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Introduktion
Vetenskapslördag var tänkt att bli ett stående evenemang på Dalarnas museum i december
varje år med start år 2015 i samarbete mellan Strömstad akademi och museet. Tanken var
att några akademiledamöter skulle hålla varsin lagom lång föreläsning i ett intressant ämne
som de var särskilt intresserade av (och kunniga i. Akademin bjöd på föreläsare som
medverkade utan arvode, museet bjöd på hörsal och någon marknadsföring (samt lite fika i
en paus mitt i programmet). Vi tog med Folkuniversitetets lokalavdelning och de ställde upp
med lite reskostnader och logi samt vid ett par tillfällen också arvode. Vi ville i första hand ha
ledamöter från närområdet som föreläsare, men har inte varit främmande för att komplettera
med såväl långväga ledamöter som externa föreläsare.
.
Arbetsgruppen som höll i programmet var från akademin till en början jag, sedan också Peter
Fritzell, från Dalarnas museum Isabell Boväng och Maria Björkroth, samt från
Folkuniversitetet Maud Svensson.
De två första vetenskapslördagarna lockade ca 40 åhörare vardera; några lyssnade på alla
föredragen, några på ett eller ett par. Vi hade valt att inte ha något specifikt tema. Den tredje
lördagen hade vi vård som tema i förhoppning att få (ännu) fler åhörare, men det blev
ungefär lika många. Fjärde lördagen flyttade vi från december 2018 till mars 2019, återigen
med ett specifikt tema, men det hjälpte inte med nytt datum (eller så var inte temat så
lockande) så denna gång kom bara ett tiotal åhörare.
Sedan dess har corona-pandemin hindrat oss från att arrangera flera vetenskapslördagar,
men vill gärna försöka igen. Själv tror jag på lördagen den 11 december, gärna blandat
populärvetenskapligt innehåll, helst försöka få med en eller två riktigt namnkunniga
föreläsare vilka skulle kunna dra en större publik. Vi måste också anstränga oss mer med
marknadsföring av evenemanget.
Nedan följer affischerna för de fyra vetenskapslördagarna, genomförda 2015-2019. Av dem
framgår vilka som medverkade och rubrikerna på deras föredrag.
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