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Välkommen till Bildningsförbundets sammanställning av föreläsare i och i 
närheten av regionen. 
 
Vi hoppas att Du hittar något att använda och tar gärna emot tips på flera föreläsare. 

För dig som särskilt söker bildprogram kan vi tipsa om Svenska BildvisningsKatalogen som 
presenterar 20-talet fotografer som tillsammans erbjuder över 200 olika program. 

Adressen till katalogens hemsida är www.bildvisning.com och där berättar alla bildvisarna 
om sig själva och sina program. 

 
 
 

AGETORP, Marianna 
Spjutaretorp, Stensjöäng 
343 92 HÄRADSBÄCK 
Tel: 0459-370 00, 070-67 39 916 
 
E-post: marianna@agetorp.se 
www.agetorp.se 
 
 
Marianna är trädgårdsskribent och 
poet som på ett entusiastiskt sätt 
förmedlar ett positivt 
förhållningssätt till trädgården och 
hur vi påverkas av att arbeta i den. 
Marianna tar också emot större 
grupper för besök i egen trädgård 
och talar över olika ämnen där. 
Några av hennes boktitlar är: 
Trädgårdens innersta rum, 
Trädspeglingar, Skrot- om 
Bilkyrkogården på Kyrkö Mosse 
och Till Skönhetens lov. 
 
Föreläsning tar ca 1 tim. 
Arvode: Enl. överenskommelse 
F-skatt 
 

Diabildvisning och föreläsning 
Har med egen PC-kanon och dator 
Mörkläggning önskas, ca 1 timme (längre om så önskas) 
1. Rosor och poesi från vild trädgård. Ett föredrag med 

bildvisning om rosor, livslust och skaparglädje.  
2. Frizoner och andrum – En föreläsning om att finna den röda 

tråden i sitt liv, sitt eget språk och de platser och tillstånd som vi 
innerst längtar efter.  

3. Magiska trädgårdar och skönhet för själen. Odla din trädgård 
för glädje och hälsa. Med trädgården som utgångspunkt för ett 
föredrag om trädgårdar, våra yttre där vi skapar med blommor 
och grönska och hur vi med hjälp av trädgården också kan arbeta 
med våra inre trädgårdar och att finna läkedom, tröst och kraft för 
vårt vardagsliv. Bilder från egen och andras trädgårdar.  

4. Trädgården som viloplats. Hur vi kan skapa och leva med vår 
trädgård året om och finna vila för kropp och själ. 

5. Att bygga ett altare åt dagen. En personlig berättelse i ord och 
bild om min livsväg, mitt trädgårdsskapande, författarskap och hur 
vi finner det heliga i vår vardag.. 

6. Till skönhetens lov – Hur kan vi skapa skönhet i hem, trädgård 
och vardagsliv. 

7. Om konsten att minimera en gräsmatta. Om arbetsglädje och 
arbetsro i trädgården. Hur vi ordnar en trädgård för alla årstider 
och för att själva trivas i den. Om trädgårdspassion och livslust. 

 

  

AHLQUIST, Peter 
Psykollegium AB 
Husmansvägen 42 
227 38 LUND 
Tel. 046-12 20 96, 0705-81 36 61 
psykollegium@gmail.com 
 
Föreläsningen tar 50-60 min samt 
av mig ledd efterföljande 
diskussion. 
Arvode: 1 600 kr exkl. moms 
 

Boken ”Det Egna Fallet” – innehåller ett stort antal humoristiska 
episoder som även lämpar sig väl för högläsning vid t.ex. 
äldreboende.  
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ALVEMO, Bo  
Tjädervägen 3  
385 51 SÖDERÅKRA 
Tel: 0486-214 30, 214 39,  
070-530 00 29 
 
E-post: 
bo.alvemo@swipnet.se  
Arvoden:  
2 000 kr + moms + resa 

1. Sydsvenska folkseder, om jul, påsk och midsommar – kalender-
årets högtidstraditioner. 

2. Nils Dacke – rebellen, som levde i gränszonen mellan Blekinge 
och Småland. 

 

  

AUGUSTSSON, Magnus 
Bergsgatan 6 
280 64 GLIMÅKRA 
Tel: 044-421 04, 070-575 10 78 
E-post: magnus@manaturfoto,se 

Hemsida: manaturfoto.se 
 
Arvode: 1 500 kr + moms + resa 
 
Innehar F-skattsedel 

1. Vandring i Snapphanemark 
2. Pust i Tjärdalen – vi får följa med vid en tjärbränning vid en 

pusttjärdal i Hägghult utanför Lönsboda i nordöstra Skåne. 
3. Pärlor och äventyr 
4. Natur o kultur – ett stycke historia i 2000-talsform. Med naturen 

och årstiderna som utgångspunkt går vi på upptäcktsfärd i 
fotspåren av människor och djur. 

5. Naturen som fotomotiv i Örkened – naturen i Örkeneds socken i 
nordöstra Skåne är unik med varierande skogslandskapp och 
gårdar som gör naturen underbar. 

6. Diabas, dragspel och natur i Örkened – Hägghults stenbrott, 
numera museum och Sveriges största dragspelsmuseum hos 
Stig Svensson. 

7. Smultronställen från soluppgång till solnedgång - en veckas 
äventyr bland lingon och blåbär med möten med skogens 
konung. Vi reser från Oskarshamn via Öland till blekinges 
skärgård och Dalarna. 

8. Skånska vyer – en spännande resa när naturen är som bäst. 
9. Fyra årstider – alla årets tider har sin egen tjusning med djur, 

natur och traditioner. 
10. Nationalparker och städer i USA. 
11. Norge från Geiranger till Lofoten. 
12. Madeira. 

  

  

AXELSSON, Torsten 
naturfotograf  
Örsgärde 2  
342 64 ÖR 
Tel: 0472-76177, 0733-38 22 85 
 
E-post: 
torsten.axelsson@swipnet.se  
 
Arvode: 3 000 kr. + moms + resa 
F-skattsedel  

Natur - och kulturprogram:  
1. Erik och Sigvard - Vi följer de TV-kända bröderna på deras gård 

under ett års tid med handmjölkning, slagtröskning, slåtter, m.m. 
2. Erik och Sigvard - men sen då? Folk och fä på tröskeln till 

2000-talet. 
3. Vi är alla sprungna ur jorden - odlarmödor från stenriket 

Småland. Året kunde lika gärna vara 1900. 
4. Det gamla småländska odlingslandskapet 
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BENGTSSON, Mona, civilekonom 
La Maison Afrique FAIR TRADE 
Trustorps Gård 
310 58 VESSIGEBRO 
Tel: 0346 221 68  
 
E-post: 
la.maison.afrique@ebrevet.nu 
http://www.rattvishandel.org 
 
Arvode: 600 kr. + moms + resa  

1. Rättvis Handel – Arbetsmodell för hållbar utveckling 
2. Fair Trade för Afrika 
– Rättvis Handel (Fair Trade) är i snabb utveckling. Föreläsning 1 tar 
upp begreppet innebörd och hur Rättvis Handel-rörelsen vuxit fram 
under de 60 gångna åren.  
Föreläsning 2 hur Rättvis Handel (Fair Trade) är till stöd för människa 
och miljö i ett av Afrikas mest marginaliserade länder, Madagaskar. 
Föreläsare med erfarenhet från samarbete med hantverkare på 
Madagaskar sedan 1995, långvarit engagemang inom the World Fair 
Trade Organization (WFTO) och grundande av WFTO-Europa 

 1.  

