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Turkiet i Erdoğans grepp ................ 13

Musik
Bach och barockens musik  ........... 14
Hasse & Tage  
– humoristiska humanister  ........... 14
Levande jazzhistoria – bebop,  
cool, mainstream, hardbop,  
free och fusion  ........................................... 15
Povel Ramel – en kultur- 
historisk resa i glädjens tecken ... 15

Arkitektur
Gulåblå arkitektur?  .............................. 16
Vad händer med Stockholms 
stadsbild?  ......................................................... 17

Konst
Nutida konst i många former ...... 17
Stjärnor på vårens  
konsthimmel  ................................................. 18

Naturvetenskap
Ett universum fyllt av liv?  .............. 19
Fåglar i verkligheten och  
i konsten  ........................................................... 20
Jordens klimat – ett komplext 
system .................................................................. 20
En resa genom medicinen med
Nobelpris som guide  ........................... 20
Vardag utan farliga  
kemikalier 2 .................................................. 21

Seminarieserier

Natt och aska 2 – Förintelsens 
litteratur  ..........................................................  23
Shakespeare in English  ....................  23

Vandringar & Exkursioner

Berg, jord och vatten – natur-
geografi för vardagsbruk  ................ 24
Från slottsträdgård till
gemensamma uterum  ......................... 24
Gotlands natur och kultur  ..........  25
Konstvandringar  ..................................... 26
Kulturhistoriska vandringar i 
Gamla stan  .................................................... 26
Medeltidens bondelandskap  
med byar, kyrkor och herresäten 
– 2000 år med svenska  
bönder  ................................................................. 27
Tätortsnära natur II  ............................. 27

Universitetskurser

Inledning  .......................................................... 28
Avgiftsfri föreläsning: Studie-
teknik – konsten att lära  ................. 28

Botanik
Fristående kurs: 7,5 p.  ....................... 29

Ekonomisk historia
Åt var och en efter behov?
Olika sätt att studera ekonomisk 
historia. Grundkurs: 30 p.  
Mom. 4:4  ........................................................ 29

Kontinental filosofi
Vad är tid?  
Tematisk kurs: 7,5 p.  .......................... 29

Praktisk filosofi
Normativ etik. Grundkurs:  
30 p. Mom. 2:4  ........................................  30

Historia
Tidigmodern tid.  
Grundkurs: 30 p. Mom. 2:4 ........  30
Makt, människor och mentaliteter
i svensk historia. Fristående  
kurs: 15 p. Mom. 2:2  ........................  30
Stockholms historia.  
Det moderna Stockholm. Fri-
stående kurs: 15 p. Mom 2:2  .......31

Idéhistoria
Från sekelskiftet 1900 till  
nästa sekelskifte.  
Grundkurs: 30 p. Mom. 4:4  ....... 31

Konstvetenskap
Från 1900 till nutid. Grundkurs: 
30 p. Mom. 4:4  ......................................... 31
Konst och arkitektur under 
1900-talet, del 2. Fristående kurs: 
15 p. Mom. 2:2  ......................................... 32
Rysslands medeltid. Konsten  
och dess ”ryska själ”. Tematisk 
kurs: 15 p. Mom. 2:2  ......................... 32

Litteraturvetenskap
1900-talets litteratur. Grundkurs: 
30 p. Mom. 4:4  ......................................... 32
 
Religionshistoria
Introduktion till religionshistorien.
Grundkurs: 30 p. Mom 1:4  ......... 33

Studiecirklar – språk

Inledning  .........................................................  34
Europarådets nivåskala 
för självbedömning  ............................... 35
Arabiska  ........................................................... 35
Engelska ............................................................ 36 
Franska  .............................................................. 37
Grekiska, klassisk .................................... 42
Grekiska, nygrekiska  ..........................  42
Italienska  ......................................................... 43

I programarbetet för våren 2017 har främst Elisabet Attermark, Solbritt Benneth, 
Cecilia  Bäcklander, Anita Clarhäll, Catherine Dahlström, Désirée Edmar, Christina Eidem, Ann-
Marie Engback, Bengt Etzler, Peter Fagerlund, Tove Faye-Wevle, Gösta Gahm, Monika Hammar 
Granberg, Göran Hedström, Kaj-Inge Hillerud, Bo Irblad, Ingvar Isfeldt, Erik Janson, Gerda 
Johansson, Ingela Karlsson, Anita Kruckenberg, Helga Messel, Lars-Johan Norrby, Britt Olofs-
dotter, Eva Palm, Crister Skoglund, Monica Thelestam, Elisabet Tjernlund, Lena Wollin och 
Anders Yrgård deltagit.



3

FÖ
RELÄ

SN
IN

G
S- &

 SEM
IN

A
RIESERIER

VA
N

D
RIN

G
A

R &
 EXKU

RSIO
N

ER  
U

N
IVERSITETSKU

RSER
STU

D
IECIRKLA

R SPRÅ
K

Ö
VRIG

A
 STU

D
IECIRKLA

R

Du kanske har märkt att vi har en ny logotyp. Den togs fram 
genom en tävling och ska referera till både vår hemvist och vår 
målsättning. Som vilket ”riktigt” universitet som helst strävar 
Senioruniversitetet efter att både värna ett kultur- och bild-
ningsarv och informera om samtiden. Under höstterminen har 
vi kunnat lära oss mer om tyska romanklassiker, den ryska 
medeltida konsten, om migration och valet i USA för att bara 
ge några exempel. När jag skriver detta inväntar vi fortfaran-
de nervöst resultatet av det amerikanska valet. När du läser 
detta vet vi hur det gick. Hur det än går vet vi att världen är 
föränderlig och med den även Senioruniversitetet. En sak är 
dock konstant – våra medlemmars nyfikenhet och bildnings-
törst verkar inte bara stå sig, den utvecklas. Det försöker vi 
möta med vårens program.  
 Jag får ofta frågor om vårt nuvarande bokningssystem. Vi 
har hittills använt Folkuniversitetets system men vi tycker inte 
att det svarar mot våra önskemål. Vi har nu ingått ett avtal 
med ett konsultbolag som under de närmaste månaderna 
kommer att hjälpa oss med att skapa en helt egen hemsida och 
ett nytt boknings- och betalningssystem. Detta kommer i bruk 
först i augusti 2017- hav tålamod till dess.  
 Fast mycket fortsätter som förut står vi inför en hel del 
organisatoriska förändringar redan nu. För det första blir det 
allt svårare att hitta lokaler i centrala Stockholm till de priser 
som vi är vana att betala. Du kommer att märka att vi har 
varit tvungna att ändra tiderna för arrangemang på ABF-huset 
och placera några arrangemang på nya platser. Med ett  ständigt
ökat antal medlemmar och aktiviteter har vi även ett behov av 
att se över bemanningen på kansliet. Under våren kommer vi 
att anlita en vikarie på kanslichefens tjänst. Vi får också en ny 
studierektor för vår studiecirkelverksamhet. Styrelsen har även 
förstärkt kansliet genom att anlita bemanningsföretag.    
 Men kom ihåg att vi även fortsättningsvis behöver medlem-
marnas hjälp på olika sätt. Tveka inte att höra av dig till mig 
eller till kansliet om du tror att du kan bidra på något sätt. 

Catherine Dahlström
ordförande Senioruniversitetet
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Inför framtiden  

ÅRSMÖTE 2017
Detta är en kallelse till årsmöte som kommer att hållas 

lördagen den 25 mars 2017 kl. 12.30
i Aula Magna vid Stockholms universitet.

Årsmötesförhandlingar kommer att finnas tillgängliga 
på Senioruniversitetets webbplats från och med den 10 mars.  
Efter årsmötesförhandlingar bjuder vi på musikunderhållning  

och en intressant och lärorik föreläsning. 
Därefter avslutar vi med vin och snittar.

25
mars
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För att underlätta kansliets hantering får varje 
anmälan bara gälla en person för varje arrange-
mang. Sökande bereds plats i den ordning de 
 anmält sig.

Observera att inbetalningen av avgifter för 
vårterminen går till på följande sätt:

1. Alla som sökt till arrangemang får besked om 
de kommer med eller inte.

2. Om du kommit med på ett arrangemang och 
ännu inte är medlem får du faktura på såväl 
medlemsavgiften som avgiften för arrange-
manget. Avgifterna betalas snarast möjligt.  
Om du kommer med på flera arrangemang 
 betalar du självfallet bara medlemsavgift i 
 anslutning till den första fakturan.

3. Du som inte avser att söka till eller inte 
 kommit med på något arrangemang är också 
välkommen som medlem. Vänligen hör av dig 
till kansliet, eller gå in på vår webbplats, så 
fakturerar vi medlemsavgiften.

Du som sökt till ett arrangemang behöver  
alltså inte betala medlemsavgiften förrän du  
fått besked om att du blivit antagen.

Folkbildningsrådet kräver att person nummer 
registreras på deltagare som deltar i folkbild-
ningsverksamhet. Ange därför tydligt vid 
 anmälan och inbetalning namn, person nummer, 
adress, telefonnummer och e-postadress. Om du 
angivit din e-postadress sänds kallelse, faktura 
och andra meddelanden till den, ej till post-
adressen.

Anmälan till arrangemang är bindande. Om  
du återtar anmälan senare än en vecka före kurs-
start betalar du 100 kronor i expeditions avgift, 
efter kursstart full avgift.

Kostnader för litteratur, entréavgifter, tentamina 
och dylikt tillkommer. Akademibokhandeln, 
 Mäster Samuelsgatan 32, har studeranderabatt  
på vissa kursböcker mot uppvisande av Senior-
universitetets deltagarkort/kallelse.

Mer information om 
Tisdagsföreläsningar på sidan 8
Föreläsningsserier på sidan 9
Seminarieserier på sidan 23
Vandringar och exkursioner på sidan 24
Universitetskurser på sidan 28
Studiecirklar på sidan 35

Medlemskap i Föreningen 
Senior universitetet i Stockholm
För att delta i Senior universitetets arrangemang 
krävs medlemskap i föreningen. Medlem i före-
ningen kan du bli om du är pen sionär och har 
fyllt 55 år. För år 2017 är medlemsavgiften  
150 kronor. Beträffande inbetalning se vad som 
sägs här nedan.

När du deltar i Senioruniversitetets arrangemang 
har du viss försäkring vid olycksfall genom Folk-
universitetet.

Anmälan och inbetalning av avgifterna
Anmälan till arrangemang görs antingen på bifogade anmälningskort i kurskatalogen fr o m den  
9 december per post (v g texta!) eller via vår webbplats  www. senioruniversitetet.se, som öppnas den 9 
december. Observera att anmälan inte kan göras via e-post eller personligen. Besked om  anmälan kan 
dröja upp till tre veckor. Faktura skickas i januari.

Reservation för ändringar – anmäl därför din e-postadress!
Om någon uppgift i denna katalog angående exempelvis datum, klockslag, lokal eller  
föreläsare behöver ändras, meddelas det till deltagarna per e-post. Vi vill gärna kunna nå  
dig, och det är därför angeläget att du uppger din e-postadress i samband med anmälan.  
Om du inte har upp givit e-postadress meddelar vi per brev. Ändringarna kommer också att 
meddelas på vår webbplats: www.senioruniversitetet.se under rubriken Aktuellt.
 Observera att vissa arrangemang kan komma att bli övertecknade – lämna därför in din  anmälan 
snabbt. Men, om ett arrangemang inte får tillräckligt antal deltagare kan det ställas in.

Kom ihåg!
Vår webbplats 

uppdateras hela 
tiden med aktuell 

information.
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Frågor och svar
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.  
Fler frågor och svar finns på www.senioruniversitetet.se

Anmälan
Hur anmäler jag mig till ett arrangemang?
Du kan antingen anmäla dig via vår hemsida 
eller genom att skicka in anmälningstalongen 
från denna kurskatalog. Observera att vi inte tar 
emot anmälningar per e-post eller  telefon!

När får jag besked om jag har kommit med 
på önskat arrangemang?
Så snart vi har registrerat din anmälan får du 
besked om du har fått en plats eller står på 
reserv plats. Vi får in flera tusen anmälningar  
de första dagarna varför det kan ta tid innan  
du får besked.

Kan jag anmäla mig endast till 
enstaka föreläsningar i en serie?
Nej, du anmäler dig till en hel serie, sedan avgör 
du själv vilka föreläsningar du vill gå på.

Reservplats
Jag har fått besked om reservplats. Vad betyder 
det och när kommer jag att få  bekräftelse på att 
jag blivit antagen till arrangemanget?
Arangemanget du anmält dig till är fullbokat och 
du har fått en reservplats och blivit placerad i kö. 
När det blir aktuellt, kommer en kallelse att 
skickas till dig med information om att du nu har 
fått plats på arrangemanget.

