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Föreläsningar 
Måndagar klockan 14:00 – 16:00 

Växhusets konsertsal 
 

 

24 januari  En släkts öden under 150 år 
  Värd: Sören Salholm 

Per Helge är poeten och författaren som har varit verksam i Västmanland under 40 år. Poeten berättar 

om hur han följt sin släkts öden under 150 år. Både de som blev kvar i Sverige och de många som 

utvandrade till Nordamerika. Per Helge kommer även bjuda på lite egna dikter. 

 

 

31 januari   Mannen bakom ”Mannen i skogen” 
   Värd: AnnMarie Gunnarsson 

Jens Liljestrand är författare och journalist. Hans biografi över Vilhelm 

Moberg ”Mannen i skogen” blev en stor publik- och kritikersuccé som 

belönades av Svenska Akademien, Kungliga Vetenskapsakademien och 

Samfundet De Nio. Jens Liljestrand berättar engagerat om Vilhelm Moberg, 

som anses vara en  av Sveriges största kulturpersonligheter.  

 

 

 

 

7 februari  En norrländsk livsresa 
                                               Värd: Gunnar Gudmundsson 

Bertil flyttar från mörkaste Småland upp till Malå i Västerbottens inland och startar ett mejeri i ett 

tidigare bussgarage. I mötet med Malåbönderna tar han sig igenom språkförbistringen. Han får sitt 

andra hem i Malå missionsförsamling. Följ med på en livsresa och en resa i tiden med författaren och 

västeråsaren Gunnar Sandström bördig från Malå.  

 

 

14 februari Hållbart och attraktivt Västerås 
  Värd: Gunnar Gudmundsson 

Carl Arnö är stadsbyggnadsdirektör i Västerås. Han kommer att berätta om aktuella 

stadsbyggnadsfrågor i Västerås och diskutera fritt om stadsbyggnation. Vikten av att bygga på ett 

hållbart och attraktivt sätt tas upp. 

 

 

21 februari Granskar makten i Västerås 
  Värd: Britt-Marie Johansson 

”Mitt uppdrag är att granska makten för er räkning”. Det skrev VLT:s politiske redaktör Matilda 

Molander när hon började på tidningen för några år sedan. Hon har sedan dess kommenterat, 

debatterat och analyserat hur den kommunala och regionala politiken påverkar västeråsarna. 

 

 

7 mars  Salaligans hemska framfart 
  Värd: Sören Salholm 

Glenn Andersson har forskat om Salaligan och dess ledare Sigvard Thurneman. Vi får veta mer om 

den våg av mord och rån som utspelades i Sala under sju år på 1930-talet. Fem människor mördades 

av ligan innan polisen stoppade deras framfart. 
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14 mars  En fotografisk kanalresa 
  Värd: Christina Norén Svensson 

Vi får följa med på en fotografisk resa på Strömsholms kanal mellan Borgåsund och Smedjebacken 

genom årstider, nutid och dåtid. Anders Berlin, barnbarn till slussvaktarparet Anders och Emma 

Berlin, berättar om kanalen och visar fotograf Mats Anderssons bilder. 

 

 

21 mars  Västmanländska upptäckare 
  Värd: Sören Salholm 

Erik Jersenius, tidigare kulturchef på VLT, berättar om några intressanta västmanlänningar som 

upptäckt och spridit kunskap om ett antal spännande kulturer.  

 

 

28 mars                       Rättsväsendet och vargjakten 
                                               Värd: AnnMarie Gunnarsson 

Den västmanländske skogsägaren Karl Hedin är indragen i en segdragen rättsprocess runt vargjakt. 

En rättsprocess som har skapat stora tidningsrubriker. Karl Hedin är djupt engagerad i jaktfrågor och 

känner sig illa behandlad av rättsväsendet. 

 

 

4 april  Elsa Celsing från Sankt Petersburg till Västerås 
  Värd: Sören Salholm 

 

 

 

Om konstnären, kvinnan och familjeförsörjaren Elsa 

Celsings konstnärskap och liv. Susanne Frost, intendent vid 

Västerås Konstmuseum, berättar om en av Västerås största 

konstnärer. 

        

 

 

 

 

 

                                                                         

 

11 april  Afzelius och Wiehes musik 
  Värd: Kristina Laestander 

Berättarorkestern med poeten Lars Renvall och trubaduren Johan B Andersson berättar i ord och ton 

om de kända artisterna Björn Afzelius och Mikael Wiehe. 

 

 