BOSSON, Kristina  
Idaslett, Vallby Byaväge 51-0  
231 97 KLAGSTORP  
Tel: 0410-263 62, 073-929 09 22, 
072-302 63 62 
 
E-post: 
kristinabosson@hotmail.com 
 
Arvode: 1.250 kr (moms inräknad)  
Bildvisningarna och kåserierna tar 
ca 1 timme.  Även andra 
bildvisningar enligt kundens 
önskemål. Mörkläggning krävs, 
gärna stor duk på plats. Har ni 
tillgång till en digitalkanon kan ni få 
bildvisning med digitala bilder. 
Ring så kommer vi överens vart ni 
vill resa med hjälp av ord och bild! 
 
F-skattsedel 

2. Brasilien – Storstäder, vattenfall och djungelliv. Glimtar från Sao 
Paolo, de gigantiska Iguazu-vattenfallen, dramatik i Amazonas 
och glimtar från Rio de Janeiro. Diabilder. 

3. Helsingofrs, Östersjöns Vita Pärla – Helsingfors är verkligen 
kejsarens huvudstad, men också det Fria Finlands huvudstad. 
Gammalt och nytt blandas, arkitekturen är omväxlande. 
Mannerhiem, Runeberg, Brobrikov, är några personer i 
Helsingfors och Finlands hisotria som Du får höra mer om. 
Diabilder. 

4. Saima Kanal med Viborg – Resan går från Helsingfors till Kotka, 
där vi besöker kejsarens fiskestuga. Från Willmanstrand färdas vi 
på den storslagna kanalen till Viborg, den en gång så stolta stad, 
som numera tillhör Ryssland. Diabilder. 

5. Via Baltica - från Helsingfors till Budapest – Helsingfors är 
startpunkten, sedan går resan genom de baltiska länderna, med 
bilder från Tallinn, Riga, Vilnius. Polen i sin tur bjuder på Hitlers 
tidigare högkvarter, Varglyan, Warszawa, Auschwitz och den 
tidigare huvudstaden Krakow. Bildvisningen avslutas med glimtar 
från Budapest. Diabilder.  

6. Azorerna, den gröna ön Sao Miquel – Azorerna består av nio 
vulkanöar, alla öarna är speciella. Vi uppehåller oss på Sao 
Miquel, och får njuta av vyerna här.Vulkankratrar, växter olika 
delar av världen, ja, Sao Miquel har mycket att erbjuda. Finns 
både med diabilder och digitala bilder. 

7. Strandhugg vid Stilla Havet, Los Angeles, Honolulu, Sydney, 
Tokyo, Auckland – En lång resa i verkligheten, men intressant. 
Storstaden Los Angeles med sina filmstudior, Honolulu på Hawaii 
med Pearl Harbour, Maui med vulkanen Haleakala, Sydney med 
Operahuset, Auckland med sina vulkaner och intressanta hamn, 
som avstlutning storstaden Tokyo. Finns både med diabilder och 
digitala bilder. 

8. Ett kort besök i Australien med lite av Nya Zeeland, Tokyo 
och Hong Kong – Kakadu nationalpark, Uluru, Sydney, lite om 
Auckland, Rotoroa, Tokyo och Hong Kong. Finns både med 
diabilder och digitala bilder.  

  

  

BROGÅRDH, Thore  
Ugglevägen 25  
280 22 VITTSJÖ 
Tel: 0451-230 96 
  
Arvode: Enl. överenskommelse 

1. Folkliv och gammal läkekonst – Kyrkliga seder, boendemiljö, 
tandutdragning, åderlåtning och koppning. Rekvisita medföres 
och demonstreras.  

2. Event DVD Arbetsliv i gången tid.  
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DELFIN, Tobias 
Fil.kand i geografi. 
Petreplan 11 C 
293 32 OLOFSTRÖM 
Tel: 0704-022 644 
E-post: delphiner@oktv.se 
Arvode: 1 250 kr + moms & resa 
F-skatt 

Asien: 
1. Thailand – Kultur & Natur, Landskap & Storstad 
2. Indokina – Laos, Kambodja & Vietnam 
3. Kambodja – Pol Pots Skräckterritorium 
4. Laos – Det lilla landet 
5. Vietnam – Från söder till norr 
6. Mekongfloden – Livsnerven 
7. Södra Kina, Guangxi – Den autonoma delstaten! 
8. Hong-Kong – Förändringarnas territorium. 
Europa: 
1. Frankrike – Det gamla & det nya! 
2. Spanien & Portugal – Den Iberiska halvön 
3. Andalusien – De vita byarna & Gibraltarsund 
4. Andorra & Katalonien – Kyla & värme 
5. Norra Italien – Kultur & Natur 
6. Södra Italien – Kultur & Natur 
7. Balkan – Det forna Jugoslavien i ny skepnad 
8. Polen – Landet i förändring 
9. Vitryssland & Ukraina – Det östligaste Europa 
10. Rumänien & Bulgarien – I Draculas domäner & vid berg och 
ständer 
11. Albanien & Montenegro – Det okända Europa 
12. Turkiet – Där Europa möter Asien 

13. Moldavien – Europas fattigaste land 
  

GUSTAFSSON, Mikael 
naturfotograf/N 
Sjörrödsvägen 34 
280 23 HÄSTVEDA 
Tel: 0451-373 18, 070-630 99 03 
 
E-post: orchis@telia.com  
www.skogsfru.se 
Arvode: 2 800 kr + moms + resa  
F-skatt 
 
OBS! 9 min bildspel i anslutning till 
de ordinarie visningarna 
”Ögonblick i naturen” utan extra 
kostnad 

1. Gotland – orkidéernas ö med 38 olika arter.  
2. Öland – mer än bara orkidéer. Smultronställen.  
3. Blekinge - från Boafall till Brömsebro.  
4. Sveriges orkidéer – en visning av de 50 olika arterna som finns.  
5. Småland - i utvandrarbygder och djupa skogar. 
6. Sveriges grod- och kräldjur. Vi åker på grodsafari och kollar in 

Sveriges groddjur, ödlor och ormar och de miljöer de lever i.  
7. Nordens orkidéer – gotländska ängen, Ölands alvar, Kinnekulles 

lummiga grönska, fjällsluttningar, fjällandskap, Skagens sanddyner 
och Möns och Falsters skira bokskogar.  

8. I snapphaneskogar – vi åker in i den trolska gränstrakten mellan 
Skåne, Blekinge och Småland. 

9. Österlen - bland lövgrodor och korsvirkesgårdar.  
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GUSTAVSSON, Per 
Sjövägen 24 
280 20 Bjärnum 
Tel: 0451-212 46, 070-631 30 93 
 
E-post: per.gustavsson@telia.com 
www.pergustavsson.nu 
 
Arvode: 4 500 kr. + resa (inkl soc. 
avg) 
 
Berättar för olika åldrar, både barn, 
ungdomar och vuxna. 
Jag utformar berättarprogram efter 
önskemål. 
Programmen presenteras utförligt 
på hemsidan. 

Berättarprogram - som lyfter fram ett bortglömt och rikt 
kulturarv:  

1. Mickel i Långhult - hans liv och sagor. 
2. Kloka kärringar, knepiga kvinnor och finurliga flickor. 
3. Julberättelser i vintermörkret. 
4. Huvudlösa historier – Hemska historier och underliga upplevelser 

som gör det svårt att sova. 
5. "Litet som en lus, kläder hela kungens hus." Per sitter vid 

spinnrocken, spinner och berättar sagor, sägner och folktro kring 
linet. 

6. Sägner kring sjön Immeln. 
7. Påskkärringar - sägner och folktro om påsken. 
8. Midsommar. Berättelser om kärlek och trolldom och allt som kan 

hända under midsommarnatten. 
9. En säck sagor – Ur min gamla säck plockar jag fram spännande 

saker som blir till sagor för små barn.. 
10. Den öppna gylfen – Moderna vandringssägner. 
11. Medeltida berättelser – Om tappra riddare, svekfulla män, det 

obevekliga ödet och en och annan bakvänd berättelse och lång 
lögn. 