Hur kommer det sig att jag fått besked om 
reserv plats trots att jag anmälde mig redan 
första dagen då kurskatalogen kom ut och/eller 
då hemsidan öppnades för anmälningar?
Det är stort tryck på många av våra arrangemang 
varför vissa av dem fort blir fullbokade. Samtliga 
anmälningar registreras från och med den 9 
december, efter inkommet datum. 

Hur kommer det sig att jag får besked om 
 reservplats trots att det på hemsidan stod  
”Platser finns” då jag anmälde mig?
Då vi får in flera tusen anmälningar de första 
dagarna hinner vi inte registrera alla anmäl-
ningar på en gång. Det tar ett par veckor innan 
vi ligger i fas varför det råder eftersläpning på 
hemsidan och det ser ut som det finns platser 
kvar då det i själva verket är fullbokat.

Betalning/Fakturafrågor
Hur betalar jag?
Du betalar när du har fått en faktura per post 
eller e-post. OBS! Invänta alltid faktura, betala 
inte in på annat sätt. Kontakta oss gärna om du 
vill att vi skickar din faktura på nytt.

Kan jag med min faktura betala även avgifterna 
för min make/maka/väninna/granne osv?
Nej. Varje faktura är personlig och det går inte 
att betala arrangemangs- eller medlemsavgifter 
på någon annans faktura.

Jag har fått en e-faktura. Hur betalar jag den?
E-faktura är en elektronisk faktura, dvs en faktu-
ra som skickas till din e-postadress i stället för en 
pappersfaktura med post.
 Fakturan ligger som en fil bifogad till e-post-
meddelandet. Spara filen på din dator, öppna den 
och skriv sedan ut den. Nu kan du betala din 
faktura som vanligt, t ex på ditt närmaste bank-
kontor eller via din internetbank.

Jag har fått en e-faktura. 
Måste jag betala den på internet?
Nej, du kan självklart betala din faktura på 
annat sätt, t ex på ditt närmaste bankkontor.

Jag kan inte öppna filen med e-fakturan. / Jag  
vill få en pappersfaktura istället.
Kontakta oss så skickar vi gärna en pappers-
faktura till din hemadress.

Vad har Senioruniversitetet för bankgironummer?
Betalningar för våra arrangemang ska gå till 
Folkuniversitetets bankgironummer som är  
5508-2721.

Vad har Senioruniversitetet för plusgironummer?
Vi har inte något plusgironummer. Alla betal-
ningar för Senioruniversitetets arrangemang ska gå 
till Folkuniversitetets bankgironummer, se ovan.

Jag har aldrig fått min faktura, däremot s kickades 
en kravfaktura till mig. Hur kommer det sig?
Detta kan bero på ett fel i e-postadressen som  
du angav vid anmälan. Din faktura kan också  
ha filtrerats som spam av din server eller ditt 
mailprogram. De flesta fakturorna skickas med 
e-post, men om de blir obetalda så skickas en 
påminnelsefaktura (kravfaktura) med vanlig post.

STARKA 
PARFYMER
UNDANBEDES
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Så här anmäler du dig via hemsidan,
www.senioruniversitetet.se

Klicka på 
Program och anmälan

Välj i menyn till höger, 
klicka på + 
för att se 
undermenyerna

Välj ämnesgrupp 
(eller ämne direkt)

Välj arrangemang

Boka

1

2

3

4

5

Vårprogrammet kommer att presenteras här 
fredagen den 9 december.
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Fyll i Kursanmälan. 
Alla fält med * 
måste fyllas i.

Kryssa för rutan 
”Jag godkänner 
anmälnings- 
villkoren”

Klicka på 
”Boka kurs”

När anmälan skickats iväg får du en 
kvittens på att anmälan är klar. 
Bekräftelse på anmälan får du så snart 
vi behandlat din anmälan.

6

7

8

9

Om du glömt någon 
uppgift får du ett rött 
felmeddelande upptill. 
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Föreläsningsserier

Tisdagsföreläsningar
Förmiddagsserie

24/1 Familjeliv i förändring 
– resultat från ett EU-projekt
Föreläsare Livia Oláh, docent i demografi, 
 Stockholms universitet
Värd Lena Wollin

31/1 Är Svenska kyrkan ett statligt museum?
Föreläsare Svante Beckman, professor em i 
 teknik och social förändring, Linköpings 
 universitet
Värd Crister Skoglund

7/2 Tuberkulos 
– en gammal bekant i ny skepnad
Föreläsare Christer Larsson, fil dr i molekylär-
biologi, Umeå universitet
Värd Ingvar Isfeldt

14/2 Ideellt arbete och folkbildning
– en resurs för Sverige
Föreläsare Lars Svedberg, seniorprofessor i 
 socialt arbete, Ersta Sköndal högskola
Värd Kenneth Abrahamsson

21/2 Antibiotikaeran börjar närma sig sitt slut
Föreläsare Åsa Melhus, professor i klinisk 
 bakteriologi, Uppsala universitet, överläkare, 
Akademiska sjukhuset i Uppsala
Värd Ingvar Isfeldt

7/3 Den döda kvinnan är den bästa kvinnan 
– kvinnor i teater och opera
Föreläsare Tiina Rosenberg, professor i teater-
vetenskap, Stockholms universitet
Värd Catherine Dahlström

14/3 Nordiska korståg under medeltiden 
– varför slå ihjäl och hur?
Föreläsare Kurt Villads Jensen, professor i medel-
tidshistoria, Stockholms universitet 
Värd Solbritt Benneth

21/3 Grödor för mat och bränsle – avvägningar 
i ett småskaligt kretsloppsjordbruk
Föreläsare Sheshti Johansson, tekn lic i lant-
brukets energi och system, Sveriges lantbruks-
universitet, Uppsala
Värd Ingvar Isfeldt

28/3 Mikroplaster i tandkräm, dammtrasor 
– och världshaven
Föreläsare Marie Löf, fil dr i tillämpad miljö-
vetenskap, ekotoxikolog, Stockholms universitets 
Östersjöcentrum 
Värd Katrin Hallman

4/4 Gutenberggalaxens nova 
– om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 
1500-talets medierevolution
Föreläsare Nina Burton, poet och essäist
Värd Kai-Inge Hillerud

Tid Tio tisdagar kl. 11.00–12.00:
24/1– 4/4, ej 28/2
Lokal Biografen Rigoletto, Kungsgatan 16
Avgift 600 kronor
Arrangemang nummer 100

Eftermiddagsserie

24/1 Får det se ut hur som helst? 
Vårdmiljöns betydelse för hälsa och vård
Föreläsare Helle Wijk, doktor i medicinsk 
 vetenskap, docent i omvårdnad, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet
Värd Lena Wollin

31/1 Reklam och propaganda i svenskt 30-tal 
Föreläsare Elin Gardeström, fil dr i idéhistoria, 
lektor i journalistik, Södertörns högskola
Värd Crister Skoglund

7/2 Den mänskliga rösten i en teknologisk värld
Föreläsare Carl Unander-Scharin, musikdirektör, 
operasångare och kompositör, fil dr, gäst-
professor Karlstads universitet 
Värd Britt Olofsdotter

14/2 Är 70 det nya 20?
Föreläsare Ingmar Skoog, professor i psykiatri, 
Göteborgs universitet
Värd Kenneth Abrahamsson

21/2 Flygresor och sex sprider zikavirus
– inte bara myggor
Föreläsare Joacim Rocklöv, docent i epidemiologi 
och global hälsa, Umeå universitet
Värd Katrin Hallman

7/3 Nordenflycht vs Rousseau
Fruentimrets försvar
Föreläsare Jennie Nell, fil dr i litteraturvetenskap, 
Stockholms universitet och Carl Håkan Essmar, 
trubadur
Värd Catherine Dahlström

Starka parfymer undanbedes på samtliga föreläsningsserier.

Starka 
parfymer

undanbedes
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14/3 Det inhägnade paradiset 
– om islams trädgårdskonst
Föreläsare Inger Berglund, landskapsarkitekt 
LAR/MSA
Värd Britt Olofsdotter

21/3 Pensionärsligan – så blev den till
Föreläsare Catharina Ingelman-Sundberg, 
 författare
Värd Solbritt Benneth

28/3 Hundens inre liv
Föreläsare Per Jensen, professor i etologi, 
 Linköpings universitet
Värd Britt Olofsdotter

4/4 Den heliga Birgittas hus i Rom 
– en medeltida kamp?
Föreläsare Sara Risberg, docent i latin, 
 Riksarkivet
Värd Solbritt Benneth

Tid Tio tisdagar kl. 13.30–14.30:
24/1–4/4, ej 28/2
Lokal Biografen Rigoletto, Kungsgatan 16
Avgift 600 kronor
Arrangemang nummer 110

Föreläsningsserier
De bortglömda 

En gång var de mycket kända författare. Deras 
böcker köptes, lästes, debatterades och lånades 
på biblioteken i häpnadsväckande omfattning. 
Rätt som det var falnade glansen och de försvann 
från boklådor, kultursidor och det allmänna 
medvetandet.
 I den här serien tar vi upp sex författarskap 
under 1900-talet som betydde mycket under en 
tid men som det är tyst om i dag. Var är de nu? 
Är det dags att ge dem en ny chans?

16/3 Gustaf Hellström (1882–1963)
Han var både författare och journalist. Med klar 
blick såg han vilka omvälvande krafter som rörde 
sig under ytan i samhället. Snörmakare Lekholm 
får en idé (1927) är hans mest kända roman.
Föreläsare Lennart Leopold, fil dr i l itteratur-
vetenskap

23/3 Stina Aronson (1892–1956)
Hon skrev många böcker utan större framgång. 
Sent i livet slog hon igenom rejält med den språk-
ligt avancerade romanen Hitom himlen (1946) 

som inte minst haft stor betydelse för andra 
författare, till exempel Sara Lidman.
Föreläsare Birgitta Holm, professor em i litteratur-
vetenskap, Uppsala universitet

30/3 Sigge Stark (1896–1964)
Egentligen hette hon Signe Björnberg. Hon skrev 
i snabb takt hundratals romaner som alla ut-
spelar sig i landsbygdsmiljö. Oerhört älskad. 
Oerhört föraktad.
Föreläsare Britt Dahlström, litteraturhistoriker

6/4 Alice Lyttkens (1897–1991)
Hon blev mycket känd och uppskattad för sina 
många historiska romaner, men hon skrev också 
flera böcker med ett tydligt feministiskt perspektiv.
Föreläsare Eva Heggestad, docent i litteratur-
vetenskap, Uppsala universitet

20/4 Olle Hedberg (1899–1974)
Han gav ut en bok om året i mer än tre decen-
nier. De älskades av både läsare och kritiker som 
ingen annan samtida författares alster. Sedan 
försvann både han och hans böcker plötsligt in i 
glömskan. Där har de blivit kvar.
Föreläsare Erik Janson, journalist

27/4 Bernhard Nordh (1900–1972)
Han var med sina vildmarksromaner i många år 
den mest utlånade författaren bland manliga 
läsare på svenska bibliotek.
Föreläsare Matts Heijbel, författare

Programansvarig Erik Janson
Tid Sex torsdagar kl. 13.30–15.15:  
16/3–6/4, 20/4, 27/4 
Lokal Best Western Plus Time Hotel,  
Vanadisvägen 12
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 120

Från Eddan till Mo Yan

Om hur texter ur världslitteraturens skattkista 
transformeras till njutbar svenska berättar några 
av Sveriges främsta översättare. Översättare och 
översättningsarbete har länge kommit i skym-
undan eller förbigåtts med tystnad, men har på 
senare tid fått mer uppmärksamhet och uppskatt-
ning samt mer utrymme på tidningarnas kultursi-
dor. Föreläsningsserien behandlar texter, i första 
hand prosa, som översatts från isländska, hebre-
iska, engelska, kinesiska, polska och franska.

24/1 Att översätta Eddan på nytt
Om en fornnordisk klassiker och hur den kan 
överföras till dagens svenska.
Föreläsare Lars Lönnroth, professor em i litteratur-
vetenskap, Göteborgs universitet. Han har  särskilt 
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forskat om fornnordisk litteratur och muntlig 
diktning och även varit Svenska Dag bladets 
kulturchef. Hösten 2016 utkom hans nyöversätt-
ning av Den poetiska Eddan.

31/1 Hur låter vågornas skvalp på hebreiska?
Den moderna hebreiskan rymmer bibliska språk-
traditioner, uttryck ur medeltida rabbinsk littera-
tur och populär gatuslang med influenser från 
jiddisch och arabiska.
Föreläsare Natalie Lantz, översättare och dokto-
rand i hebreiska bibelns exegetik, Uppsala univer-
sitet. Hon har bl a översatt den hyllade Falafel
kungen är död av Sara Shilo, som handlar om en 
invandrad marockansk familj i norra Israel. 

7/2 Viljan till översättning
Är översättning rätt område om man vill utöva 
sin kreativitet? Har översättaren ens rätt att ha 
en personlighet?
Föreläsare Erik Andersson, författare och över-
sättare, som utgivit tio egna verk och ett femtio-
tal översättningar av författare som James Joyce, 
Flan O’Brien, Colin Tóibin, Edward Aubyn och 
J.R.R. Tolkien.

