Gunnar Broberg – en svensk lärdomsgigant kommer
till Jokkmokk 23 maj 2019
Gunnar Broberg född 5 september 1942 i Husby, sedan år 1990 professor i idé- och lärdomshistoria
vid Lunds universitet. 2005 valdes han till ordförande i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet
i Lund. Han är ledamot av Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund. Gunnar är dessutom ledande inom
flera svenska Linnéorganisationer. Här är delar av hans omfattande produktion:
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1971 – Järven, filfrassen, frossaren
1975 – Homo sapiens L
1978 – Brunögd, lätt, hastig, gjorde allting promt
1982 – Linnéminnen i Uppsala
1983 – Bilden av naturen
1983 – Nordström och hans skola
1991 – Oönskade i folkhemmet (tillsammans med Mattias Tydén)
1992 – Gyllene äpplen, svensk idéhistorisk läsebok (huvudredaktör)
1995 – Statlig rasforskning
1999 – När svensk historia blev en världsnyhet (tillsammans med Mattias Tydén)
2004 – Kattens historia
2005 – Tsunamin i Lissabon
2016 – Nattens historia. Nordiskt mörker och ljus under tusen år
Och mu 2019

•

2006 – Carl von Linné

Priser och utmärkelser
•
•
•

1992 – Augustpriset för Gyllene äpplen
2004 – Gleerups facklitterära pris
2005 – Samfundet De Nios Särskilda pris

Just nu arbetar Gunnar med den stora samlande biografin om Carl von Linné och detta arbete är
grunden för föredraget i Jokkmokk
Vi är många som vill höra hur Gunnar 2019 sammanfattar bilden av de mångsidige Linné.
LinnéSamfundet Polcirkeln vill med denna viktiga 23 maj 2019 starta en sorts renässans för Linné i
Norrbotten. Vad var hans gärning och hur förstår vid detta över tiden.
Naturen rikedom upplevs idag som hotad. Vi är många som ser behov av en fördjupad naturkunskap.
Vi ser också att fler vistas i denna natur. Många ekonomer vill beskriva att den stora nordkallottens
natur som en nationell förmögenhet värd många miljarder kr om den vårdas. Vi är också många
ekonomer som i Linnés anda förstår att nationen måste se skogen, mineralerna, vattenkraften och de
skapande människorna som grunden för att uthålligt bygga mer välstånd och välfärd. Andra ser

motsatta perspektiv när resurser exploateras.. Vi kommer att föra dessa samtal torsdagen 23 maj men
också åren framöver framöver. Vi vill öppna upp för många röster och perspektiv i denna debatt.
Av dessa olika skäl håller Gunnar Broberg sin föreläsning och presentation av sitt arbete hos oss i
Jokkmokk 23 maj 2019. Alla som intresserar sig för dessa frågor bör komma, lyssna och delta.