  

  

HALLBERG, Lars-Olof 
naturfotograf/N 
Jät, Femlyckan 
362 52 JÄT 
Tel: 0470-310 31, 0706-71 10 31 
Fax: 0470-312 20 
 
E-post: info@fotohallberg.se 
www.fotohallberg.se 
 
Arvode: Enl. överenskommelse 
 
Samtliga program ca 60 min 

Diabildsvisning och kåserier 
1. Den siste bonden – syskonen Stig och Berit Aronsson på 

gården Tämmesboda i södra Småland brukar gården på 
ålderdomligt vis, i samklang med naturen. Unika bilder om äldre 
tiders jordbruk. 

2. Äppelkungen – gammaldags ängsfruktodlingar vid sjön Åsnen i 
Småland. Färgsprakande bilder från ett landskap som försvinner. 

3. En levande fäbod – vi besöker en långfäbod i Dalarna och en 
fjällfäbod i Jämtland. 

4. Bland rödkullor och linderödsvin – om våra svenska lantraser. 
5. Fiskgjusen vid sjön Åsnen – rovfågeln som lever enbart på 

fisk. 
6. Fjällgård i väglöst land – om gården Lillhärjåbygget i 

Härjedalen, landets sista bebodda fjällgård bortom vägs ände. 
Dottern Ann har flyttat hem för att ta vid, gården andas hopp och 
framtid. 

7. Havsörnen – en bildserie om vår största rovfågel som är på väg 
tillbaka efter att ha varit på gränsen till utrotning. 

8. Småland – från kust till skog. En resa genom ett av våra mest 
variationsrika landskap. 

9. Sjön Åsnen, ett vildmarksparadis och fågelsjö som varje 
sommar gästas av tusentals turister, kanotister och sportfiskare. 

10. Gården Tämmesboda – sista sommaren. Syskonen Stig och 
Berit Aronsson skall upphöra med sitt gammaldags jordbruk. Vi 
följer deras sista år på gården. En fortsättning på "Den siste 
bonden". 

11. Mjölkbordets historia – om olika typer av mjölkbord men också 
en skildring av mjölkbordets sociala funktion som mötesplats.  

12. Ladans landskap – hotad miljö på väg att försvinna. 
Tiotusentals jordbruksbyggnader har ”blivit över” när jordbruk 
lagts ner. Allt från gamla timrade ängslador till lador byggda på 
senare tid med brädväggar. En bildserie om dessa byggnader, 
dess kultur och naturvärde, men också hur man renoverar 
timrade hus och lägger nya spåntak. 

13. Naturfotograf – drömjobb eller om hur det är att jobba som 
naturfotograf. Strapatser, fantastiska naturupplevelser, möten 
med spännande människor och massor av färgsprakande bilder. 
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14. Erik & Sigvard i Hågeryd. Vi anknyter kontakten med de bägge 
bröderna som blev kända efter TV-filmen som visades 1993. 
Deras naturnära liv, klurigheter, de tappar björksav och brukar 
sin gård på gammalt vis. Vad har hänt de senaste åren på 
gården.  

15. Kjeåsen – gården där ingen borde bo. Vi får följa med till 
gården som ligger otillgängligt på en klipphylla 530 meter ovanför 
Hardangerfjorden i Norge. Gården blev känd i Sverige på 1950-
talet genom Bror Ekströms bok ”Folket på Kjeåsen” och flera 
artiklar i tidningen Kvällsstunden. Numera bor endast en person 
på Kjeåsen året om, Björg Wiik.  

  

  

HAMMAR, H B, etikkonsult, 
docent 
Prins Carlsgatan 1 
263 37 HÖGANÄS  
Tel: 042-34 32 77, 070--522 75 97  
 
E-post:  
hbhammar@telia.com 
www.hbhammar.se 
 
Arvode: 2 000 kr + moms + 
reseersättning 1:85 kr/km  
F-skatt 

1. ”Den mannen höll på att bli min död” – Jag berättar om 
relationen till min farfars far, H B Hammar i Mjällby (som avled 
1862). 

2. ”Sydafrika söker sin väg! – Reflektioner från ett land i utveckling, 
socialt, politiskt. (Jag har vistats närmare sex månader i landet, så 
jag tror mig veta vad jag talar om). 

3.  Författarskap på gång. – Jag berättar om mina böcker, Som 
grenen vissnar, 2002, I ärke-biskopens skugga 2007. Jag nämner 
också något om mitt pågående arbete, en roman med motiv från 
1200-talet. 

4. Etik och moral – mer än en modefluga?! Handlar det bara om 
giriga direktörer! Eller är det något som berör alla 
samhällsklasser? 

5. Granne med döden – vår mesta självklarhet som vållar smärta, 
sorg och saknad. Men kanske kan det också finnas utrymme för 
ett hopp. Förresten, jag tycker om att leda 
begravningsgudstjänster.   

 
  

HAMMERIN, Eric, fotograf 
Östergatan 27 
281 32 HÄSSLEHOLM 
Tel/Fax: 0451-145 15, 
073-62 66 662 
 
E-post: eric.hammerin@telia.com 
www.erichammerin.com  
 
Arvode: 1 600 kr + moms, resa 
20 kr/mil 
 
Programmen presenteras utförligt 
på hemsidan.  

Bildspel 
 

1. Skåne – vårt vackra landskap.  
2. Skåne – kulturlandskap med kyrkor och herresäten. 
3. Österlen - från Haväng till Ystad 
4. Skånepanorama 
5. Stockholm  
6. Gamla Stan – Stockholm 750 år 
7. London 
8. New York 
9. Indien och Nepal. 
10. Singapore och Malaysia. 
11. Thailand och Burma 
12. Filippinerna 
13. Korallrev 
 
Föreläsningar: 

1. Ordens makt – om hur vi uttrycker oss och varför 
2. De stora religionerna – skillnader, likheter och historia 
3. Skrivkonstens historia 
4. Världens språk – om glädjen, problem och nyttan av olika språk 
5. Lögn och sanning – Vad är egentligen sant och tål vi alltid att 

höra sanningen? 
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HARRYSSON, Mats 
Arkimedes Film-Bild-Video AB 
Kungsgatan 29 
352  33 Växjö 
Tel: 0470-71 12 60, 070-68 04 710 
Fax: 0470-71 11 90 
E-post: mats@arkimedes.se 
www.arkimedes.se 
 
Arvode: efter överenskommelse 
 
Program – längd mellan 60 – 75 
minuter. 
 
30 minuter om dokumentärfilm – 
visar små avsnitt ur egen 
produktion och berättar om 
bakgrund och teknik. Berättar 
också om ”episoder” från 20 år på 
Sveriges Television. Visar sedan 
en vald film ur sitt stora arkiv. 
 
Har all utrustning för visning med 
sig. 
 

Föredrag om dokumentärfilm 
 
Visar och berättar om egna inspelade filmer och om upplevelser 
under sitt långa liv och arbete i filmbranschen - över 50 år – varav 20 
år på Sveriges Television.  
 
Filmer att välja på: 
 

1. Bräkneån. 
2. Människor vid Bräkneån. 
3. Stenhuggare i Blekinge. 
4. Minnen som bleknar – om de som vaktade Sverige under 2:a 

världskriget. 
5. Världsarvets Karlskrona. 
6. Glasriket. 
7. Slöjdriket. 
8. Hästriket. 
9. Vildapelns rike. Gamla äppelodlingar vid Åsnen. 
10. Båtbyggare i trä. 
11. Båtbyggare i Ek. Om Göte Mårtenssons båtvarv. Bygge av 

vrakekan Klaura. 
12. Wallåkra Stenkärlsfabrik. 
13. Kungaparets Eriksgata i Blekinge 1988. 
14. Blekinge flygflottilj 50 år. 
15. Glas äter ljus. En film om glaskonstnären Bertil Vallien. 
16. Gränslandet. En film om glaskonstnären Kjell Engman. 
17. Caramba. En film om konstnären Ulrica Hydman-Vallien. 
18. En film om Linneryd.  
 