14/2 Att måla fötter på en orm  
– exempel från nyare kinesisk litteratur
Svenskan skiljer sig mycket från kinesiskan, som 
har flexibla ordklasser, inga verbböjningar och 
där singular och plural ibland inte går att utläsa. 
Föreläsare Anna Gustafsson Chen, sinolog, 
biblio tekarie och översättare av bl a nobel pris-
tagaren Mo Yan.

21/2 Att översätta är att läsa i kubik
Framstående polska och franska poeters och 
berättares olika temperament speglas i deras 
texter.
Föreläsare Anders Bodegård, översättare och 
språklärare. Han har bl a översatt nobelpris-
tagaren Szymborska samt Kapuscinski, Gombro-
wicz, Flaubert och Houellebecq och har tidigare 
varit svensk lektor i Polen och Frankrike. 

Programansvarig Eva Palm
Tid Fem tisdagar kl. 15.00–16.45: 24/1–21/2
Lokal Best Western Plus Time Hotel, 
 Vanadisvägen 12
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 130

Litterära fredagar på Stora Henriksvik

Till vårens föreläsningsserie på Långholmen 
kommer dagsaktuella svenska författare för att 
berätta om egna verk. Forskare talar om klassi-
ker och vi får följa med på en litterär tur i ord 

och bild genom det ”mordiska” Yorkshire. Vi får 
också en inblick i ett kulturråds verksamhet. 

3/2 Jag hittar på mig själv 
Föreläsare Ulf Stark, författare

17/2 Litterära mord i mellersta England  
– en slingrande resa mellan får, pubar  
och fiktiva mordplatser 
Föreläsare Lotta Olsson, kulturjournalist, 
 Dagens Nyheter

3/3 George Sand  
– en kvinna före sin tid
Föreläsare Lena Kåreland, professor em i 
litteratur vetenskap, Uppsala universitet

17/3 Vägen mot Bålberget
Föreläsare Therese Söderlind, författare

31/3 Tre år som kulturråd i Berlin
Föreläsare Marika Lagercrantz, skådespelare

7/4 Hjalmar Gullbergs skånska landskap  
och tre kärlekar
Föreläsare Anders Palm, professor em i litteratur-
vetenskap, Lunds universitet
 
Programansvarig Gerda Johansson 
Tid Sex fredagar kl. 10.15–12.00:  
3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3, 7/4
Lokal Stora Henriksvik, Långholmsmuren 21
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 140

Tysk dramatik – från Sturm und Drang 
till vår tid

Den tyskspråkiga teatern är ledande på konti-
nenten med framstående scener i Berlin, Wien, 
Hamburg, München m fl. Borgerliga familje-
dramer, revolutionära skådespel, pjäser om livets 
yttersta mening - dessa teman har präglat drama-
tiken i de tyskspråkiga länderna sedan 250 år. 
Många är de författare som har blivit klassiker 
på de tyska scenerna, från Schiller, Büchner, von 
Horvath, Schnitzler, Brecht, Weiss till dagens 
dramatiker som Schwab och Schimmelpfennig.  
Ändå tycks den tyska dramatiken befinna sig i 
skymundan jämförd med den anglosaxiska i vårt 
land. Vad kännetecknar dessa dramatiker, vilken 
ställning har de i den tyska teatern? Spelas de alls 
på svenska scener?
 Föreläsningsserien ska ge en överblick över 
250 års rika och mångfacetterade dramapro-
duktion och ge inspiration att se pjäserna med 
nya ögon.
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25/1 Traditioner, teman och former i det 
 tyskspråkiga dramat 
Finns det en ”tysk”  dramatik och – i så fall – vad 
är det som känne tecknar den?
Föreläsare Willmar Sauter, professor em, 
 institutionen för kultur och estetik,  Stockholms 
universitet

1/2 Tre epoker – tre pjäser. Vad berättar de om 
sin samtid och om vår tid?
Emilia Galotti, Lessing (1700-talet), De stora 
vidderna, Schnitzler (1900-talet), Svarta Djuret 
sorg, Hilling (2000-talet)
Föreläsare Tobias Theorell, regissör och skåde-
spelare som skapat många uppsättningar av tysk 
dramatik

8/2 Betydande dramatiker/pjäser på de tysk-
språkiga scenerna främst under 1900-talet 
Teaterns ställning i det tyska samhället.  
Finns det skillnader jämfört med Sverige? 
Föreläsare Leif Zern, litteraturvetare, kritiker 
och författare

15/2 Intressanta svenska uppsättningar av 
tysk dramatik på Dramaten 
Olika epoker speglas med smakprov i form av 
spännande scener ur några uppsättningar.
Föreläsare Dag Kronlund, fil dr i teatervetenskap, 
chef för Dramatens arkiv och bibliotek

22/2 Från urval till premiär
Den tyska teaterns ställning i Sverige, nu, då och 
i framtiden. 
Föreläsare Samtal mellan Emma Meyer-Dunér, 
dramaturg på Dramaten och Leif Zern

Programansvarig Helga Messel
Tid Fem onsdagar kl. 11.45–13.30: 25/1–22/2
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 150

Arts & Crafts-rörelsen – idéer och uttryck 
i England och Sverige

 
Ett starkt trädgårdsintresse, ett engagemang för 
personlig inredning och för hantverk i genuina 
material är levande i Sverige i dag. Rötter till 
detta finns bl a i Arts & Crafts-rörelsen, som 
växte fram i England under slutet av 1800-talet 
som en reaktion mot den tekniska utvecklingens 
tempo, som utvecklat okänsliga industriproduk-
ter och förfulat hem och stadslandskap. William 
Morris var ledare för de nya strömningarna. 
Hans märkliga mönster, tapeter, tyger, vävnader 
och glasföremål lever kvar och älskas. I Sverige 
påverkades många. Ellen Keys bok Skönhet för 

alla (1899) är ett exempel, Carl och Karin Lars-
sons hem Lilla Hyttnäs i Dalarna ett annat.
 Denna föreläsningsserie vill ge en fördjupning 
av den samhällssyn och den filosofi som skapade 
Arts & Crafts-rörelsen. Den ger även möjlighet 
att i ord och bild möta rörelsens starka personlig-
heter, deras miljöer och deras verk.

24/1 Samhället som födde The Arts & Crafts 
Movement

31/1 John Ruskin, Prerafaeliterna och 
 kvinnorna runt dem

7/2 William Morris – liv och verk

28/2 Det faktiska uttrycket

7/3 Arts & Crafts-rörelsen – den vidare kretsen

14/3 Arts & Crafts i Sverige

Föreläsare Elisabeth Svalin Gunnarsson, 
 kulturvetare
Programansvarig Anita Welin Clarhäll
Tid Sex tisdagar kl. 13.00–14.45:  
24/1–7/2, 28/2–14/3
Lokal Best Western Plus Time Hotel, 
 Vanadisvägen 12 
Avgift 550 kr 
Arrangemang nummer 160

Vad skiljer och förenar judar, 
kristna och muslimer?

Judar, kristna och muslimer brukar kallas Abra-
hams barn, eftersom de alla räknar Abraham 
som stamfader och förebild. De vänder sig till 
samma Gud, som enligt religionernas bekännare 
har skapat världen och gett människorna livet 
som gåva, en gåva som skall förvaltas enligt 
givarens vilja. De grundläggande etiska idealen är 
gemensamma: ansvar för livet, skapelsen och 
medmänniskorna. Alla räknar också med att 
Gud sänt profeter och budbärare för att förkunna 
livets värde och ansvar.

29/3 Judendomens uppkomst
Under Israels folks historia, som börjar enligt 
Bibeln med Abraham och fortsätter med Moses, 
David och profeterna, växte tron på Messias 
fram. Hoten om förskingring gjorde att gemen-
skapen blev viktig och att judendomen utveck-
lade särskilda tecken på tillhörighet.

5/4 Judendomens lära och utveckling 
Det judiska folkets öden har växlat starkt, men 
religionen har hållit folket samman. År 1492 
tvingades judarna lämna Spanien och en tid av 
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rik gemenskap. Olika riktningar uppstod när 
förtrycket i Europa minskade. Förintelsen och 
staten Israel har haft stor betydelse.

19/4 Kristendomens uppkomst
Kristendomen uppstod som en följd av Jesus 
förkunnelse och livsöde. Förkunnelsen om Jesus 
som Messias blev det romerska rikets religion. 
Samtidigt formades den kristna läran om treenig-
heten och Jesus som gudomlig. 

26/4 Kristendomens lära och utveckling
Kristendomen blev en världsreligion genom 
missionä rer som nådde länder i hela Europa och 
Nya världen. Kyrkan var från början delad i en 
västlig och en östlig del. Den västliga splittrades 
genom reformationen. Den östliga består av 
nationalkyrkor, störst är den ryska.

3/5 Islams uppkomst
Islam uppstod genom Muhammed under början 
av 600-talet. Enligt muslimernas tro mötte han 
ängeln Gabriel, som dikterade Koranen. För-
kunnelsen skapade gemenskap mellan stam marna 
på Arabiska halvön och spreds genom deras 
erövringar till omgivande länder. 

10/5 Islams lära och utveckling
Det grundläggande är tron på en Gud, som sänt 
profeter till världen för att vägleda människorna 
till ett bättre liv. Det viktigaste i detta livsideal är 
människans ansvar för sig och skapelsen. Detalj-
bud stärker gemenskapen. Politik har i modern 
tid skapat konflikter.

Föreläsare Christer Hedin, docent och 
 universitetslektor i religionshistoria, Stockholms 
universitet
Programansvarig Anita Kruckenberg 
Tid Sex onsdagar kl. 9.30–11.15:  
29/3–5/4, 19/4–10/5
Lokal Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 170

Kinas väg – från himmelskt imperium 
till global stormakt

Kinesiska vägval är avgörande för fattigdom, 
klimat och fred i världen. Kina är i stark om-
välvning och miljoner människor i världens 
 största land har lyfts ur misär. Samtidigt är 
 landet fortfarande en enpartistat med stora in-
hemska utmaningar. Sex föreläsare berättar om 
3000 år av historia, om 1900-talets revolution, 
om vardagsliv, ekonomi, litteratur och Kinas roll 
i världen.

23/1 Så fungerar Kina  
– från opiumkrig till supermakt
Ola Wong berättar utifrån sin bok Peking
syndromet om hur enpartistaten fungerar och 
hur Kinas självbild har förändrats genom åren.
Föreläsare Ola Wong, journalist, författare och 
sinolog

30/1 En annan värld 
– minnen från Kina 1961–1962
I början av 60-talet studerade den unga Cecilia 
Lindqvist i ett Kina som präglades av fattigdom 
och revolutionens sociala och ekonomiska om-
välvningar. Hon lånade en kamera och doku-
menterade sin omgivning.
Föreläsare Cecilia Lindqvist, författare, fotograf, 
professor och sinolog

6/2 Kina i världen 
Dagens Kina är globaliseringens stora vinnare 
och det viktigaste landet i den maktförskjutning 
där västvärldens dominans försvagas och andra 
aktörer stiger fram. 
Föreläsare Börje Ljunggren, asienkännare  
och författare, f d svensk ambassadör i Kina

13/2 Sidenvägens tre födelser
Den mytomspunna Sidenvägen blev tidigt en 
viktig förbindelselänk mellan Kina, Centralasien 
och Medelhavsområdet och har fått ny aktualitet 
som ”The New Silk Road”. 
Föreläsare Håkan Wahlquist, antropolog, före-
ståndare för Sven Hedins Stiftelse vid Kungl. 
Vetenskapsakademien

20/2 När hundra blommor blommar 
– kinesisk litteratur i dag
Kinas moderna litteratur är starkt påverkad av 
enpartistatens krav på likformighet och politisk 
kontroll. Det finns ändå en rik produktion av 
berättelser.
Föreläsare Anna Gustafsson Chen, sinolog, 
 bibliotekarie och översättare

27/2 Konfucius betydelse i Kinas historia
Konfucius (551–479 f. Kr.) var den första kinesis-
ka tänkare vi känner till namnet, och konfu -
cianismen var under tvåtusen år statsfilosofi i Kina.
Föreläsare Torbjörn Lodén, professor em i Kinas 
språk och kultur, Stockholms universitet

Programansvariga Cecilia Bäcklander  
och  Torbjörn Lodén
Tid Sex måndagar kl. 9.30–11.15:  
23/1–27/2
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 180
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Migration och integration

Det pågående flyktingmottagandet har ställt det 
svenska samhället inför nya påfrestningar.
 Vi upplever en målkonflikt mellan vår empa-
tiska vilja att ge en fristad till människor på flykt 
och de uppoffringar som måste ske. En annan 
konflikt kan finnas mellan målet för vår säkerhet, 
som bl a är att värna vår förmåga att upprätt-
hålla våra grundläggande värden som demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, 
och målet att integrera invandrarna.
 I denna serie föreläsningar vill vi ta reda på 
vad som gäller för flyktingmottagandet i Sverige
och i förhållande till andra länder. 
 Obs! Serien gavs även hösten 2016.

