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Regalskeppet Kronan, var ett av 
världens största fartyg på sin tid 
och förliste 1 juni 1676. Skeppet 
återfanns 1980 av en grupp med 
den kände vrakforskaren Anders 
Franzén och resterna av vraket 
ligger på drygt 25m djup om-
kring 6 km öster om byn Hulters-
tad på sydöstra Öland.

Historiska 
Kalmar!

Möt journaliststudenterna Sanna och 
Emma, och några fler av dem som gör 
vårt universitet levande.
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”Har alltid älskat att skriva”

Universitets-
livet!

Kersti Forsberg. Foto: Sara Jonasson
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600 journalister  
till Kalmar!
30-år med fokus på grävande journalistik

GRÄV 19 I KALMAR!

Helgen den 5-6 april kommer landets vassaste jour-
nalister till Kalmar. GRÄV 19 är en av de största och 
mest uppskattade träffarna för svenska journalister 
och samlar under två dagar närmare 600 personer 
som vill ta del av föreläsningar, seminarium,  
nätverka och utbyta erfarenheter. 

30-årsjubileum

I samband med 30-årsjubileet ansva-
rar Kalmar för första gången för hela 
arrangemanget. 
– I Kalmar har vi både Fojo, Journa-
listutbildningen, medierna Barome-
tern, Östra Småland, Sveriges Radio, 
Sveriges Television och Infomaker 
som tillverkar programvaror för så 
gott som hela landets mediaredak-
tioner. Det är häftigt att Kalmar som 
en så pass liten stad, har så många aktörer i branschen och jag tror 
att det var avgörande för att vi fick äran att arrangera detta i år,  
säger Kersti Forsberg, grävgeneral 2019 och verksamhetschef på 
Fojo i Kalmar.

Vad är Guldspaden?

Priset delas ut till de journalister – inom svenska medier – som  
genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat  
väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.  
Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genom-
förd och en fristående jury bedömer de bidrag som skickas in. 

Öppen föreläsning!
Kristoffer Örstadius, Dagens Nyheter

Han är Kalmarstudenten som avslöjade oegentlig-
heter på Transportstyrelsen och Svenska Kraftnät. 
Under valrörelsen presenterade han ”Fakta i 
frågan” inom de områden svenska folket tycker är 
viktigast.  Nu håller Kristoffer en öppen föreläsning 
på Linnéuniversitetet. Om att ha utbildat sig till 
journalist på just Linnéuniversitetet i Kalmar, vad 
han lärde sig under sin tid på P4 Kalmar och om de 
senaste årens prisvinnande och uppmärksammade 
granskningar på Dagens Nyheter.

Söndag 7 april klockan 15.00 – 16.00 på 
Universitetskajen. Hus Magna, sal Ma135K

Söndag 
7 april

Kristoffer Örstadius 

Stora Journalistpriset 2015

Nominerad till Guldspade 
– nytänkare 2019
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