  

HEINSEN, Astrid 
Tärnvägen 6 
294 76 SÖLVESBORG  
Tel/Fax: 0456-31 038  
 
E-post: 
astrid.wallin.heinsen@tele2.se  
www.astridheinsen.se  
 
Arvode: 1 500 kr + resa 
 
Programmen presenteras utförligt 
på hemsidan. 

1. Att leva på 1500-talet – Om yrken, livet på landet, mat och dryck, 
kvinnans situation, lek och uppfostran, kyrkan och religion. 
Overheadbilder.  

2. En ung flickas resa till Paris 1832 
Efter min morfars mormors handskrivna dagbok. Resandets 
besvär med hästar och landå från Årup vid Bromölla till Paris och 
efter 5 månaders uppehåll, tillbaka hem igen. Overheadbilder 

3. 5 månader i Paris 1832-33 - en ung flicka berättar 
Fortsättning på "En ung flickas resa till Paris". Här skildras hur 
Louise med sin familj besöker fängelser, barnhem, fabriker, 
konserter, baler och presenteras vid hovet. Föredraget är 
självständigt och kan höras även utan att ha hört "En ung flickas 
resa till Paris". Overheadbilder 

4. Tacksamhet eller hur skönt är det att göra andra glädje 
Skildringar om hur den vanliga tyska familjen hade det under 
efterkrigsåren 1947-49 efter en samling tackbrev till svenska 
församlingar. 

5. Julen för länge sedan 
Gamla jultraditioner från Sverige och Tyskland med utgångspunkt 
från gamla berättelser, traditioner och min barndoms jular på 
landet på 1940-talet. Overheadbilder 

6. En prästfru av den gamla stammen - Vi följer prästfruar från 
reformationen genom århundradena fram till 1900-talet, möter 
dugliga och ofta starkt engagerade kvinnor vid prästernas sida. 

7. Tyskarna och svenskarna som följde kejsarinnan Katarina till 
Ryssland på 1700-talet 
Mer än 2 miljoner tyskättlingar från det tidigare Sovjetunionen har 
under de senaste åren återinvandrat till Tyskland. Skildringen ar 
tyskarnas och svenskarnas gemensamma levnadsöden i 
framförallt Ukraina i ord och bild. Overheadbilder 
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8. Kvinnans situation på 1600 och 1700-talet i Sverige. 
Bekanta och obekanta kvinnors öden, tron på häxor, hygienen, 
läkarvården och konserveringen (dvs. änkornas omgiften). 
Overheadbilder 

9. Detta visste du inte om Magnus Stenbock –Maken, fadern, 
människan, krigen och fångenskapen 

10. Den okända utvandringen från Blekinge på 1800-talet – De 
fattigas arbetsvandring till Danmark och Tyskland. 

11. Musikaliskt strövtåg bland mina psalm- och sångböcker från 
1819 –fram till i dag. 

 
  

HUBERTSSON, Leif-Ove  
Eddavägen 3  
293 35 OLOFSTRÖM 
Tel: 0454-913 33, 070-59 13 335  
 
E-post: 
hubbes.vastindien@oktv.se 
 
Arvode: 1.650 kr + resa 
F-skatt 
 

Västindiska pärlor  
Leif-Owe ”Hubbe” Hubertsson – trippelvinnare i TVs Kvitt eller Dubbelt 
i ämnet Västindien – tar oss med på en låtsasresa till öar utanför de 
stora charterstråken t.ex. Bonaire, Anguilla, Saba, Nevis och St 
Martin. Vi hinner också besöka fascinerande St Barthélemy – ön som 
en gång var svensk! Färgbilder och musik. 

  

JOHNSSON, Thomas  
Solbrinken 7  
281 41 HÄSSLEHOLM 
Tel: 0451-809 81, 140 90 arb., 
070-331 61 26  
 
E-post: 
thomas.johnsson@studieframjand
et.se 
Hemsida:  
www.clandula.se 
Tid: 50-60 min + frågestund  
Arvode: 1 500 kr + resa  

1. Vår på Kreta – En bildberättelse om öns fauna, flora, historia, 
religion och människor 

2. Resan längs Nilen 
3. Faces of India – en bildberättelse om Indiens människor och djur 
4. Shanghai – staden och dess människor 
5. Island – bland vulkaner, glaciärer och gröna fågelberg 
6. På resa i Italien – Rom, Vatikanen och Toscana 
7. Polen – land i utveckling 
8. På resa genom Andalusien 
9. Tre Städer – Berlin, Wroclaw och Dresden 
10. Flyttfåglar – Hur hittar fåglarna fram och tillbaka till och från sina 

övervintringsplatser och hur orkar de flyga så långt? 
11. Resan i Mittens rike – en rundresa i Kina 
 
Jag har även diabildföreläsningar om Argentina, Eldslandet, Peru, 
Galapagosöarna, Sydkorea, Israel, Arktis, Baltikum och Dovrefjällen i 
Norge 
 

  

JÖNSSON, Sune 
Lotsgatan 3 
374 35 KARLSHAMN 
Tel: 0454-848 10, 0705-28 48 11 
 
E-post: 
joensson.asarum@telia.com 
 
Tid: ca 45 min + dialog 
Arvode: 900 kr + resa utanför 
Karlshamn 

Poesins villkor 
Ett bildspel som bygger på boken ”Fragment av en dagbok” av Paul la 
Cour. Han gör skarpsynta iakttagelser om poesins innehåll och villkor 
i samhället och våra liv. Därtill några dikter som ger gott underlag för 
egna tankar och samtal. Inte ”svårt” och mycket engagerande har det 
visat sig.  
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JÖNSSON, Urban, revyförfattare 
Blasius Königsgatan 24 B 
372 35 Ronneby 
Tel: 0457-152 84, 070-699 04 26 
 
E-post: 
urban.jonsson@gemeneman.se 
Tid: 45–60 minuter + frågestund.  
 
Varje program finns också i en 
längre version på två timmar, 
lämplig för t.ex. trivselaftnar med 
fikapaus. 
 
Arvode: 1 500 kr + moms + resa 
 
F-skatt 
 

Föredrag/trivselaftnar 
 
1. Povel Ramel 1 – Tänk dig en strut karameller. Om 

Knäppuppepoken (1952-1968). Akta huvet, bladbergeri och en 
kaka pemmikan – och mycket mera. 

2. Povel Ramel 2 – Följ mej bakåt vägen. Om tiden före Knäppupp 
samt 1950-talets filmer. Boogiewoogievals, dom små, små 
detaljerna och tvålen – och mycket mera. 

3. Povel Ramel 3 – Än sjunger gubben. Om tiden efter Knäppupp. 
Jag diggar dig, Semlons gröna dalar och tingel tangel – och 
mycket mera. 

4. Hasseåtage – Livets tåg. Vi har alla gått ombord på livets tåg. 
Om Hasse å Tage och deras Svenska Ord. 

 
Samtliga föredrag är med musik- och bildillustrationer. Jag har med 
mig dator, projektor och högtalare. Projektionsduk eller vit vägg 
önskvärt. 
 

  

LÖNNBOM, Ingemar, stabschef 
Östra Strandgatan 7A  
371 38 KARLSKRONA  
Tel: 0455-103 92, 0708-31 03 92 
 
E-post: karlskronainfo@galatea.nu  
Arvode: 2 000 kr + moms + resa 

1. Blekinges ortnamn berättar. 
Blekinges ortnamnsskatt lockar till funderingar kring den grå 
forntiden, men kan också ge tillfälle till skratt. Folklig burlesk 
humor finns i namn som "Grevens ashål". Hur är det egentligen? 
Kommer namnet "Senoren" av spanska besökare? 