23/1 Bakgrunden från 70-talet till i dag
Från arbetskraftsinvandring till flykting mot-
tagande. Invandrings- och integrationspolitiken
från 70-talet till i dag, åtgärder och dess konse-
kvenser. Likheter och skillnader i förhållande till 
andra länders integrationspolitik. Vilka åtgärder 
behövs i nuvarande flyktingpolitik för en fram-
gångsrik integration?
Föreläsare Peo Hansen, professor, Institutet för 
forskning om migration, etnicitet och samhälle, 
Linköpings universitet

30/1 Styrande regelverk i FN, EU och Sverige
Sverige har anslutit sig till FN:s flyktingkonven-
tion och antagit lagar som styr flyktingmot-
tagning, skyddsbehövande och asylsökande sam-
tidigt som vi har att förhålla oss till solidaritets-
tanken inom EU. Hur kan Sverige och EU 
 hantera flyktingströmmarna?
Föreläsare Rebecca Stern, docent i folkrätt, 
 Uppsala universitet

6/2 Det svenska mottagningssystemet 
för flyktingar
Flyktingmottagning, bistånd och medborgarskap. 
Hur det svenska mottagningssystemet för flyk-
tingar ser ut, ansvaret för alla som vistas i kom-
munen, rätten till medborgarskap och hur
kommunerna gör för att ta sitt ansvar för flyk-
tingar och ensamkommande flyktingbarn. Hur 
ser andra länders flyktingmottagande ut i för-
hållande till det svenska?
Föreläsare Jonas Krantz, sektionschef, 
 Migrationsverket, Gunilla Olofsson och Lotta 
Dahlerus, utredare, Sveriges kommuner och 
landsting

13/2 Vad kostar migrationen?
Fler människor betyder fler utgifter i form av 
bland annat utbildning och vård. Men invand-
ringen kan också föra med sig många samhälls-
ekonomiska vinster. Hur ser det egentligen ut? 

Föreläsare Eskil Wadensjö, professor i national-
ekonomi, Institutet för social forskning, 
 Stockholms universitet

20/2 Fungerar integrationspolitiken?
Integration ur statsvetenskapligt perspektiv. På 
vad sätt skiljer sig Sverige från andra länder?
Föreläsare Andreas Johansson Heinö, fil dr i 
statsvetenskap, Göteborgs universitet

6/3 Panelsamtal om målkonflikter
I samtalet vill vi beskriva konsekvenserna av 
målkonflikter som behandlats i föreläsnings-
serien. De ekonomiska konsekvenserna är uppen-
bara, men vilka blir de långsiktiga effekterna? 
Hur påverkas samhällets stabilitet, den sociala 
sammanhållningen och den kulturella gemen-
skapen?
Samtalsledare Lars Calmfors, professor i interna-
tionell  ekonomi, Stockholms universitet, Lasse 
 Granestrand, journalist, författare, Christer 
Zettergren, f d rådgivare till generaldirektören 
vid Migrationsverket

Programansvariga Bo Irblad, Ing-Marie Persson, 
Lars-Erik Salomonsson
Tid Sex måndagar kl. 11.45–13.30:  
23/1–20/2, 6/3
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 190

Turkiet i Erdoğans grepp

Under de senaste åren har Turkiet utvecklats i en 
allt mer auktoritär riktning. Efter korruptions-
skandalerna 2013 med koppling till Recep Tayyip 
Erdoğans parti AKP ökade förföljelsen av opposi-
tionella. Regeringen tog också stark kontroll över 
medierna och rättsväsendet. Våldet mot den 
kurdiska minoriteten tilltog. Efter det nedslagna 
kuppförsöket sommaren 2016 stärktes president 
Erdoğans makt medan demokratin och rätts-
staten ytterligare försvagades.
 Turkiet har en dramatisk historia och har med 
sina snart 80 miljoner invånare ambitionen att 
vara en regional stormakt. Samtidigt intensifierar 
Europa sitt samarbete med Turkiet för att han-
tera den pågående flyktingkrisen. 

26/1 Den politiska utvecklingen i Turkiet 
Föreläsare Paul Levin, direktör för Institutet för 
Turkietstudier, Stockholms universitet

2/2 Det moderna Turkiet – från ungturkarnas 
revolution 1908 till våra dagar
Föreläsare Elisabeth Özdalga, professor i socio-
logi och forskare vid Svenska Forskningsinstitutet 
i Istanbul
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9/2 Turkiet som regional stormakt  
– om stormiga relationer i grannskapet
Föreläsare Katja Magnusson, Sveriges Radios 
korrespondent i Turkiet och Mellanöstern 2011–
2016

16/2 Kurdfrågan  
– varför är den så svår att lösa?
Föreläsare Aras Lindh, analytiker vid Utrikes-
politiska institutets forskningsavdelning 

23/2 I händelsernas centrum
Föreläsare Ülkü Holago, Sveriges Radios korre-
spondent i Turkiet under och efter kuppförsöket 
sommaren 2016

2/3 Turkiet och EU
Föreläsare Annika Ström Melin, Dagens 
 Nyheters EU-korrespondent

Programansvariga Cecilia Bäcklander och 
 Christina Eidem
Tid Sex torsdagar kl. 9.30–11.15: 26/1–2/3 
Lokal Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 200

Bach och barockens musik

Genom besök i katedraler och på barnhem, på 
operatiljor och kaffehus och hos ett antal mindre 
kända musikmästare under 1600-tal och tidigt 
1700-tal närmar vi oss det tidiga 1700-talets 
fascinerande och alltid lika levande musikaliska 
gigant: Johann Sebastian Bach. Vägvisare är 
musikvetarna och musikinspiratörerna Måns 
Tengnér och Bodil Asketorp. 

16/3 Är barockens musik barock? 
”Barockt” är det ord man i efterhand använde 
för det man uppfattade som formlöst, svulstigt 
och överdrivet i konst och musik från 1600- och 
tidigt 1700-tal. Hur väl stämmer det egentligen? 
Föreläsare Måns Tengnér, musikvetare, musik-
journalist

23/3 Generalbasens tid
Basso continuo, konsten att skapa och ackom-
panjera musik utifrån en basstämma är den 
gemen samma nämnaren och hanteras av orga-
nister, cembalister, lutenister och många andra.
Föreläsare Bodil Asketorp, musikvetare

30/3 Mellan Rubens och Versailles
Följ med på en resa genom musiken från 
1600- talet, den som kommer att utgöra Bachs 
verktygslåda. Här finns det teatraliska och im-
proviserade sida vid sida med Ludvig XIV:s 
 strikta klassicism.
Föreläsare Måns Tengnér

6/4 Hemma hos Bach
Förutom att lyda kraven från kyrka och hov är 
1700-talets musiker ibland också egenföretagare: 
kringresande virtuos, instrumenthandlare eller 
utgivare av musiktidskrifter. Hur får Bach ihop 
det med kaoset i köket bland barn och skolbarn?
Föreläsare Bodil Asketorp

20/4 Bland oratorier och passioner
Hur uttrycker man bäst andlighet i musik? 
 Genom praktfull mångstämmighet eller genom 
ett vara enkel och känslosam? Bachs musik navi-
gerar skickligt i en infekterad strid om hur musik 
bör vara.
Föreläsare Måns Tengnér

27/4 Bach–hopplöst omodern eller  
radikal avantgardist?
Bach arbetar med fugor, kanon och matematiska 
proportioner i sin musik. Men hur får man en 
fuga att uttrycka sorg eller erotik? Och behöver 
man det? Hur får man en kanon att svänga som 
på dansgolvet? 
Föreläsare Måns Tengnér

Programansvarig Monika Hammar Granberg
Tid Sex torsdagar kl. 14.00–15.45:  
16/3–6/4, 20/4, 27/4 
Lokal Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41 
Avgift 550 kr 
Arrangemang nummer 210

Hasse & Tage – humoristiska humanister

Det nästan 30-åriga samarbetet mellan Hans 
Alfredson och Tage Danielsson utgör en epok i 
svensk nöjeshistoria. Genom revyer, visor, böcker 
och filmer speglade och kommenterade de tidens 
stora samhällsförändringar på ett spexartat och 
skarpt satiriskt sätt, men alltid med en grund-
läggande tro på humanism och godhet. Många 
av deras citat har blivit bevingade och många 
musiknummer och sketcher med artister som 
Monica Zetterlund, Martin Ljung, Gunnar 
Svensson, Gösta Ekman, Lena Nyman, Sonya 
Hedenbratt, Toots Thielemans och Birgitta 
Anders son är i dag klassiker. Om Hasse & Tages 
digra produktion och stora betydelse för svensk 
kultur berättar fil dr Johanna Broman Åkesson, 
allt rikligt illustrerat med musik-, text- och 
 bildexempel.
 Obs! Serien gavs även hösten 2016.

8/3 Lär oss i kväll
Ca 1955–62 t ex Spex, Radiotjänst, Knäppupp, 
Gröna hund
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15/3 Kärlek har ändrat karaktär
1963–65 t ex Hålligång, Gula hund, Att angöra 
en brygga

22/3 Längtans blomma är störst på håll
1966–69 t ex Å, vilken härlig fred, Lådan, 
 Spader, Madame!

29/3 Men tiden går
1970–74 t ex 88-öresrevyn, Äppelkriget,  
Glaset i örat

5/4 Var blev ni av ljuva drömmar?
1975–78 t ex Släpp fångarna loss, det är vår!, 
Svea hund, Picassos äventyr

12/4 Vi håller om varandra
1979–1985 t ex Under dubbelgöken, Fröken 
Fleggmans mustasch, Ronja Rövardotter

Föreläsare Johanna Broman Åkesson, fil dr i 
musikvetenskap, Stockholms universitet 
Programansvarig Bengt Etzler
Tid Sex onsdagar kl. 14.00–15.45:  
8/3–12/4
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 220

Levande jazzhistoria – bebop, cool, 
mainstream, hardbop, free och fusion

Detta är en fristående fortsättning på höstter-
minens serie om levande jazzhistoria. Musikern, 
orkesterledaren och estradören Ulf Johansson 
Werre spelar och exemplifierar själv från flygeln, 
med rösten och trombonen, spelar skivor och 
förklarar musikens uppbyggnad samt diskuterar 
musikexemplen ur ett historiskt perspektiv. Ulf 
berättar, analyserar och kåserar även kring per-
sonligt upplevda fenomen inom jazzhistorien.
Seriens fokus är att lyssna på, belysa, analysera 
och ge en utvecklad förståelse för de stora och 
banbrytande solisterna och orkestrarna från 
bebop till fusion under två decennier av jazz-
musikalisk högkultur från 1945–1965. Vi jämför 
stilarter och konstnärliga uttryckssätt, studerar 
utvecklingslinjer och går under ytan på de musi-
kaliska kvaliteter som bygger upp jazzens känslo-
mässiga och intellektuella magi.
 Vid två tillfällen kommer Ulf att presentera en 
gäst med vilken han musicerar och diskuterar 
musik- och skivexempel.

7/2 De legendariska solisterna 1
Vi öppnar sinnena för Charlie Parker, Dizzy 
Gillespie, Miles Davis, Stan Getz, John Coltrane 
m fl.

14/2 De legendariska solisterna 2
Vi går vidare med Sonny Stitt, Cannonball 
 Adderly, Clifford Brown, J.J. Johnson, Sonny 
Rollins m fl.

21/2 De större orkestrarna
Dizzy Gillespie, Count Basie, Duke Ellington, 
Stan Kenton, Buddy Rich, Harry Arnold, Gil 
Evans, Woody Herman, Thad Jones-Mel Lewis, 
Gerry Mulligan m fl.  

28/2 Berömda grupper – combos 1
Charlie Parker Quartet & Quintet, Clifford 
Brown-Max Roach Inc, Art Blakey & The Jazz 
Messengers, Cannonball Adderly-John Coltrane 
Quintet, Lee Morgan, Putte Wickmans Sextett 
m fl.

21/3 Berömda grupper – combos 2
Miles Davis Quartet, Quintet & Sextet, Jay & 
Kai, Gerry Mulligan – Bob Brookmeyer/Chet 
Baker, Arne Domnérus Orkester m fl.

