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Välkommen till inspirerande
föreläsningar om ekonomi!
Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum flyttar
successivt verksamheten till samma byggnad som Historiska museet.
Onsdag 19 september kl 18
10 år efter finanskrisen – tillbakablick
och framtidsspaning
Johanna Jeansson från Dagens Industris
podcast Makrorådet samtalar med Johan Javeus,
chefstrateg på SEB och Andreas Wallström,
chefsanalytiker på Nordea. Vad har vi lärt oss
av finanskrisen hösten 2008 och hur påverkar
det oss nu och i nästa kris eller ekonomiska
nedgång? Hur påverkar ärren från finanskrisen
den svenska regering som förmodligen är på
plats efter riksdagsvalet. Samtalet spelas in och
blir ett extrainsatt poddavsnitt i Makrorådet.
Ett samarbete med Dagens Industri.
Onsdag 24 oktober kl 18
Finansbubblor och krascher
– kan vi lära något av historien?
Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia
vid Uppsala universitet, gör utifrån sin bok en
bred exposé över tidigare finanskrascher, från
tulpanbubblan i 1600-talets Holland till Lehman
Brothers 2008 i USA. Ända sedan kapitalismens
födelse i medeltidens Europa har finansiella
bubblor och krascher varit ett alltför bekant
fenomen. Kan vi med hjälp av olika teorier lära
något av historien?
Ett samarbete med Natur och Kultur.
Onsdag 14 november kl 18
Besvärliga människor
– svenska entreprenörer under 400 år
Anders Johnson, skribent och näringslivshistoriker, berättar utifrån sin nyutkomna bok
om svenska entreprenörer genom tiderna – från

Louis De Geer och Marie Sophie de la Gardie
på 1600-talet till moderna entreprenörer som
Jan Stenbeck och Filippa K. Vi får höra om
framgångsrika entreprenörer som, innan de blev
allmänt hyllade, mötte hårt motstånd.
Onsdag 21 november kl 18
Hur klimatförändringar påverkat
försörjningsvillkoren under historien
Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och
klimatforskare vid Stockholms universitet,
berättar utifrån sin bok ”Klimatet och
människan under 12 000 år”. Hör om hur
klimatförändringar under historien påverkat
utvecklingen och ekonomin i olika delar av
världen och hur människor hanterat eller inte
hanterat konsekvenserna av klimatförändringar.
Ett samarbete med Dialogos förlag.
Onsdag 28 november kl 18
Stat och marknad i historiskt perspektiv
– från 1850 till idag
Lena Andersson-Skog och Jan Ottosson,
professorer i ekonomisk historia vid Umeå
universitet respektive Uppsala universitet,
sätter fenomenet med avregleringar i det
svenska samhället i ett historiskt perspektiv.
De diskuterar och drar lärdomar från ett antal
omreglerade sektorer från 1850 fram till idag,
till exempel järnvägen, telekommunikationer
och skolan. De belyser olika faser i vår moderna
regleringshistoria och vilka drivkrafter som legat
bakom dessa förändringar. Ett samarbete med
Dialogos förlag.
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