2. Kyrkokonst i Blekinge - kalkmålningarnas hemligheter. Under 
arbetet med sina böcker har Ingemar Lönnbom fascinerats av de 
medeltida målningar som finns i flera av våra kyrkor. Här kan man 
se djävlar och demoner på samma vägg som himmelska helgon. 
"Eftersom jag inte är konstvetare blir mitt föredrag snarare ett 
kåseri. Min ambition är att fler ska bli intresserade av dessa 
bildskatter."  

 
  

MÅNSSON, Sven-Gunnar 
Ekvägen 6  
290 60 KYRKHULT  
Tel: 0454-77 02 68, 070-22 56 168  
 
Arvode:  
Dagtid 750 kr. + resa  
Kvällstid 800 kr. + resa  
Mörkläggning  
 

1. Reseminnen, glada eller allvarsamma (inga bilder). 
2. Lång o smal - Göta kanal. 
3. Dra åt Hälsingland 
4. På tur i Blekinge  
5. Så minns jag dem - möte med människor. (inga bilder) 
6. Bohuslän – vårt västligaste landskap 
7. Färg i tillvaron. Positiva saker omkring oss. 
8. Myrgång, o-tyst möte, tjorr 
 

  

NILSSON, Jan-Olof, författare 
Kyrkovägen 9 
311 37 FALKENBERG 
Tel: 0346-836 13, 073-724 61 57 
 
Arvode: 990 kr. + resa 

1. Anrop Red Dog – när kriget kom till Sverige. Författaren Jan-Olof 
Nilsson har skrivit flera uppmärksammade böcker om Sverige 
under beredskapsåren. I hans nya föredrag får vi följa med till 
tiden då vi drack kaffesurr och handlade på kupong, till tiden då 
hemvärnet fick rycka ut och vakta nödlandade amerikanska 
bombplan och en och annan flicka vågade sig på en jitterbug 
tillsammans med någon ur den tuggummituggande besättningen – 
självklart till tonerna av Glenn Miller. Det var en mörk tid, men 
samtidigt en tid med glädjeämnen och ljusa stunder. En 
helhetsupplevelse i ord, bild och musik ur en gammal rörradio från 
40-talet. 
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NILSSON, John och Lennart 
f.d. brevbärare 
Djuramåla 6 
362 94 TINGSRYD 
Tel. 0477-120 14 
Arvode 600 kr + resa 
 
 

16 mm filmer 
1. Ett år med Herman – Är en film om Sverige siste 

dagsverkstorpare. 58 min. 
2. En skärslipares vardag – Skärsliparen cyklar i bygden, stannar 

och slipar hos olika människor. Han besöker 17 olika hantverkare. 
68 min. 

3. Tjuvjakt – Är en spelfilm om gamla tiders jakt och fiske. 44 min. 
4. Stenrika Småland – Handlar om stenbrytning då och nu. 40 min.  
5. Alma på Lindholmen – Handlar om en intressant kvinna, tillika 

torpare. 39 min.  
6. Möte med Edvin – En lantbrevbärares möten med en ensam 

människa. 42 min.  
7. Från vass till tak – Från skörden av vassen till takläggningen. 20 

min. 
8. Gunnar och torvmossen – Gunnar har i 40 år tagit upp torv ur 

sin mosse för hand. 28 min. 
9. I vår Herres hage – Naturlyrisk film om djur & natur i Småland. 

Del 1 vår/sommar, Del 2 höst/vinter. 24 min/del. 
10. Höstdag – En synskadad man kretar träfigurer. 16 min. 
11.  Kalle vid kvarnen – En svårt handikappad man lever ensam i sin 

stuga, där han genom brand en julnatt omkommer. 14 min. 
12. Kärngubbar – Om två ”gubbar” 90 och 99, som gör smörkärnor 

och korgar. 15 min.  
13. Fisketur med Hugo i Blötan – Naturlyrisk film om en man och 

hans fiskestunder i en Småländsk liten sjö. 18 min. 
14. Kyrkoår i Tingsås – Kyrkans högtider och verksamheter under 

ett år. 65 min. 
15. Siv och Gertrud – Gertrud vårdar sin gravt handikappade syster. 

De driver ett litet jordbruk. 50 min. 
16. Erik i Korpalycke – Erik är f.d. byggmästare, nu över 80 år, 

slöjdare, diktare och levnadskonstnär. 20 min. 
17. Bo i Knällsberg – Sågverksägare Bo berättar på prosa och i 

lyrisk form om arbetet med stockar och sågklingor. 20 min. 
18. Verners dagbok – Livet på ett småbruk under ett år. Filmens 

manus bygger på författaren Verner Ohlins dagbok. 56 min. 
19. Håll i gång – Om aktivering av hjärtsjuka. En film beställd av 

Hjärt- och lungsjukas förening. 30 min. 
20. Ivar kopparslagare – En film om kopparslagaryrket. 20 min. 
21. Ystning – Vägen från mjölken till osten (stum). 40 min. 
22. Bi-film – Lennart Hillman – biodling med handdrivna redskap. 30 

min.  
23. Hembakat bröd- Hugo och Dagny Johnsson på Klubbens 

hembageri. 11 min. 
24. Från gårdfarihandel till snabbköp med Frasse. 30 min. 
 

  

NILSSON, Seth  
 
TORHAMN 
Tel: 073-72 65 185 
Tid: 35-60 min. enl. 
överenskommelse. Dag- och 
kvällstid. 
Arvode: 800 kr. + resa 

1. Torhamnslandets natur – diabilder från Torhamnshalvön 
skildrande kulturlandskapet och ett rikt växt- djur- och fågelliv. 

2. Blekinges natur – diabilder skildrande landskap, däggdjur, fåglar, 
växter och "konstnärliga naturdetaljer" fotograferade under 10 års 
tid och tusentals mil i Blekinges skärgård, odlingslandskap och 
skog.  

 
All utrustning medtages. 
 

  



Blekinge Läns Bildningsförbund  Föreläsarkatalog 

versionen aktuell 2014-02-04 

 

NILSSON, Tommy  
Bålebrovägen 6 B  
372 36 RONNEBY 
Tel.: 0457-109 66  
Fax: 0457-660 40  

E-post: sverigevandraren@telia.se 
Hemsida: 
www.sverigevandraren.k.se  

Arvode: 1 100 kr. + resa, ev. trakt.  

Mörkläggning  

 

1. Till fots Smygehuk - Treriksröset - en modern Nils Holgersson. 
2. En vandring runt Vätterbygden. 
3. En vandring runt Skåne. 
4. En vandring runt Blekinge. 
5. Ett år i Blekingenaturen. 
6. Blommor i Blekinge - Sveriges trädgård. 
7. Våra kyrkor i Blekinge. 
8. Gamla hantverkare, livsfilosofer och profiler. 
9. 250 mil svenska sevärdheter. 
10. Människor jag mött. 
11. Den sista generationen. Del 1 
12. Den sista generationen. Del 2 
13. Den sista generationen. Del 3 
14. Mina bästa bilder. Natur 
15. Mina bästa bilder. Resor 
16. Mina bästa bilder. Övriga bilder 
17. En resa i Sveriges trädgård. 
18. Ronneby kommun, 1980-tal. Del 1 
19. Ronneby kommun, 1980-tal. Del 2 
20. Ronneby kommun, 1980-tal. Del 3 
21. Ronneby kommun, 1980-tal. Del 4 
22. På luffen Östersund - Ronneby. 
23. På marknad, fest och karneval. 
24. Kallinge anno 1991 - samhälle i förvandling. 
25. Sölvesborgs kommun - i vardag och helg. 
26. Olofströms kommun - i vardag och helg. 
27. Karlshamns kommun - i vardag och helg. 
28. Ronneby kommun - i vardag och helg. 
29. Karlskrona kommun - i vardag och helg. 
30. Blomstergården - paradiset som återuppstod. 
31. Ett år i trädgården - bland blommor och blad. 
32. Förr och nu I Ronneby kommun 
33. Brunnsparken och Ronneby Brunn – i dåtid och nutid 
 

  

NILSSON, Ulf  
Gamla Norrvägen 320  
352 45 VÄXJÖ 
Tel/Fax: 0470-124 21, 070-512 39 88
 
E-post:  
ulf.nilssonguide@comhem.se  
Hemsida:www.ulfnilsson.nu 
 
Arvode: 2 800 kr. + resa  

1. Småland – känt och okänt: olika ämnesområden som t.ex. 
Glasriket och Mobergs utvandrarbygd, Nils Dacke – 
upprorsledaren, Järnbruk och Huseby 

2. Vilhelm Moberg – folkkär författaren och stridbar debattör 
3. Kina – land i förändring - från kejsargravar till mobiltelefoner. 