28/3 Berömda trios
Bud Powell, Oscar Peterson, Bill Evans, Ahmad 
Jamal, Nat King Cole, Jimmy Smith, Tony 
 Williams, Sonny Rollins m fl.
Föreläsare Ulf Johansson Werre, jazzmusiker och 
konstnärlig ledare

Programansvariga Bengt Etzler, Anita 
 Kruckenberg
Tid Sex tisdagar kl. 10.00–11.45:  
7/2–28/2, 21/3, 28/3
Lokal Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 230

Povel Ramel – en kulturhistorisk 
resa i glädjens tecken

Povel Ramel är en centralgestalt i det svenska 
1900-talets kultur. Hans visor speglar och kom-
menterar den svenska kulturhistorien på ett unikt 
sätt. Hans musikproduktion famnar nästan hela 
1900-talets populärmusikhistoria från skilling-
tryck till rock och rymmer även konstmusika-
liska drag – allt tolkat med glimt i ögat och jazzig 
timing. Hans texter bjuder på såväl ordlekar som 
filosofiska betraktelser, drag från såväl folkliga 
ballader som moderna poeter. I denna föreläs-
ningsserie gör fil dr Johanna Broman Åkesson en 
djupdykning i Ramels produktion. Utifrån olika 
perspektiv sätts hans verk i relief till samtida och 
historiska genrer och stilar samt andra text- och 
musikskapare som Bach, Bellman, Alice Tegnér, 
Irving Berlin, Evert Taube, Karl Gerhard, Ulf 
Peder Olrog, Fats Waller och många fler. Före-
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läsningarna bjuder på mängder av musik- och 
textexempel ur vitt skilda genrer och från flera 
sekler.

25/1 Povel Ramel och moderniteten
Om Povel Ramels uppväxt, inspirationskällor 
och början på karriär i den svenska moderni-
tetens framväxt.

1/2 Povel Ramel och litteraturen
Om Povel Ramels anknytning till litteraturhisto-
riska stildrag och strömningar och hans unika 
pastisch- och parodikonst.

8/2 Povel Ramel och historien
Om Povel Ramels tolkningar och anspelningar 
på händelser, företeelser och personer i det för-
flutna och i samtidshistorien.

15/2 Povel Ramel och världen
Om Povel Ramels exotism, reseskildringar  
och bild av det svenska kontra det utländska.

22/2 Povel Ramel och filosofin
Om Povel Ramels filosofi – dess tidlösa budskap 
och dess förankring i historien och samtiden.

1/3 Povel Ramel och musiken
Om Povel Ramel som kompositör, pianist och 
artist och hans speciella förhållande till musiken.

Föreläsare Johanna Broman Åkesson, fil dr i 
musikvetenskap, Stockholms universitet 
Programansvarig Bengt Etzler
Tid Sex onsdagar kl. 14.00–15.45:  
25/1–1/3
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 240

Gulåblå arkitektur?

Var kommer våra svenska hus ifrån? Varför 
bygger vi ibland på längden och ibland på höj-
den? Genom sekler har olika husmodeller ut-
vecklats i Sverige. Inspirationskällorna är ofta 
internationella. Är ens den typiska Röda stugan 
ett svenskt påfund? Följ med på Staffan Bengts-
sons arkitekturvandring genom tid och rum. Och 
bli mindre husvill… 

8/3 Röda stugor åt alla?
Det svenskaste av alla hus? Faluröda stugor, 
svarar de flesta. Föreläsningen berättar om röda 
hus och gröna skogar. Om kylslagen verklighet 
och ljuva drömmar. Om torpet som ikon och om 
Melker Melkerssons berömda skärgårdshus. 

15/3 Korsvirke i Skåne
Varför blev det korsvirkeshus i Skåne? Varifrån 
kom den enkla tekniken som bönder och fiskare 
så lätt anammade? Vi vandrar mellan hela byar 
och enstaka gårdar. Kliver in under halmtaken 
och vänder blicken söderut, mot Tyskland och 
Danmark. 

22/3 Miljonprogrammet, älskat och hatat
Under en tioårsperiod 1965–1975 byggde Sverige 
1 miljon bostäder och besegrade en gigantisk 
bostadsbrist. Hur blev resultatet? Bara kvantitet 
eller också kvalitet? Hur tänkte arkitekterna? 
Kommer nya miljonprogram att lösa dagens 
bostadsnöd? Se husen som fortfarande får arki-
tekter att tala om ”det bästa som någonsin 
byggts”.

29/3 Kataloghus och självbygge
De kom på allvar under 1930-talet men fanns 
redan i slutet på 1800-talet. Hus för vanligt folk 
med lite händiga släktingar. Nästan alla byggdes 
i utkanten av våra städer. Ofta är de lådiga och 
enkla, men de första var påkostade och rika på 
snickarglädje. Kataloghusens epok är en svensk 
berättelse full av kärnfamilj och standardmått.

5/4 Grosshandlarvillor
En praktpjäs i svensk arkitekturhistoria, popu-
lära i Stockholms skärgård och på Djurgården 
kring förra sekelskiftet. Framgångsrikt folk 
 bröstade sig och hela släkten fick plats. Snickare 
och murare blev skickliga på både jugend- och så 
kallad schweizerstil. När 1960-talets modernitet 
grasserade som bäst fick de förfalla och många 
revs så småningom. 

26/4 Radhus, nästan villa 
I Sverige blomstrade radhusbyggen på 1950-talet. 
Men radhus utvecklades faktiskt i Frankrike 
redan på 1600-talet! Våra bästa arkitekter ritade 
och skickliga hantverkare byggde så det stod 
härliga till. I dag är många av radhusområdena 
eftertraktade på husmarknaden. Praktiska, lätt-
skötta trädgårdar, bra belägna. 

Föreläsare Staffan Bengtsson, tv-producent och 
designkritiker
Programansvarig Tove Faye-Wevle
Tid Sex onsdagar kl. 11.45–13.30:  
8/3–5/4, 26/4
Lokal Katasalen ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 250
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Vad händer med Stockholms stadsbild?

Föreläsningsserien inleds med en introduktion 
som rör nya tendenser inom Stockholms stads-
byggande. Det gäller bl a flera stora stadsom-
vandlingsprojekt där det redan i samrådspro-
cessen framfördes omfattande kritik. Trots starka 
invändningar har dock planeringen drivits vidare 
fastän många avgörande frågor ännu inte är 
lösta. Det gäller t ex Slussens ombyggnad och 
planer på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Vi 
granskar vidare några påbyggnadsprojekt i inner-
staden, vilka radikalt skulle förändra Stockholms 
stadsbild. Slutligen följer vi upp vad som händer i 
Norra Stationsområdet, där den mycket hög-
exploaterade stadsdelen Hagastaden har plane-
rats och börjat byggas. Vi granskar även Norra 
Djurgårdsstaden, där byggandet är i full gång 
och diskuterar särskilt hur dessa typer av miljöer 
kommer att fungera ur ett barnperspektiv.

26/1 Ny arkitektur i Stockholm
Nya tendenser inom Stockholms stadsbyggande 
Föreläsare Martin Rörby, arkitekturhistoriker

Ny arkitektur vid Valhallavägen:  
Arkitektur skolan-KTH
Föreläsare Ansvarig arkitekt från Tham & 
 Videgård Arkitekter 
Kungl. Musikhögskolan-KMH
Föreläsare Margareta Källström, arkitekt SAR/
MSA från AIX Arkitekter

2/2 Nybyggnader i närheten av  
Stockholms central
Stockholms arkitekturprogram och dess 
 tillämpning i Stockholms innerstad
Föreläsare Torleif Falk, arkitekt SAR/MSA, 
stadsarkitekt i Stockholm

Stockholm Water Front, konferenscenter
Föreläsare Ansvarig arkitekt från White Arkitekter

Nya Hotel Continental med ny pendeltågsstation 
(kv. Orgelpipan)
Föreläsare Ansvarig arkitekt från 3xn (Nielsen, 
Köpenhamn)

9/2 Blasieholmens planering
Platsens förutsättningar för stadsbyggande
Föreläsare Nils Ahlberg, fil dr, landskapsplane-
ring, konstvetenskap

Planer på ett Nobelmuseum vid Nybroviken
Föreläsare Ansvarig planarkitekt för Blasie-
holmen, Stockholms Stadsbyggnadskontor

Nationalmuseums ombyggnad och restaurering
Föreläsare Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, 
Statens fastighetsverk

16/2 Staden jäser på höjden 
– påbyggnadsprojekt i innerstaden
Skönhetsrådets allmänna synpunkter på om-  
och påbyggnader i innerstaden
Föreläsare Henrik Nerlund, kanslichef, 
 Stockholms skönhetsråd

Presentation och granskning av några aktuella 
påbyggnadsprojekt:
Skandiahuset, Sveavägen 44; Sturegallerian; 
Gallerian vid Hamngatan och Brunkebergstorg; 
kv Hästen, Mäster Samuelsgatan 23;  
Trygg  Hansa-huset.
Föreläsare Markus Pfister, stadsutvecklare på 
Diligentia och Tomas Lewan, arkitekt SAR/
MSA, arkitekturkritiker, Nyréns arkitektkontor

23/2 Omvandlingen av Slussenområdet
Aktuella planer för Nya Slussen samt buss-
terminalen i Katarinaberget
Föreläsare Projektledare för Nya  Slussen, 
 Stockholms stad

Kommentarer till de pågående förändringarna
Föreläsare Tor Edsjö, arkitekt SAR/MSA, stads-
planerare samt Kerstin Wickman, professor em i 
designhistoria

2/3 Stora stadsomvandlingsprojekt  
i  innerstadens periferi
Hagastaden/Tors torn samt Norra Djurgårds-
staden
Föreläsare Ansvariga planarkitekter vid 
 Stockholms stadsbyggnadskontor samt någon 
representant för investerare eller byggare

Kritisk granskning av dagens stadsbyggande ur 
ett  barnperspektiv
Föreläsare Emelie Brunge och Maria  Engström, 
landskapsarkitekter, Nyréns arkitektkontor

Programansvarig Bengt Etzler
Tid Sex torsdagar kl. 14.00–16.00:  
26/1–2/3
Lokal Zetasalen ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 260

Nutida konst i många former

Vårens konstvisningar i ateljéer och konsthallar 
bjuder på stora variationer. Vi får se spännande 
bilder på Fotografiska, insyn i hur en litografi 
skapas på Litografiska museet och får höra om 
planering och utförande kring den offentliga 
konst som växer fram i Nya Karolinska sjuk-
huset. Glaskonstnären Ulla Forsell tar emot oss i 
sin ateljé och Magasin III visar Gunnel Wåhl-
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strands tuschlaveringar. Serien avslutas som 
tidigare på Kungl. Konsthögskolan.
 Mer information om utställningarna och färd-
vägar finns på respektive utställares hemsidor.
  Max 30 deltagare. 
 Med reservation för ändringar.

1/2 Fotografiska  
– konstnär med eget universum
Charlotte Gyllenhammar är en av våra mest 
uppmärksammade konstnärer, både nationellt 
och internationellt, och hon rör sig fritt i olika 
tekniker. Här visas en stor retrospektiv utställ-
ning med fotografi, skulptur och film. Samtidigt 
får vi bevis på att nutida modebilder kan räknas 
som fotokonst när några av världens främsta 
modefotografers bilder ställs ut.
Tid kl. 13.30–15.00
Lokal Stadsgårdshamnen 22
Föreläsare Helena Rex, försäljningsdirektör, 
Fotografiska
Guide Meddelas senare

8/2 Litografiska museet  
– mångfald på urgammalt vis
För att framställa en litografi måste konstnären 
först överföra bilden på sten – en sten för varje 
färg. Lito betyder sten på grekiska och metoden 
är mycket gammal. Förutom att vi får en inblick i 
tekniken får vi också se många litografier ur 
samlingarna. 
Obs! tiden kl. 15.00–16.30
Föreläsare/guide Tommy Solum, museitekniker, 
m fl.
Färdväg Pendeltåg till Huddinge station.  
Buss 709 mot Länna, hållplats Sundby gård

15/2 Utsmyckning i Nya Karolinska  
– lysande konst för patienter
Ännu är inte det nya sjukhuset helt i drift. Det  
är också en känslig miljö med mycket sjuka 
 patienter varför vi inte kan visas runt i lokalerna. 
Men vi får en intressant föreläsning med bilder 
och skisser om hur man gått till väga för att 
planera och beställa konst till ett så stort och 
påkostat hus. Hur har tankegångarna varit om-
kring denna offentliga konst?
Tid kl. 13.30–15.00
Lokal Meddelas senare
Föreläsare Cecilia von Schantz, kulturvetare, 
kommunikationsansvarig för konsten vid Nya 
Karolinska sjukhuset

22/2 och 23/2 Konstglas  
– Ulla Forsell, en glasets mästare
Ulla Forsell är en glasets pionjär som tänjer glas-
massans gränser till det nästan omöjliga. Hon 
har haft sin egen hytta sedan 1974 och tar emot 
oss i ateljén på Södermalm. Hon är utbildad på 

bl a Konstfack och glasskolan i Orrefors. Ateljén 
rymmer bara 15 personer så därför sker vis-
ningen två dagar efter varandra.
Tid kl. 13.30–15.00, båda dagarna
Adress Bjurholmsgatan 7B

2/3 Magasin III  
– en raket på konsthimlen
Det är inte många år sedan Gunnel Wåhlstrand 
visade sina stora tuschlaveringar för första 
 gången. Framgången var omedelbar och nu säljs 
hennes verk för miljonbelopp. Hon utgår ofta 
från äldre familjefoton och vi får nu möjlighet  
att se många av hennes bilder i utställningen.
Tid kl. 13.30–15.00
Föreläsare Bronwyn Griffith, 1:e intendent, 
 Magasin III
Adress Frihamnsgatan 28  
Guide Meddelas senare

8/3 Kungliga Konsthögskolan  
– framtidens konst?
Konstserien slutar som tidigare med ett besök på 
Konsthögskolan där vi besöker ateljéer och verk-
städer och får höra skolledningen berätta om de 
olika utbildningarna. Därefter deltar vi i en 
 spännande diskussion med lärare och elever. 
Enkel förtäring till självkostnadspris.
Obs! tiden kl. 10.00–12.00
Föreläsare Någon ur skolledningen
Guide Åsa Andersson, forskningskoordinator  

Programansvariga Tove Faye-Wevle och  
Elisabet Tjernlund
Tid Onsdagar och torsdagar, se ovan
Avgift 850 kr, vissa entréavgifter tillkommer
Arrangemang nummer 270

Stjärnor på vårens konsthimmel

Vi fortsätter med de uppskattade visningarna på 
stadens konstmuseer. Vi får stifta bekantskap 
med storheter som Joan Miró och Greta Wegener 
bland andra. Den traditionella vårsalongen ger 
oss möjlighet att se konst av okända konstnärer 
men som vanligt finns här också verk av mer 
etablerade konstnärer. Mer information finns på 
museernas hemsidor. Välj dag, tid och arrange-
mangsnummer efter schemat nedan.

