Föreläsningsserien
Våren 2022
Välkommen att lyssna på inspirerande föreläsningar
om framgångsrika entreprenörer, historiska händelser
och aktuella ekonomiska frågor.

Välkommen till inspirerande
föreläsningar om ekonomi!
Onsdag 16 februari kl. 18.00
Svenska industrisnillen
– digital föreläsning
Anders Johnson, författare och debattör, berättar
om Gustaf Dalén, Gustaf de Laval, Lars Magnus
Ericsson och ﬂera andra svenska industrisnillen.
Hör om den spännande tiden mellan näringsfrihetens införande 1864 och första världskrigets
utbrott 1914 som var en guldålder för svenska
entreprenörer och uppﬁnnare.
Onsdagen 16 mars kl. 18.00
Cryptocurrencies and Blockchain tokens
– digital lecture
Dr. Claire Ingram Bogusz, talks about her
research on digital assets, including bitcoin
and other crypto tokens. She will discuss their
ideological roots and how entrepreneurs’ norms
and ideals have aﬀected how the Blockchain
phenomenon has grown and diversiﬁed. Sweden
has played its own role in the emergence of
digital assets and the blockchain.
Onsdag 30 mars kl. 18.00
Estrid Ericson och Svenskt Tenn
Anita Lignell Du Rietz, ﬁlosoﬁe doktor och
ekonomie licentiat i nationalekonomi, berättar
om designern och entreprenören Estrid Ericson
och visar bilder från sin bok ”Skönhet till

vardags”. 1924 startade Estrid Ericson Svenskt
Tenn som blev en internationell succé och är än
idag ett framgångsrikt företag, tack vare en tidlös
design av möbler, mönster och tennföremål.
Onsdag 27 april kl. 18.00
Ekonomisk utblick i pandemins spår
Olof Manner, Senior Advisor Swedbank, gör
spaningar och utblickar i spåren av pandemin.
Vilka eﬀekter har pandemin haft på ekonomin
i Sverige och världen? Vad händer med trender
som skapats under pandemin i form av ökad
e-handel och att jobba hemifrån, och hur påverkas
ekonomin av det?
Kostnadsfritt. Ett samarbete med Swedbank.
Onsdag 11 maj kl. 18.00
Att prata om ekonomi så att folk förstår
Charlotta Bay, forskare i företagsekonomi vid
Stockholms universitet, har tittat närmare på
vilka problem som människor upplever med det
ekonomiska språket. Varför har så många svårt att
ta till sig informationen i det orangea kuvertet?
Och varför känns tv-programmet Lyxfällan enkelt
att förstå trots att det handlar om ekonomi?
Kostnadsfritt. Ett samarbete med Swedbank.

Biljetter: 80 kronor.
Biljettköp samt förbokning av kostnadsfria föreläsningar via ekonomiskamuseet.se.
Plats: Ekonomiska museet, Narvavägen 13-17.
Program med reservation för ändringar. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
Fler föreläsningar kan komma att omvandlas till digitala evenemang. Aktuell info: ekonomiskamuseet.se

Narvavägen 13–17 ekonomiskamuseet.se

Huvudsponsor: Swedbank