Intryck från 30 års resande i Kina. 
4. Vietnam - ett land i spännande utveckling.  
Samtliga föreläsningar sker tillsammans med diabilder. Föredraget 
kan variera från 45 min -1,5 tim, allt efter önskemål. 30 års erfarenhet 
av föreläsningar, många egna unika diabilder. 
 

  

NODMAR, Owe  
Juvansmåla  
370 34 HOLMSJÖ 
Tel: 0455-910 43  
E-post: juvan@agonet.se 
www.juvansmala.com 
 
Arvode: 1 500 kr. + resa exkl. 
moms 
Innehar F-skatt 
Varje program ca 45-60 min  
 

Bildspel – Föreläsningar: 
1. En resa runt Östersjön – Sverige, Finland, Åland, Ryssland, 

Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark 
2. Östersjöns okända öar – Besök på 24 okända öar runt hela 

Östersjön 
3. En resa till Cuba 2005 
4. Toscana – Konstskatter och historia iett vackert landskap 
5. Armenien – En resa till världens äldsta kristna land 
6. Elburzbergen en resa i norra Iran 
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PESJAK, Karlo, fotograf  
Åbroddsgränden 29 
281 33 HÄSSLEHOLM 
 
Tel: 0451-104 42, 070-579 18 39 
  
E-post: karlo.pesjak@telia.com  
 
Arvode: 2 000 kr. + resa 
F-skatt  
 

Föreläsningar om svenska landskap, länder från när och fjärran 
med fantastisk natur, blommor och djur: 
 
1. Svenska smultronställen – det vackra Sverige tolkade med 

dikter av Martinson, Ferlin, Karlfeldt m fl 
 
Svenska landskap: 
2. Dalarna – Mäktiga Städjan, månljuset och stjärnhimmeln 
3. Öland – natur och kultur. 
4. Bohuslän – Gubbar, silla går té, Ammen! 
5. Kosteröarna, Hållö och Smögen – Bohuslän i ett musselskal. 
6. Strövtåg i Gotländsk natur. 
7. Gotska Sandön – naturen och dess märkliga historia 
8. Dra åt Hälsingland – magiskt ljus över skogar, sjöar och dalar 
9. Orsa Finnmark i Dalarna – Nordens sydligaste vildmark 
10. Medelpad 
11. Höga kusten – Ångermanland 
12. På höstvandring i Jämtlandsfjällen. 
13. Tranorna vid Hornborgasjön. 
14. Magle våtmark - med rikt fågelliv, insekter och härliga blommor 
15. Lapponia - Lapplands världsarv. 
16. Hanö – ö till salu, en vandring på Hanö, Listerlandet i Blekinge 
17. Härliga Härjedalen  
18. Hallands Väderö 
19. Skogens invånare – från rovfåglar till klövvilt 
20. Västerbottens fjällvärld – södra Lappland 
21. Österlen –Havängsdösen och Stenshuvud möter Östersjöhavet  
22. Gästrikland – på upptäcktsfärd i Norrlands minsta landskap! 
23. Upplevelser i svensk natur – en resa från Skåne till Lappland 
24. Nidingen – en av Sveriges farligaste platser  
 
Norden: 
25. På resande fot i Finland och Sverige. 
26. Upptäck det trevliga Åland!  
27. Bornholm – en dejlig ö. 
28. Island – glaciärernas, vulkanernas och sagornas land 
29. Färöarna och dess människor 
30. Lofoten – världens vackraste örike 
31. Saltströmmen – den starkaste malström vi känner 
 
Övriga länder: 
32. Slovenien i mitt hjärta 
33. Slovener, utan gränser" i Österrike och Italien. 
34. Kranjska Gora – slovenska alperna 
35. Sydamerika. 
36. Galapagosöarna - dess unika djur- och naturliv. 
37. Påskön – Te Pito o te Henua (världens navel). 
38. Santorini – ett måste bland grekiska öar. 
39. Sao Miguel - Azorerna 
40. Vilket äventyr? – Fuenteventura 
41. Svarta havet – och det bulgariska inlandet 
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PÅHLSON, Lars  
Bergsgatan 12  
288 32 VINSLÖV 
 
Tel: 044-805 77, 070-230 90 10. 
 
E-post: lars.phlson@telia.com  
Hemsida: reslars.se 
 
Arvode:normalt 990 kr (Idélla 
föreningar upp till 30% rabatt) + 
resa 18.50 kr/mil.  
 
Diabildsprogram i 45-70 min. enl. 
önskemål. 

1. Peru i Inkafolkets fotspår - med Cusco, Machu Picchu, 
Titicacasjön, Lima bl. a. 

2. Sri Lanka - Den glänsande ön 
3. Egypten från norr till söder - med Kairo, Suezkanalen, flodfärd 

på Nilen, Luxor, Konungarnas dal, Assuan, Abu Simbel m.m. 
4. Nepal – Fattigt land vid Himalayas rand 
5. Klassiska Turkiet – med Efesos Troja, Kappadokien m.m. 
6. Grönland -  i Erik Rödes fotspår” 
7. Hjältarna från Telemark  
8. I Martin Luthers fotspår (2 delar) 
9. Albanien – Europas fattiglapp 
10. Istanbul – Ankara - Porten mot Orienten – Moderna Turkiet 
11. Transibiriska Järnvägen – Moskva, Bajkalsjön, Tasjkent, 

Samarkand m.m. 
12. Azorerna – Atlantens okända paradis 
13. Madeira - Blommor, festivaler och fyrverkerier  
14. Kuba - En isolerad skönhet.  
15. Vietnam – En ny drake 
16. Israel - I Jesu fotspår 2000 år senare.  
17. Azorerna – Svenskarnas nya favorit 
18. Holland - Gud skapade världen – holländarna skapade Holland 
19. Magiska Marocko med Marrakesh 
20. Iran - Jordens märkligaste land?  
21. Klassiska Persien med Bam  
22. Israel idag - kan det bli fred? 
23. Thailand – Från Bangkok till floden Kwai 
24. Thailand – Elefanter – narkotika - kondomer 
25. Peking – Den myllrande OS-staden 
26. Strövtåg i Atlasbergen 
27. Islands vulkaniska pärlor 
28. Från Ganges till Taj Mahai 
29. Fidel Castro – Mannen med 999 liv 
30. Indien – Kontrasternas land – Delhi, Mumbai, Jaipur m.m. 
31. Från Kiruna till Nordkap 
32. Siciliens pärlor – Etna, Taormina, Siracusa, Corleone, Palermo 

m.m. 
33. Las Vegas – Grand Canyon 
34. ”Papa” Hemingways Havanna – En sliten juvel 
35. Från Gardasjön till Dolomiterna – Garda – Comosjöarna, 

Milano och Verona, samt ”de vackraste Alperna 
36. Från Röda till Döda Havet – Jordanien med Petra 
37. Ljuvliga toscana m Florens och Pisa 
38. ”Ta Tåget till Tibet!” – en resa på världens högsta järnväg, upp 

till Lhasa 
39. Dalai Lama och Tibet – En berättelse om en av vår tids 

märkligaste män till vackra bilder från Tibet 
40. Från Pompeiji till Capri 
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SANDSTRÖM, Bertil 
Gullbacka Gård 3404 
283 91 OSBY 
Tel: 0479-134 01 
 
Arvode: 2.700 kr + resa 
F-skatt 

1. Bildsköne Bengtsson – Bland tjyvar och dynamitgubbar – 
Både i TV och radioprogram har Bertil berättat den spännande 
historien om Bildsköne Bengtsson och Tatuerade Johansson. Det 
har även blivit en mycket uppmärksammad bod och cd. 
Bengtsson var Sveriges mest omskrivna dynamitard och har även 
kallats en modern Robin Hood eftersom han var en av de få 
förbrytare som hade folket med sig. I detta succéprogram berättar 
Bertil om ett tragiskt människoöde men också roliga och dråpliga 
historier om de båda herrarna.  