Obs! Av administrativa skäl är det inte 
tillåtet att boka flera tider. Du riskerar 
i så fall att för lora din plats. 

1. Liljevalchs i city
Upptäck de oupptäckta
Medan museet renoveras hålls den årliga vår-
salongen på Malmskillnadsgatan 32. Juryn 
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 består i år av konstnärerna Charlotte Gyllen-
hammar och Ernst Billgren och till sin hjälp har 
de artisten Magnus Uggla. 
Föreläsare Göran Ståhle, fil mag, Karin Olsson, 
fil kand

2. Moderna museet
Första gången i Sverige
Louise Nevelson, en internationellt mycket upp-
märksammad konstnär, presenteras i en stor 
retrospektiv utställning. Hon är mest känd för 
sina monumentala träreliefer. Samtidigt visas 
verk av Marina Abramovic. Hon ställer ofta 
frågor om konsten och människans existens i sina 
målningar, rörliga bilder och installationer.
Föreläsare Göran Ståhle, Staffan Redin, konstnär

3. Nationalmuseum på Kulturhuset
Åskbollens fader
Den finske formgivaren Eero Aarnio presenteras i
museets designserie. Han är mest känd för  möbler 
som fåtöljerna Åskbollen, Pastill och Bubblan. 
Men här får vi också se mer ur hans rika produk-
tion i en bred retrospektiv utställning.
Föreläsare Helén Hallgren Archer, intendent, 
Göran Ståhle

4. Millesgården
Gerda känd från filmen
Den danska konstnären Gerda Wegener blev 
uppmärksammad i samband med den Oscars-
belönade filmen The Danish Girl. På Milles-
gården finns under våren många av hennes teck-
ningar och målningar i mättade toner. Exempel-
vis porträtt som speglar det modemedvetna 
20-talets Paris.
Föreläsare Karin Olsson, fil kand, Cecilia 
 Gottfridsson, fil kand

5. Prins Eugens Waldemarsudde
Den mångsidige Joan Miró
Han började som naivist med bilder från var-
dagens Katalonien men senare utvecklade han det 
helt abstrakta måleri som vi känner igen. Här får 
vi bl a se skisser till några av de offentliga ut-
smyckningar som finns runt om i världen. 
 I ”Slottet” firas Folkskolan 175 år. Vi presen-
teras för några av de många målningar som prins 
Eugen skapade för skolor.
Föreläsare Göran Ståhle, Staffan Redin, konstnär

Konstnärlig ledare Helén Hallgren Archer
Programansvarig Elisabet Tjernlund
Avgift 850 kr
Gratis entré på Kulturhuset, i övriga museer 
tillkommer entréavgift.
Reservation för eventuella ändringar som i så fall 
publiceras på Senioruniversitetets hemsida.

Tid Fem onsdagar 22/2–22/3
kl. 11.15–12.45 
Arrangemang nummer 280
kl. 13.30–15.00 Arrangemang nummer 290
kl. 15.15–16.45 Arrangemang nummer 300

Tid Fem torsdagar 23/2–23/3
kl. 11.15–12.45 Arrangemang nummer  310
kl. 13.30–15.00 Arrangemang nummer  320
kl. 15.15–16.45 Arrangemang nummer 330

Tid Fem fredagar 24/2–24/3
kl. 11.15–12.45  Arrangemang nummer  340
kl. 13.30–15.00 Arrangemang nummer  350

Ett universum fyllt av liv?

Hur uppkom livet på jorden? Vilka är förutsätt-
ningarna för liv på andra himlakroppar i sol-
systemet? Finns jordliknande planeter även vid 
andra stjärnor än solen? Hur sannolikt är det att 
tekniskt avancerade civilisationer existerar där-
ute? Kan vi komma i kontakt med dessa? Kan 
tecken finnas på att mycket avancerade tekniska 
experiment pågår i rymden bortom vår Vinter-
gata? Detta är några frågor som experterna i 
denna serie vill belysa. 

2/2 Livets uppkomst på jorden
Föreläsare Britt-Marie Sjöberg, professor em, 
Stockholms universitet

9/2 Förutsättningar för liv inom  
vårt solsystem
Föreläsare Eric Stempels, forskare, Uppsala 
 universitet

16/2 Jordliknande planeter vid andra stjärnor
Föreläsare Markus Jansson, universitetslektor, 
Stockholms universitet

23/2 Fjärran civilisationer – kan vi få kontakt?
Föreläsare Erik Zakrisson, docent, Uppsala 
universitet 

2/3 Artificiell intelligens  
– hur avancerad kan den bli?
Föreläsare Joanna Rose, vetenskapsjournalist

Programansvarig Gösta Gahm 
Tid Fem torsdagar kl. 14.00–15.45:  
2/2–2/3
Lokal Best Western Plus Time Hotel,  
Vanadisvägen 12
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 360
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Fåglar i verkligheten och i konsten

Människor har i alla tider fängslats av fåglar, 
 studerat dem och grubblat över olika iakttagelser. 
För konstnärer och författare har de utgjort en 
viktig inspirationskälla. I den här tvärkulturella 
föreläsningsserien ges skiftande perspektiv på 
fåglars liv och leverne.

25/1 DNA-forskning kastar om trådarna i livets 
träd – exempel från fåglarnas grenverk 
Föreläsare Per Alström, professor i ornitologi, 
Uppsala universitet 

8/2 Fågelflyttning på längden och tvären 
Föreläsare Thord Fransson, 1:e intendent, Natur-
historiska riksmuseet

22/2 Våra bevingade vänner – om fåglar och 
litteratur och om fåglarnas plats i våra liv 
Föreläsare Tomas Bannerhed, författare och 
Svante Weyler, förläggare samtalar med var andra. 

1/3 Fåglar i musiken 
Föreläsare Måns Tengnér, musikvetare,  journalist

15/3 Fågel, fisk eller mittemellan – fåglar som 
har inspirerat konstnärer genom tiderna 
Föreläsare Helen Hallgren Archer, intendent, 
Nationalmuseum

Programansvarig Gerda Johansson 
Tid Fem onsdagar kl. 13.00–14.45:  
25/1, 8/2, 22/2, 1/3, 15/3 
Lokal Best Western Plus Time Hotel,  
Vanadisvägen 12
Avgift 500 kr  
Arrangemang nummer 370

Jordens klimat – ett komplext system

Vilka belägg finns det för att en systematisk 
förändring av klimatet är på gång och hur kan 
framtidens klimat komma att utveckla sig?
Jordens klimat förändras ständigt och dessa 
förändringar är ett resultat av en mängd olika 
processer – och klimatsystemet är känsligt för 
olika typer av störningar, såväl naturliga som av 
mänskligt ursprung.
 I denna föreläsningsserie beskrivs dynamiken i 
det naturliga klimatsystemet genom exempel på 
hur Jordens klimat tidigare har genomgått stora 
förändringar och de olika processerna bakom 
dessa. Möjligheten att skilja naturliga klimat-
förändringar från mänskliga effekter kommer att 
diskuteras, liksom hur människans aktiviteter 
påverkar olika delar av klimatsystemet och där-

med ekonomin. Är en bra klimatpolitik förenlig 
med tillväxt och vilka konsekvenser kan den 
tänkas få för användningen av fossila bränslen?

16/3 Inlandsisar och värmeperioder  
– vad styr jordens föränderliga klimat? 
Föreläsare Dan Hammarlund, professor i 
kvartär geologi, Lunds universitet

23/3 Solaktivitet och klimat under senaste 
årtusendet – när började den mänskliga 
 växthuseffekten ta över? 
Föreläsare Raimund Muscheler, professor i 
 kvartärgeologi, Lunds universitet

30/3 Människans påverkan på klimatet
Föreläsare Caroline Leck, professor i kemisk 
meteorologi, Stockholms universitet

6/4 Permafrost och klimatförändringar
Föreläsare Britta Sannel, universitetslektor i 
naturgeografi, Stockholms  universitet

20/4 Klimatmodellering  
– vad kan sägas om framtiden?
Föreläsare Erik Kjellström, enhetschef, Rossby 
Centre, SMHI, adjungerad professor i meteoro-
logi, Stockholms universitet

27/4 Ekonomin och klimatet
Föreläsare John Hassler, professor i national-
ekonomi, Institutet för internationell ekonomi, 
Stockholms universitet

Programansvarig Ingvar Isfeldt
Tid Sex torsdagar kl. 11.45–13.30:  
16/3–6/4, 20/4, 27/4
Lokal Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 380

En resa genom medicinen med 
Nobelpris som guide

Varje år då Nobelpristagarna i fysiologi eller 
medicin annonseras brukar frågor om upp-
täckternas betydelse för praktisk medicin ställas. 
I många fall har de upptäckter som prisbelönats 
en mer grundläggande karaktär (fysiologi) och 
tänkbara tillämpningar ligger därför längre fram 
i tiden. Man kan emellertid vända på perspekti-
vet och notera att många Nobelpris fungerar väl 
som milstolpar i en presentation av utvecklingen 
av förebyggande och direkt klinisk medicin. Det 
är det senare perspektivet som anläggs i denna 
föreläsningsserie. 
 De tidiga prisen till Koch och Ehrlich belyste 
en ny syn på smittämnen och kroppens immun-
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försvar. Tillkomst av vacciner mot t ex gula 
febern och polio markerades genom senare priser 
till Theiler och Enders och deras medarbetare. 
Insikter i immunförsvarets komplicerade funk-
tioner har lett till ett flertal pris, som öppnat 
möjligheter för behandling av autoimmuna sjuk-
domar och för genomförande av transplantatio-
ner. Upptäckter av medel att behandla infektioner 
har belönats med priser till Domagk, Fleming, 
Chain och Florey samt Waxman. Vitaminer och 
hormoner klarlades under 1920-talet och framåt 
med pristagare som Hopkins, Szent-Györgyi, 
Dam och Doisy, samt Minot, Murphy och 
Whipple.
 Serien fortsätter hösten 2017.

13/3 Smittämnen 
Bakterier, parasiter, virus. Evolutionära rela-
tioner. Klassificering. Möjligheter till skydd; 
antibiotika (antivirusmedel), immunsera och 
vacciner. 
Föreläsare Erling Norrby, professor em i  virologi, 
f d ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskaps-
akademien

20/3 Vårt fantastiska immunförsvar 
Skydd mot infektioner. Autoimmunitet. Trans-
plantationer.
Föreläsare Klas Kärre, professor i molekylär 
immunologi, Karolinska institutet, ordförande i 
Cancerfonden 

27/3 Genetik
En gen – ett enzym. Framväxten av den centrala 
dogmen inom molekylärbiologi. Läsa och skriva 
livets böcker. Gen reglering. Hybrid-DNA teknik.
Föreläsare Erling Norrby

3/4 Normal och icke-reglerad celltillväxt. 
 Cancer
Föreläsare Klas Kärre

10/4 Vitaminer och nutrition. Endokrinologi 
Betydelsen av C-, B12- och K-vitaminer. Insulin, 
kortison och framlobshormoner. 
Föreläsare Bo Angelin, professor i klinisk 
 metabolisk forskning, Karolinska institutet

24/4 Stora molekyler, proteiner
Prioner, aggregering av protein och sjukdomar.
Föreläsare Erling Norrby 

Programansvariga Kai-Inge Hillerud och  
Lars-Johan Norrby
Tid Sex måndagar kl. 11.45–13.30:  
13/3–10/4, 24/4
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 390

Vardag utan farliga kemikalier 2

Kadmium i mat och kvicksilver i fisk. Nya 
 metaller i tänder och bilar. Klorerat, bromerat, 
fluorerat. Nanopartiklar invaderar kroppen. 
Akrylamid bildas när vi tillagar maten. Läke-
medelsrester dyker upp i vårt dricksvatten. 
Hormon störande ämnen påverkar vår fortplant-
ning. Hur mycket ska vi stå ut med av gamla 
problem och nya hot? Går det att få en ”giftfri 
miljö” som riksdagens miljömål talar om, eller är 
det bara en önskedröm? Varför reagerar vi så 
sent och bygger fast oss så lätt med olika kemika-
lier?
 Detta är en fortsättning på höstens föreläs-
ningsserie, men även nya deltagare är välkomna.

