
Program
Hösten 2022
Välkommen att lyssna på inspirerande föreläsningar och samtal om 
ekonomisk historia, aktuella samhällsfrågor och ekonomisk självständighet. 
Följ med på stadsvandring och fi ra 450-årsjubileet av museets samlingar.

Narvavägen 13–17  ekonomiskamuseet.se

Plats: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Narvavägen 13–17
Biljetter och mer info:  www.ekonomiskamuseet.se 
Program med reservation för ändringar. Följ oss gärna på facebook, instagram 
och prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev.
Huvudsponsor: Swedbank



 

Onsdag 14 september kl. 18.00 – 19.15
Ivar Kreuger – tändstickskungen 
I år är det 90 år sedan Ivar Kreuger hittades död i 
sin lägenhet i Paris. Henric Borgström, journalist 
och grundare av Ekonomi-Ekot i Sveriges Radio, 
berättar om finansmannen och företagsledaren 
Ivar Kreugers mytomspunna liv och död. 

Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

Onsdag 28 september kl. 18.00 – 19.15  
Ekonomiska konsekvenser av 
Ukrainakriget
Martin Kragh, biträdande chef för Centrum 
för Östeuropastudier och seniorforskare vid 
Utrikespolitiska institutet ger ett historiskt 
perspektiv på dagens Ryssland och Vladimir 
Putins krig med Ukraina. Hur påverkar den 
pågående konflikten svensk ekonomi?
Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

 
Onsdag 12 oktober kl. 18.00 – 19.15 
NK – sagopalatset
Välkomnande, stilfullt och inspirerande. Ur dessa 
ord växte Nordiska kompaniet – sagopalatset 
fram genom Joseph Sachs grundande år 1902. 
Anahi Davila, arkivpedagog på Centrum för 
Näringslivshistoria berättar om visionen att skapa 
varuhuset som skulle vara en stad i staden.

Ett samarbete med Centrum för 
Näringslivshistoria.
Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

Onsdag 26 oktober kl. 18.00 – 19.15
Aktuell ekonomisk utblick
Andreas Wallström, prognoschef på 
Swedbank, gör en ekonomisk utblick kring ett 
samhällsaktuellt ämne. Vilket ämne det blir 
publiceras på hemsidan slutet av september.
Ett samarbete med Swedbank.  
Kostnadsfritt.

Onsdag 7 december kl. 18.00 – 19.15 
Att vara ung entreprenör idag
Therese Svensk, medgrundare av Pure Act, och 
Adrian Andersson, grundare och VD på Meitner 
AB, deltar i ett panelsamtal om hur det är att vara 
ung entreprenör idag. De delar med sig av sina 
drivkrafter och hur resan som entreprenör sett ut.
Moderator: Julia Hofvendahl, Swedbank. 
Ett samarbete med Swedbank.  
Kostnadsfritt. 

Föreläsningar och samtal 
om ekonomi

Onsdag 19 oktober kl. 18.00 – 19.15  
Digitalt via zoom
Steget ut ur ekorrhjulet 
För nio år sedan tog Sandra Bourbon, 
entreprenör, författare och grundare av 
Framtidsfeministen, första steget ur sitt ekorrhjul. 
Hon berättar om hur hon gått från att slösa till att 
snåla och vidare till att investera. Sandra är idag 
nära målet att bli finansiellt fri till sin 45-årsdag. 
Kostnadsfritt.

Onsdag 9 november  kl. 18.00 – 19.15  
Ett samtal om ekonomiskt våld
Ekonomiskt våld är ett relativt nytt begrepp 
– men ingen ny företeelse. Historiskt har 
det varit ett sätt att kontrollera och förtrycka 
kvinnor. I ett panelsamtal med historikern Marie 
Eriksson och Susann Stamboliduo Tellebo från 
Uppsala kvinnojour fördjupar vi oss i begreppet 
tillsammans med moderatorn Fanna Ndow 
Norrby som är författare och journalist.
Ett samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska.  
Kostnadsfritt. 

Onsdag 16 november kl. 17.30 – 20.30 
Ekonomipepp – ta kontroll över  
dina pengar
En inspirationskväll för dig som vill få bättre koll 
på dina pengar med Mia Ingelström, ekonomi-
PT och Veronica Linarfve, författare och 
beteendevetare. Du får konkreta verktyg att se 
över din privatekonomi när det gäller sparande, 
utgifter, försäkringar och lån.
Kvällen är uppdelad i två pass med fikapaus.
Kostnad: 250 kr, studerande 180 kr, inkl. 
smörgås och dryck. 
 
Onsdag 23 november kl. 18.00 – 19.15 
Lönegapet – hur kan det förändras?
Den totala inkomstskillnaden mellan kvinnor 
och män är lika stor idag som 1995. Lönegapet 
minskar sakta, men män äger nästan dubbelt så 
mycket kapital som kvinnor. Clara Berglund, 
ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer, 
berättar om varför och hur det kan förändras.
Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr

Inspirationsserie om  
ekonomisk självständighet 

Lördag den 24 september kl 11.00 – 17.00

Myntets dag – museets samlingar  
fyller 450 år

Välkommen att fira 450-årsjubileet av 
Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettets 
samlingar. Det blir visningar, föreläsningar, 
konsert, myntslagning och andra aktiviteter.  
En jubileumsmedalj av Ernst Nordin kommer 
finnas till försäljning. Fri entré till allt. 

Måndag 5, 12, 19, 26 september kl. 13.00 

Stadsvandring:  
Pengar på små och stora platser 

Följ med på en stadsvandring och lär 
känna kända och okända personligheter 
som bidragit till att forma det 
Stockholm vi ser idag. Museipedagog 
Jacob Fredriksson berättar om hur 
betydelsefulla små belopp kan vara, och 
hur obetydliga stora belopp kan bli.

Kostnad: 120 kr, studerande 80 kr


