong pendlar i sina
resonemang fram och tillbaka mellan de olika
religiösa tänkarna. Gång på gång landar hon i ordet
medkänsla. Arrangerat av Internationell
författarscen vid Kulturhuset.
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Söndag 17 april
10.00-11.15 Miljö på menyn: Mat till miljarder
Professorerna Hans Rosling och Johan Rockström
samtalar om hur världens munnar ska kunna mättas
i framtiden. Hans Rosling angriper klimatdebatten
och hävdar att den drivs av ideologi och inte
kunskap. Arrangerat av Forskningsrådet Formas.
Repris från 28/3.
11.15-11.35 Miljö på menyn: Köttproduktion utan
fotfäste
Hur kan köttproduktion vara hållbar i framtiden?
Eller åtminstone mer hållbar? Och hur mycket
behöver vi äta, egentligen? Miljöforskaren Christel
Cederberg berättar. Arrangerat av Forskningsrådet
Formas. Repris från 28/3.
11.35-11.55 Miljö på menyn: Matmyter eller
verklighet?
Fyller industrin ut lingonsylten med äppelmos? Det
finns många myter om maten men det är inte alltid
de stämmer. Louise Ungerth från
Konsumentföreningen Stockholm kollar hur det står
till med publikens kunskaper om maten. Arrangerat
av Forskningsrådet Formas. Repris från 28/3.
11.55-12.35 Miljö på menyn: Den giftiga maten
Rädslan för vad som gömmer sig i maten, är den
befogad? Kan de där konstiga e-ämnena och
tillsatserna göra oss sjuka? Riskforskaren Misse
Wester pratar om de risker som vi utsätter oss för
när vi äter. Arrangerat av Forskningsrådet Formas.
Repris från 28/3.

15.50-16.00 TED Talk: Annorlunda talangjakt i
arabvärlden
Cynthia Schneider ger en lite överraskande bild hur
Idol-konceptet blir något helt annat i länder som
Afghanistan och Förenade Arabemiraten. Cynthia
Schneider är kultur och samhällsforskare, och
studerar hur tv-program och romaner tas emot runt
om i världen, och särskilt i muslimska länder.
19.00-20.00 UR Samtiden Tema: Bokstavsbarn
Pelle Sandstrak växte upp med Tourettes syndrom
utan att veta om det. Idag är han så frisk han vill bli
och har skrivit en bok om sitt liv som ska bli film.
Lotta Abrahamsson har ADHD och Aspergers. När
hon började i gymnasiet mobbades hon eftersom
hon avvek från normen. Först i vuxen ålder fick hon
sin diagnos. Läkare berättar om vikten av att tidigt
upptäcka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
för att skräddarsy insatser åt barn.
21.30-22.00 TED Talks
David Byrne reflekterar kring arkitekturens
betydelse för musiken. Catherine Mohr äter grönt
och lever grönt - här berättar hon hur man bygger
ett hållbart, grönt hus. Konstnären Dianna Cohen,
som själv arbetar i plast, berättar vad de gigantiska
mängderna sönderfallande plast innebär för
naturen.

12.35-12.50 Miljö på menyn: Spelar maten någon
roll
I Sverige är befolkningen fetare än någonsin tidigare
samtidigt som det sägs att fetmaepedemin klingar
av. Över hela världen finns problemen. Våra gener
är desamma som alltid - men miljön har förändrats.
Stephan Rössner, professor i hälsoinriktad
beteendeforskning berättar. Arrangerat av
Forskningsrådet Formas. Repris från 28/3.
12.50-14.20 Miljö på menyn: Välj mat för miljön
Att ta hänsyn till vår hälsa samtidigt som vi gör ett
smart miljöval är inte alltid så enkelt. Vi ska må bra
samtidigt som vi inte bör slita på miljön mer än
nödvändigt. Kan vi äta fisk och samtidigt fiska
hållbart? Och vad är det för bekämpningsmedel vi
stoppar i oss? Ett seminarium arrangerat av
Forskningsrådet Formas. Repris från 29/3.
14.20-15.50 Det stora folkmordet på Europas
romer
Läser man Mein Kampf ser man att Hitler var kluven
i sin syn på romer - ändå mördades mellan
hundratusen och två miljoner av Europas romer och
andra resandefolk under andra världskriget, berättar
historieforskaren Matthew Kott. Folkmordet föll
snabbt i glömska efter kriget och fram till nyligen har
det varit omtvistat huruvida det var en del av
Förintelsen eller ett brott i sig. Kotts svar på frågan
sträcker sig från "tattarjakten" på 1500-talet till
millenniumskiftets intensiva vetenskapsdebatt kring
Förintelsen. Arrangerat av Hugo Valentin-centrum
vid Uppsala universitet. Repris från 7/4.
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