2. Det var på Hakons tid – Hakon Swärd var en dragspelslegend 
redan under sin livstid och en av Sveriges mest färgstarka 
kapellmästare. Hans sätt att spela på olika instrument, både 
dragspel och trumpet samtidigt gjorde honom till en person man 
aldrig glömmer. Han ändrade om texterna i sångerna till publikens 
stora förtjusning och en danskväll med Hakon blev för många ett 
minne för livet. Bertil Sandström berättar med inlevelse om den tid 
då Hakon var kung på dansbanorna och publiken får även lyssna 
till originalinspelningar gjorda på 50-60-talet. 

3. Vårt 50-tal – Bertil Sandström, välkänd radioröst, har ställt in 
backspegeln på vårt 50-tal. Han berättar och spelar originalmusik 
från det dynamiska decenniet och får oss att minnas händelserna 
och melodierna, som var många och intressanta. Här presenteras 
allt ifrån ”Stålfarfars” Sverigelopp 1951, till det att Ingo slår 
knockout på Floyd Patterson 1959. Den tidens mest populära 
artister står för sången och musiken. Här blir det nostalgi för hela 
slanten.  

 
  

SIGEBO, Elin  
Östergatan 34  
260 51 EKEBY 
Tel: 042-763 37  
 
Arvode: 800 kr. + resa  
 
SIGEBO ROSVALL, Carina 
S. Storgatan 26 
252 23 HELSINGBORG 
Tel: 042-244 888 
 
Arvode: 800 kr + resa 

1. En kvinnas byrålåda - textilier visas från 1800 – talets början 
fram till 1950. Hjälpmedel: 2-3 bord, ca 8 m sammanlagt, dels för 
utställning, dels för att lägga på efter hand. I samarbete med min 
dotter Carina Sigebo Rosvall. (Lokalen bör vara tillgänglig ca 1 
tim. före föreläsningen.) 

2. Kvinnohistoria i bröd – och kakform. Välkommen att smaka! . I 
samarbete med min dotter Carina Sigebo Rosvall. Tillkommer 
kostnad för bröd. 
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SKOGAR, Ingmar  
naturfotograf  
Trossvägen 16, Utvälinge  
262 94 ÄNGELHOLM 
 
Tel: 0431-198 04, 0708-81 99 66  
Fax: 0431-253 50 
 
E-post: 
skogars.naturfoto@gmail.com 
 
www.skogars.se 
 
Arvode:  
Före 17.00 1 500 kr + resa och 
moms 
Efter 17.00 1 800 kr + resa och 
moms 
F-skatt 
 
Tid: 35, 45 eller 60 min 
Mörkläggning önskvärd.  
All utrustning medtages 
 
Tillsammans med Annika eller 
Cecilia, sång. gitarr och piano 
Arvode: 2 500 kr + resa 
Turné: enl. överenskommelse. 
 

Kåseri till bildspel med naturljud med Ingmar Skogar:  
1. Vårens symfoni 
2. Höstens serenad – när Sverige är som färgrikast 
3. Savannens öga. 
4. Sverige - ett vildmarksrike  
5. Runde - tusen vingars land  
6. Regnskog – en del av Amazonas  
 
Kåseri till bildspel (utan naturljud): 
7. Naturfotografens dagbok - en naturlyrisk vandring från vår till 

höst i nordisk natur. 
8. Nils Holgerssons resa genom Sverige.  
9. Skåne - landet längst i söder.  
10. En rökt Bornholmare - det kända och okända Bornholm 
11. Kullaberg - en bit av Skåne 
12. Gotland – den blomstertid nu kommer 
13. Pingviner i vind – Falklandsöarna – Sydgeorgien – Antarktis 
14. Ö efter ö – tre öar – tre världsdelar 
15. Galapagos – de förtrollade öarna 
16. Svalbard – isbjörnarnas rike. 
17. Nya Zeeland – Sveriges motpol 
18. Nya Zeelands subantarktiska öar 
19. Sydgeorgien – utpost i södra polarhavet 
20. Våren i närbild – när Sverige är som vackrast  
21. Höstglöd – när Sverige är färgrikast  
22. Yellowstone – världens första nationalpark Nytt 2013! 
 
Sång och bildspel med Annika Andersson eller Cecilia Alrikson 
och Ingmar Skogar: 
23. Sommarvind - Birger Franzén i bild och ton 
24. Nils Holgerssons resa genom Sverige. Vi följer gässens färd 
25. Maskros och tjärdoft -svensk natur från Skåne till Lappland 
26. Så länge skutan kan gå - Sverigebilder och Taubesånger  
27. Sverige - änglamark och himlajord - de fyra årstiderna 
28. Sverige är fantastiskt! -sång och bilder från hela landet 
 
Skåneprogram: 
29. Skåne – landet längst i söder - skånska smultronställen  
30. Edvard Persson i våra hjärtan. Sånger och bilder från Skåne. 
31. Skåne – pilevallarnas land. 
 
Miljöprogram: 
32. En enda jord – jordens sång! Vår fantastiska jord! 
Fredsprogram: 
33. Jag vill tacka livet! Mänskliga rättigheter.  
 
Församlingsprogram: 
34. Tänd ett ljus - kring bibeln och livet. 
35. Tryggare kan ingen vara - Lina Sandellsånger  
36. Dina händer är fulla av blommor! - nya och gamla psalmer. 
37. O store gud! – läsarsånger samtidigt som skapelsen passerar 

revy. 
38. Shalom - Israel! - Bilder och sånger från naturskönt Israel  
 
Julprogram 
39. Nu tändas tusen juleljus - julsånger Sverige – Israel 
40. I juletid – julens vackraste sånger och bilder. 



Blekinge Läns Bildningsförbund  Föreläsarkatalog 

versionen aktuell 2014-02-04 

 

STRÖMBERG, Bo 
Brovallsvägen 10 D 
311 64  VESSIGEBRO 
Tel:0346-206 95, 0733-39 27 42 
 
E-post: bo.stromberg@yahoo.se 
hemsida www.bossesfoto.se  
 
Arvode: 2 500 kr:- + resa 20:-/mil 
(anpassas givetvis i samband med 
turné). Moms tillkommer 
 
Under föreläsningarna använder 
jag egen HD-projektor, dator och 
projektionsduk. 
 
Längden på föreläsningarna är ca 
90 minuter 
 

1. Sao Miguel på Azorerna - ett svavelosande paradis – bildspel i 
HD-kvalitet, vacker fadomusik och berättelser om den 
mytomspunna ögruppen i Atlanten. Underbar natur, intressanta 
inblickar i huvudstaden Ponta Delgado, anekdoter, sägner och 
mycket annat – inte minst de varma källorna vid Furnas och en 
båttur med Moby Dick! 

