
MEDVERKANDE 

MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett forum för dig som är intresserad av att bidra till givande 
möten mellan utbildning och entreprenörskap. Under 2019 planeras fyra tillfällen med fyra 
olika teman. Alla i syfte att skapa synergier för regionens bästa. MÖTESPLATS FRAMTIDEN 
är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen.

TID och DATUM  
klockan 15.30-17.00  

kaffe från klockan 15.00 
torsdagen den 19 september

PLATS Videum Science Park,  
Framtidsvägen 14, Växjö

ANMÄLAN senast 16 september 
via www.videum.se/biljettkiosken 

Välkomna!
Mie Jernbeck  

David Svensson

19 september

Hejom fejom - 
skogen framtidens nyckel!
En rubrik som Gunnar Wetterberg kommer att  
både leva upp till och ge ord, för nog minns ni visan?

 
Gunnar Wetterberg, som nyligen kommit ut med  
”Träd. En vandring i den svenska skogen”, berättar om  
skogsnäringens resa från 1800-talets slöseri och rovdrift till  
dagens och morgondagens hållbarhet och klimatvända.  
Skogens tre svenska riken har skapat dagens Sverige - men  
skogen som råvara har förutsättningen att bidra till de stora  
världsproblemens lösning. Och mitt i allt detta står Småland!

Gunnar Wetterberg 
historiker och författare,  
medlem av panelen i SVTs  
programserie Fråga Lund. 

Bonden och kråkan - en sång i återvinningstider

Och bonden han gick ut i furuskog 
Hejom, fejom, fallerallera 
Där såg han en kråka som satt och gol 
Hejom, fejom, fallerallera

Och bonden blev rädd och for hem igen 
”Aj, aj, den kråkan, den biter mej!”

Men gumman, hon satt vid sin spinnrock och spann 
”När såg du en kråka väl bita en man?”

Och bonden han spände sin båge för fot 
Och sköt så den kråkan i hjärterot!

Och kråkan, den förde han hem till sitt hus 
Av talgen så stöpte de tolv pund ljus

Och köttet de saltade neder i kar 
Förutom en surstek, som gömdes åt far

Av skinnet så sydde de tolv par skor 
Förutom de tofflor, som gjordes åt mor

Av dunen de stoppade dynorna sju 
Och kuddar dessutom ett hundra och tu

Av näbben de reste en kyrkspira upp 
Och huvudet blev till en kyrketornstupp

Och skrovet det blev till ett gångande skepp 
Det största som uppå det havet gick.