23/1 Flamskyddsmedel  
– problem eller lösning?
Vissa flamskyddsmedel kan bli framtidens stora 
miljö- och hälsoproblem. De kan precis som 
andra giftiga kemikalier påverka hjärnans ut-
veckling under en kritisk fas hos foster och ny-
födda däggdjur. Hur verkar kemikalierna var och 
en för sig, i blandningar eller tillsammans med 
joniserande strålning?
Föreläsare Per Eriksson, professor i eko-
toxikologi, Uppsala universitet 

Är det bättre för miljön att låta saker brinna lite 
oftare än att använda flamskyddsmedel? Brome-
rade flamskyddsmedel har debatterats livligt. 
Men det är inte säkert att det är sämre att an-
vända flamskyddsmedel än att låta bli. 
Föreläsare Petra Andersson, tekn dr, Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut

30/1 Blir fiskarna sjuka av våra mediciner? 
Fiskar som blir sexuellt förvirrade av P-piller vet 
forskarna en hel del om. Däremot vet vi alldeles 
för lite om andra läkemedels miljöeffekter. 
Många läkemedel bryts ner långsamt – till och 
med så långsamt att de börjar dyka upp i dricks-
vatten på vissa håll. Läkemedlens miljöeffekter 
testas inte alls på samma noggranna sätt som 
bekämpningsmedel, trots att vi i Sverige använder 
lika mycket av båda. 
Föreläsare Lars Förlin, professor i zoologisk 
fysiologi, ekotoxikolog, Göteborgs universitet

6/2 Tänk vilka bra grejer det finns i dag  
– men till vilket pris? 
Vilka kemikalier behövs för att åstadkomma 
dessa fantastiska varor och material? Vi omges av 
fluorerade kolväten (PFC) i bland annat kläder 
och kokkärl. Det finns en rad ämnen som gör 
material mjuka och hanterliga. Andra används 
som flamskyddsmedel, antioxidanter och konser-
veringsmedel. Hur ska vi skapa förutsättningar 
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för en hållbar kemikalie användning och undvika 
obehagliga överraskningar? 
Föreläsare Åke Bergman, professor i miljökemi, 
chef för Svenskt centrum för toxikologiska 
 vetenskaper (Swetox) 

13/2 Får vi cancer av akrylamid i maten? 
Akrylamid bildas när vi rostar bröd, gräddar 
 bullar, steker pommes frites och potatis. Det 
finns i chips, kakor och kaffe. Det är ett nervgift 
i höga doser och utgör en cancerrisk redan i låga 
doser. Eftersom hela befolkningen exponeras via 
maten innebär det cancerrisker som vi inte kan 
negligera. Ändå har vi inget gränsvärde för 
 akrylamid i mat som vi har för dricksvatten.  
Föreläsare Margareta Törnqvist, professor i 
miljökemi, Stockholms universitet 

20/2 Nanopartiklar  
– positiv utveckling eller nytt miljöhot? 
Risken är rätt stor att vi kan bli sjuka av nano-
partiklar som hamnar i våra kroppar. Men vi får 
varken underskatta eller överdriva  riskerna. Vi 
måste hitta metoder att bedöma och begränsa 
nano materialens hälso- och miljö effekter, sam-
tidigt som tekniken utvecklas och innan pro-
dukterna marknadsförs och tillverkas i stor skala. 
Föreläsare Mats Bohgard, professor, avdelningen 
för ergonomi och aerosolteknologi, Lunds 
 universitet 

27/2 Kemikalier i vardagen  
– varför ska vi bry oss? 
EU:s kemikalielagstiftning Reach ger oss inte 
giftfri miljö. Den är bara ett första litet steg. 
Endast kemikalier som tillverkas i riktigt stora 
volymer kommer att testas i Reach. Men de 
60 000 kemikalier som tillverkas i mindre 
 mängder kommer att förbli i stort sett otestade.  
Föreläsare Christina Rudén, professor i ekotoxi-
kologi, Stockholms universitet 

Programansvarig Britt Olofsdotter
Tid Sex måndagar kl. 14.00–15.45:  
23/1–27/2
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 550 kr
Arrangemang nummer 600
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Seminarieserier
Natt och aska 2 – Förintelsens litteratur  

 
Seminarieserien ”Natt och aska” riktar sig till 
den som är intresserad av litteratur som skrivits 
om Förintelsen. Detta är en fristående fortsätt-
ning på höstterminens seminarier. Under vår-
terminen kommer en rad olika författarskap att 
behandlas. Vi diskuterar texter av personer som 
själva satt i koncentrationsläger, men även av 
dem som skrivit om denna historiska epok utan 
personliga erfarenheter. Varje träff inleds med en
föreläsning som följs av en diskussion.  Läsningens
omfång beror på deltagarnas eget intresse. Syftet 
med serien är att fortlöpande presentera arbetet 
med tillkomsten av en introduktionsbok om 
Förintelsens litteratur. 
 Max 16 deltagare 
 
Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kurs-
beskrivningen. 
Seminarieledare Daniel Pedersen, fil dr i 
 litteraturvetenskap, Stockholms universitet, 
 daniel.pedersen@littvet.su.se 
Programansvarig Catherine Dahlström 
Tid Sju onsdagar kl. 17.30–19.15 med början 
1/2. Exakt schema delas ut innan seminariestart. 
Lokal Hagagatan 1, rum Heidelberg 
Avgift 600 kr 
Arrangemang nummer 610

Shakespeare in English 

As up-to-date and controversial as ever, 
Shakespeare’s plays address issues of power, 
gender, the mysterious and the foreign that are 
still central in culture today.  We shall study 
three plays which raise sensitive issues and 
 encourage new interpretations.  All three contain 
characters that we can see as representing “the 
other”:  The Merchant of Venice, Othello and 
Anthony and Cleopatra. We shall be reading the 
texts in English, but discussion can take place in 
Swedish if necessary. 
 Both those who took the university course, 
Shakespeare in Context, and new participants are 
welcome. 

25/1 Introduction and  
The Merchant of Venice 1 
On this first occasion we will discuss 
Shakespeare’s relation to Italy. Can we regard 
this play as a comedy? 

8/2 The Merchant of Venice 2 
We will focus on the character of  Shylock and the 
controversies about the play’s antisemitism. 

22/2 Othello 1 
For the first seminar we will consider the play 
primarily in terms of genre. 

1/3 Othello 2 
In the second seminar we will concentrate on the 
character of Othello himself and the implications 
of his race. 

15/3 Anthony and Cleopatra 1 
We will discuss the historical background to the 
play and the nature of the exotic. 

29/3 Anthony and Cleopatra 2 – summing up 
We will sum up by reconsidering the plays in the 
light of performance. 

Föreläsare Catherine Dahlström, docent i 
 engelska, Stockholms universitet 
Tid Sex onsdagar kl. 15.00–16.45:  
25/1, 8/2, 22/2, 1/3, 15/3, 29/3 
Lokal Best Western Plus Time Hotel,  
Vanadisvägen 12 
Avgift 550 kr 
Arrangemang nummer 620
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Berg, jord och vatten 
– naturgeografi för vardagsbruk

Hur skiljer man en rullstensås från en horst, 
granit och gnejs från sandsten och kalksten, och 
vad har morän, isräfflor och drumliner gemen-
samt? Serien presenterar ett systematiskt urval av 
vanligt förekommande mineral, bergarter, jord-
lager och landformer i det svenska naturland-
skapet, format av naturens processer från urtid 
till istid och nutid.
 Vad ser människan som tillgångar och be-
gränsningar på denna naturgivna spelplan? Är 
något skyddsvärt? Serien ger en naturgeografisk 
grund, såväl för deltagare i Senioruniversitetets 
vandringar och exkursioner som för den som 
väljer fönsterplats vid resor. 
 Föreläsningar varvas med praktiska inslag, 
halvdagsexkursioner till fots och en heldags-
exkursion med buss. 
 Max 30 deltagare. 
 
Kursledare Anders Yrgård, fil lic i naturgeografi, 
Stockholms universitet,  
anders.yrgard@hotmail.com
Tid Sju måndagar kl. 13.00–14.45: 6/3–27/3 
samt kl. 13.00–16.00: 3/4 och 10/4 
Heldagsexkursion måndag 24/4
Lokal Geovetenskapens hus, Stockholms 
 universitet. Föreläsningssal meddelas senare.
Tillgänglighet Promenad på grusgångar och 
skogsstigar i omväxlande terräng. SL-resor  
under halvdagsexkursionerna. Fälthögtalare 
används. 
Litteratur Meddelas närmare starten 
Avgift 975 kr inklusive exkursionsbuss
Arrangemang nummer 630

Från slottsträdgård till 
gemensamma uterum

Stockholms stadsbild och identitet är starkt 
kopplad till den offentliga parken. Våra parker är 
rumsligt avgränsade och medvetet formade i 
innerstaden och landskapligt sammanfogande i 
ytterstaden. Våra historiska parker och varje 
stadsbyggnadsepok har skapat sina gröna av-
tryck, sin parktyp. Följ med på en vandring från 
Drottningholms slottspark till taklandskapet på 
Skandiahuset, Sveavägen 44.
 Vi delar upp oss i två grupper om max 25 
deltagare med gemensamma föreläsningar 9/3 
och 20/4.

9/3 Europas trädgårdar  
– från antiken till nutiden
Föreläsare Anna Maria Blennow, docent i 
arkitektur historia, Lunds universitet
Grupp 1 och grupp 2 kl. 13.00–14.45

16/3 Drottningholms slottspark
Här vandrar vi genom historiska stilideal från 
1600-talets barock till engelsk park på sent  
1700-tal. 
Guide Drottningholms officiella guider
Grupp 1 och grupp 2 kl. 13.00–14.00

23/3 Skogskyrkogården 
Skogskyrkogården skapades 1915–1940 av 
 arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd 
 Lewerentz. Den betraktas som ett av de vikti-
gaste verken inom modern arkitektur och upp-
togs 1994 på Unescos världsarvslista.
Guide Skogskyrkogårdens officiella guider
Grupp 1 och grupp 2 kl. 15.00–16.30

30/3 Stadshusparterren – Norr Mälarstrands 
strandpromenad – Rålambshovsparken 
Detta sammanhängande parkstråk har gestaltats 
efter funktionalistiska principer av dåvarande 
stadsträdgårdsmästaren Holger Blom och hans 
medarbetare Erik Glemme. 
Guide Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt 
LAR/MSA, professor i landskapsplanering, 
 Sveriges lantbruksuniversitet
Grupp 1 kl. 13.00–14.30  
Grupp 2 kl. 14.45–16.15

20/4 Ett grönare Stockholm
Föreläsare Elisabeth Rosenquist Saidac, land-
skapsarkitekt LAR/MSA, stadsträdgårdsmästare, 
Stockholm
Grupp 1 och grupp 2 kl. 13.00–13.45

Taklandskapet Sveavägen 44 
Då Skandiakvarteret byggdes om och fylldes på 
med två nya kontorsvåningsplan skapades förut-
sättningar till en sammanhängande yta stor som 
Hötorget mitt i Stockholms centrum. Takland-
skapet är en levande natur som består av hela 
biotoper (växtsamhällen) anpassade efter platsens 
förutsättningar.
Guide Johan Paju, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Fojab arkitekter
Grupp 1 kl. 14.00–14.45
Grupp 2 kl. 14.45–15.30

27/4 Kristinebergs strandpark  
– en romantisk aktivitetspark 
Likt en modern variant av Rålambshovsparken 

Vandringar och exkursioner



25

FÖ
RELÄ

SN
IN

G
S- &

 SEM
IN

A
RIESERIER

VA
N

D
RIN

G
A

R &
 EXKU

RSIO
N

ER  
U

N
IVERSITETSKU

RSER
STU

D
IECIRKLA

R SPRÅ
K

Ö
VRIG

A
 STU

D
IECIRKLA

R

sträcker parken sin långa gröna arm ut mot det 
stora vattenrummet. Den är den gröna pusselbit 
som möjliggjorde 1700-talsslottet Kristinebergs 
koppling mot vattnet. 
Guide Per Andersson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, Sydväst arkitektur och landskap
Grupp 1 kl. 13.00–14.30
Grupp 2 kl. 14.45–16.15