2. Bli en bättre fotograf! Vill du lära dig ta proffsigare bilder, 
undvika de vanligaste felen och bli mera kreativ med din kamera? 
Då är detta en föreläsning för dig med mängder av tips om digital 
fototeknik, bildkomposition och mycket annat. Föreläsningen 
vänder sig till nybörjare eller den som fotograferat länge men vill 
lära sig mera! 

  

SUNDVIK, Svante 
S. Fogdelyckegatan 26 B 
374 36 KARLSHAMN 
Tel: 0454-313 99 
 
E-post. 
svantesundvik@hotmail.com 
 
Arvode: 1 000 kr + resa. 
Program 4 enl ö.k. 

1. Det kallas Kärlek…Lyrikprogram   45 min eller enl. önskemål. 
2. Det fantastiska Livet - från födelse till död på en halvtimme.     

Lyrikprogram med dikter av svenska författare. 
3. Naturen och vi. Lyrikprogram, 45 min eller enl. önskemål 
4. Livets labyrint – lyriskt – musikaliskt program i samarbete med 

björn Stoltz, 60 min 
5. Dikt och flöjt – lyrik och musikprogram ca 45 min 
6. Havet i kuling och bris – lyrikprogram, 45 minuter eller efter 

önskemål 
7. Möten i dikt och musik – lyrisk-musikaliskt program, 45 minuter 

eller efter önskemål 
 

  

SWAHN, Björn-Eyvind/N 
Skansvägen 17  
371 42 KARLSKRONA 
Tel: 0455-197 76, 070-74 19 776 
 
 
Arvode: Enl. överenskommelse 

Blekingeprogram: 
1. Utklippan - en blekingsk fågelö. 
2. Blekinge - min änglamark - en naturlyrisk vandring. 
3. Torhamns udde - en rastplats på fåglarnas europaväg. 
4. Året runt i blekingska marker. 
5. Fotografi = skriva med ljus. Mitt Blekinge i gryning och 

skymning. 
6. Bengt Berg, naturfotograf, författare och debattör.  
7. När skärfläckan kom – om de förändringar som skett i 

blekingska faunan. 
8. Ett program om svanar av Swan…S 
Övriga program: 
9. Ishavskust. Ett program om naturen uppe i Nordnorge med 

kaskeloter, späckhuggare och intressanta fåglar. 
10. Från Östersjökust till Lapplandsfjäll - en resa genom svenska 

fågelmarker. 
11. En underbar värld – natur från Blekinge till Arktis, björnmöte i 

Finland, m.m. 
 

  



Blekinge Läns Bildningsförbund  Föreläsarkatalog 

versionen aktuell 2014-02-04 

 

SVENSSON, Harald, professor  
Warholms väg 6 C  
224 65 LUND 
 
Tel: 046-211 10 55, 
0433-305 51 sommartid  
 
Arvode: 800 kr. + resa 
Programtid: 45-60 min + tid för ev. 
frågor 
 

1. Island - kampen mot eld, is och vind på Nordens västfront. Med 
ljusbilder tagna under flera besök på Island, belyses 
naturkrafternas obändiga angrepp på den isländska naturen. 

2. Sibirien - miljö och människor i landet med evig tjäle. Tundrans 
och de stora skogarnas värld med enorma naturresurser av bl. a 
guld, olja och naturgas men med extrema klimatförhållanden 
skildras i en färgbildserie från egna resor i norra Sibirien. 

3. Från Alaska och norra Kanada via Grönland och 
Spetsbergen till Sibirien - en resa genom arktiska trakter.  

 

  

SUNDBERG, Åke 
Södra Parkvägen 13 
370 24 Nättraby 
 
Tel: 0455-47 212 
E-post: 
ullabritt.sundberg@telia.com 
 
Arvode: enl. överenskommelse 
 

Vår älskade Tage 
 
Kåseri om skådespelaren, regissören, författaren mm Tage 
Danielsson 
 
Tidsåtgång: 55-60 minuter 
 

  

SÖDRING, Kony, fotograf 
Sirlabäcka 
360 13 URSHULT 
 
Tel: 0477- 220 08 
  
Arvode: 1 600 kr. +  
resa 20 kr/mil 

16 mm filmer:  
1. Från vass till tak - hur man skördade och lade vasstak. 
2. Värt att vårda - taktäckning med spån.  
 
Bildspel:(dubbla stillbildsprojektorer med bandspelare) 
3. Från gamla glasplåtar - kulturhistoriska dokument från slutet av 

1800-talet fram till 1925 ca. 
4. Blidingsholm 1611 - en berättelse från ett domsprotokoll 
5. Grekland. 
6. En fotograf ser på Indien. 
7. Ruths bok från gamla testamentet. 
 
Övrigt: 
8. Älskade Moder - från gamla amerikabrev - ett öde från -20-talet. 
9. En halv generation sedan - gamla människors funderingar kring 

den nya tiden. 
10. 1918 - 1938 - David Johansson berättar om sin tid i Amerika. 
11. Ingemar på Måsen - byggnadsvård och ett sätt att leva. 
12. Flinks förmälning - en dialekthistoria av Per Wickenberg. 
13. Finland - De tusen sjöarnas land. 
14. Kraftverksbygget i Horkorneryd. 
15. Bränna bråne - vi följer brånen under tre år. 
16. Sverige är fantastiskt - gamla funderingar kring vårt moderna 

samhälle. 
17. I full frihet! 
18. Rayapeta - hjälpprojekt i Indien. 
19. Slaktesupen - Solveig Kristianssons senaste verk – 

Bondekulturen i "bild" 1930. 
20. Henning Andersson i USA - ett emigrantöde. 
21. Bonden idag och igår. 
22. Återvändare från USA - Några emigranter och deras liv. 
23. Personligheter i stenrikets Småland. 
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WEIJK, Anders  
Junivägen 20 
352 60 VÄXJÖ 
Tel: 0470-166 53,070-32 07 793 
 
E-post weijk@spray.se 
Arvode: 900 kr. + resa eller enl. 
överenskommelse. 

Beredskapstiden 1939 - 1945.  
Ett stycke svensk historia ur ett annorlunda perspektiv. Vi förflyttar 
oss med hjälp av Iwan Weijks färglagda teckningar tillbaka till 
krigsåren, såsom en illustrerad dagbok från den tiden. Bilderna 
beskriver träffsäkert livet i fält under dessa år med både allvar och 
humor. Även vardagslivet hemma med ransonering och mörkläggning 
skildras. Sonen Anders Weijk visar detta unika material i form av 
diabilder under ca 1 timme. 

  

VIDEVIK, Jan, fotograf  
Brännmästarev. 20  
291 77 GÄRDS KÖPINGE  
 
Tel: 044-23 55 86, 073-933 67 27  
E-post: janvidevik@spray.se 
 
Läs mer om bildvisningarna på 
www.videviksfoto.com 

 
Arvode: 1 200 kr. + resa  
Samtliga program visas med 
dubbla projektorer och övertoning. 
 

Bildspel (bilder, dikter och musik på ett visst tema): 
1. Du är nära - om Guds närhet (ca 15 min) 
2. Kärleken – om äktenskap och kärlek (ca 15 min 
3. Årstiderna – den svenska naturens växlingar (ca 30 min)  
 
Bildföredrag: 
4. Gotska Sandön – äventyrsö i Östersjön (ca 60 min) 
5. Alsace – bland druvor och korsvirkeshus (ca 60 min) 
6. En vårresa till Prag 
 

  

ZETTERHOLM, Dag 
Lillestadsv. 105 
352 43 VÄXJÖ 
Tel: 0470-466 07, 070-53 25 866 
 
E-post: 
dag.zetterholm@katedral.vaxjo.se  
Arvode: Enl. överenskommelse  

1. Humor och Hälsa i ord och ton – hälsoföreläsning blandat med 
historier och visor. Många skratt utlovas. 

2. Riktade föreläsningar i ämnen som kost och prestation, 
ledarskap, friskvård, barn och idrott 

  

 