4/5 Hammarby sjöstads strandpromenad
Sjöstadsparterren sträcker sig genom Sickla kaj 
och Sickla kanal från Lumafabriken fram till 
Hammarby fabriksväg. Den urbana parken 
 omgärdas av bostadshus och genom området går 
tvärbanan.
Guide Björn Cederquist, arkitekt
Grupp 1 kl. 13.00–14.30 
Grupp 2 kl. 14.45–16.15

11/5 Reimersholme 
HSB:s arkitekter Sven Wallander och Axel Grape 
ritade husen 1942–43 och landskapsarkitekten 
Ulla Bodorff planerade parker, stenpartier samt 
planteringar. Hon introducerade funktionalismen 
i den nordiska landskapsarkitekturen.
Föreläsare och guide Bengt Persson, landskaps-
arkitekt LAR/MSA, agr dr och universitetslektor i 
landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet
Grupp 1 kl. 13.00–14.30 
Grupp 2 kl. 14.45–16.15

Tid Åtta torsdagar 9/3–30/3, 20/4–11/5
Lokal 9/3 Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, 
20/4 Utsikten Rehnsgatan 20, 6 tr,  
11/5 Reimersholmsgatan 45. Samlingsplats för 
vandringarna meddelas via e-post.
Programansvariga Britt Olofsdotter och  
Kristina Björnberg
Avgift 850 kr
Grupp 1 Arrangemang nummer 640
Grupp 2 Arrangemang nummer 650

Gotlands natur och kultur
30 maj–4 juni

Följ med till Gotland när försommaren står som 
vackrast, tiden då orkidéerna blommar på  ängena 
och sillgrisslorna häckar på Stora Karlsö,  Sveriges 
enda fågelberg! Under sakkunnig ledning lär vi 
känna den unika naturen och det rika kultur-
arvet. Vi kommer också i kontakt med aktuella 
miljö- och hållbarhetsfrågor. 
 Vår hemvist blir Gotlands folkhögskola på 
Hemse. Vi räknar med tre heldagsexkursioner, 
varav en till Stora Karlsö, om inte vädret hindrar 
oss, samt en avslutande dag i världsarvet Visby. I 
övrigt ingår vissa kvällsaktiviteter i form av 

föreläsningar, kortare utflykter och promenader. 
Utevistelsen innebär vandringar på allt från 
vänlig äng till kuperad och stenig mark.
 Arrangemanget utgör sedan många år en del 
av folkhögskolans utbud av sommarkurser. All 
verksamhet leds av erfarna gotlandskännare. 
Detaljerat program kommer att sändas ut under 
vårvintern till dem som bereds plats. Frågor 
skickas till anders.yrgard@hotmail.com 
 Max 35 deltagare, minimum 15.
      
I avgiften, 4 795 kr, ingår 
• busstransfer Visby–Hemse t o r
• fem övernattningar (dubbelrum med dusch och 

wc) på folkhögskolan
• helpension från middag dag 1 till frukost dag 6 

(sista dagen)
• föreläsningar och vissa kvällsaktiviteter
• båtresa Klintehamn–Stora Karlsö t o r inkl 

busstransfer
• bussexkursion två dagar
• förekommande entréavgifter

Tillkommer
• ev enkelrumstillägg 625 kr totalt
• lunch i Visby dag 6 
• individuella resor fastlandet–Visby t o r

Anmälan görs senast den 3 april till Senior-
universitetets kansli. Sökande bereds plats i den 
ordning anmälningarna inkommer. Anmälan får 
avse en eller två personer, och det ska tydligt 
anges om dubbelrum önskas.

Individuell resa till och från Gotland
Till och från Gotland reser var och en i egen regi 
med flyg eller båt. Kostnaderna för denna resa 
ingår alltså inte i arrangemanget. Närmare 
 an visningar meddelas tidigt under vårterminen.
Litteratur För allmän överblick föreslås Dahlin 
m fl: Se Gotland – Natur och kultur från Fårö till 
Hoburgen, Fornsalens förlag. Finns hos Gotlands 
museums webbshop eller Bokus. Ytterligare tips 
ges före avresan.

Programansvariga Agneta Lindqvist,  
Gotlands folkhögskola,  
agneta.lindqvist.gotland@folkbildning.net,  
0498-20 48 18, 073-765 85 51 och Anders 
 Yrgård, Senioruniversitetets kontaktperson, 
anders.yrgard@hotmail.com, 070-327 70 93. 
Tid 30 maj–4 juni
Avgift 4 795 kr i dubbelrum,  
enkelrumstillägg 625 kr
Arrangemang nummer 660
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Konstvandringar

Under vårens tre konstvandringar tittar vi när-
mare på konst och arkitektur kring Karolinska 
och den nya ”vetenskapsstaden”, samt kring 
Tessinparken och Gärdet. Vi gör även en vand-
ring på Södermalm på temat ”Humor och allvar i 
konsten”. 

3/5 Konst och arkitektur i området kring 
 Karolinska och den nya ”vetenskapsstaden”
Först år 2025 ska den nya Hagastaden – eller 
Vetenskapsstaden – stå färdig men redan nu finns 
det en hel del konst och arkitektur i området att 
titta närmare på. Vi börjar vandringen vid Vana-
displan och fortsätter vidare över kommungrän-
sen till området kring Karolinska institutet. 
Vandringen avslutas vid den spektakulära Aula 
Medica.
Mötesplats Vanadisplan, vid hörnet Gävlegatan

10/5 Gärdet då och nu
Följ med på en tidsresa i Gärdesstaden från 
Tessin parken till Kungl. Musikhögskolan. 
 Gärdesstaden planerades och bebyggdes främst 
under 1930-talet. Husen blev högre, det byggdes 
hus i parker utan stora innergårdar. Starrbäcks-
ringen uppfördes på 1990-talet. I dag har vi 
kommit fram till nästa årsring i området bakom 
Svea Artilleri och den nya Kungl. Musik-
högskolan.
Mötesplats Tessinparken, Valhallavägen vid 
nedgången till T-bana Karlaplan

17/5 Humor och allvar i konsten  
– en konstvandring på Södermalm
Vi startar vid Stadsmuseets gård och K. G. Beje-
marks omtyckta skulptur av en gatuarbetare med 
tydliga drag av Hasse Alfredson. Därefter fort-
sätter vi via Mariatorgets mer klassiska verk mot 
Fatbursparken och dess rika skulptursamling. 
Vandringen avslutas vid Medborgarplatsen och 
Anna Lindh-monumentet.
Mötesplats Stadsmuseets gård, Södermalmstorg
Föreläsare/guide Marie Andersson, konst-
pedagog, Eva Palmqvist, konstvetare och konst-
pedagog

Programansvarig Catherine Dahlström
Avgift 450 kr
Tid Tre onsdagar 3/5, 10/5 och 17/5
kl. 10.00–11.30 Arrangemang nummer 670
kl. 13.00–14.30 Arrangemang nummer 680

Kulturhistoriska vandringar i Gamla stan

Vårens vandringar kommer åter att ta oss till de 
äldsta delarna av Stockholm: Stadsholmen och 
Helgeandsholmen. I tre vandringar tar Berit 
Dahlström oss till stadens mitt, som studerats 
 under varsin föreläsning med fokus på området 
som vi ska besöka.

Vandring 1:
Inre Stadsholmen – innanför den gamla stads -
muren, d v s mellan Prästgatan och Baggensgatan.
Samling Järntorget vid pumpen

Vandring 2:
Västra Stadsholmen och Helgeandsholmen – om-
rådet mellan Västerlånggatan, Stora Nygatan och 
gränderna där emellan. Vi slutar med ett kortare 
besök på Helgeandsholmen.
Samling Järntorget vid pumpen

Vandring 3:
Östra Stadsholmen – området mellan Skepps-
bron, Slottsbacken och Österlånggatan med alla 
dess gränder.
Samling Järntorget vid pumpen

Föreläsare/ciceron Berit Dahlström, socionom 
och stockholmskännare
Kontaktperson Karin Javelin
Lokal Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr
Avgift 600 kr

Tid Sex måndagar, förmiddag
Föreläsningar kl. 10.00–11.45: 6/3, 20/3, 3/4
Vandringar kl. 10.00–12.15: 13/3, 27/3, 10/4
Arrangemang nummer 690 

Tid Sex måndagar, eftermiddag
Föreläsningar kl. 13.00–14.45: 6/3, 20/3, 3/4
Vandringar kl. 13.00–15.15: 13/3, 27/3, 10/4
Arrangemang nummer 700

Tid Sex tisdagar, förmiddag
Föreläsningar kl. 10.00–11.45: 7/3, 21/3, 4/4
Vandringar kl. 10.00–12.15: 14/3, 28/3, 11/4
Arrangemang nummer 710 
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Medeltidens bondelandskap med byar, 
kyrkor och herresäten
– 2000 år med svenska bönder

Såväl nya som gamla deltagare är välkomna till 
andra omgången i serien om det agrara land-
skapets utveckling. Sveriges unika lantmäteri-
kartor, tillsammans med landskapets fysiska 
element i form av kyrkor, husgrunder, odlings-
spår m m utgör ett rikt kulturarv, som berättar 
om livet och bondesamhällets utveckling under 
förhistorisk och historisk tid. Variationer i berg-
grund, jord och vatten ger olika förutsättningar 
på skilda platser. 
 Max 30 deltagare.
 
29/3 Historiskt landskap i geografiskt 
 perspektiv 
Föreläsare Johan Berg, fil dr i kulturgeografi, 
Stockholms universitet

5/4 Vad vet vi om det medeltida landskapet? 
Föreläsare Johan Berg

3/5 Kartor, medeltida brev och fornminnes-
register. Det digitala arkivmaterialet berättar 
Praktisk övning i datasal 
Föreläsare och övningsledare Johan Berg

10/5 Resa i det medeltida landskapet
Heldagsexkursion med abonnerad buss i 
 Mälardalen
Exkursionsledning Johan Berg och Anders 
 Yrgård, fil lic i naturgeografi, Stockholms 
 universitet

Programansvarig Anders Yrgård,  
anders.yrgard@hotmail.com
Tillgänglighet Promenader på stigar och små-
kuperade skogs- och betesmarker. Fälthögtalare 
används.
Tid Fyra onsdagar kl. 13.00–14.45: 29/3 och 5/4 
Arkivövning kl. 13.00–15.45: 3/5  
Heldagsexkursion 10/5 enligt senare PM.
Lokal Geovetenskapens hus, Stockholms 
 universitet.
Avgift 975 kr inklusive exkursionsbuss
Arrangemang nummer 720

Tätortsnära natur II   

Efterfrågan på bostadsmark är stor, samtidigt 
som insikten om de tätortsnära grönområdenas 
betydelse för rekreation, friluftsliv och folkhälsa 
ökat. Många exploateringshotade naturområden 
i Stockholmsregionen har i sista stund ”räddats” 
och avsatts som naturskyddsområden, men nya 
områden hamnar ständigt i fokus. 
 Vårens ena exkursionsmål är högaktuella 
Hammarbyskogen, av många betraktad som en 
viktig grön länk mellan Årstaskogen och Ham-
marbyhöjden–Björkhagen, dessutom en naturlek-
plats för barn i området. Det andra är Hansta på 
Järvafältet där naturreservatet bildades efter en 
uppmärksammad trädadoptionskampanj på 
1980-talet, trots långt framskridna, rättsligt 
bindande exploateringsplaner. 
 Max 30 deltagare.

6/4 Grönstrukturplanering i Stockholm  
– med människor, djur och växter i fokus
Föreläsare Ulrika Egerö, planerare och ekolog, 
Stockholms stadsbyggnadskontor

27/4 Grönytor, bostadsmark och  
politiska ställningstaganden 
Hur går resonemangen i Stockholms stad och i 
andra kommuner i regionen? 
Föreläsare Lennart Tonell, universitetslektor i 
kulturgeografi, Stockholms universitet

Exploateringsplaner, räddningsaktioner  
och naturvärden
Exemplet Hansta
Föreläsare Bo Eknert, biolog och fil lic i natur-
geografi, Stockholms universitet 

4/5 Hammarbyskogen 
Exkursionsledning Bo Eknert

11/5 Hansta naturreservat och  
Astrid Lindgrens berg 
Exkursionsledning Bo Eknert

Programansvarig Anders Yrgård
Tid Fyra torsdagar kl. 13.00–14.45: 6/4 och 27/4 
Exkursioner kl. 13.00–16.00: 4/5 och 11/5, exkl 
restid.
Lokal Geovetenskapens hus, Stockholms univer-
sitet. Föreläsningssal meddelas senare.
Samlingsplats och vägvisning gällande exkursio-
nerna meddelas inför starten.
Tillgänglighet Lättgångna parkvägar, skogsstigar 
och småkuperade skogsmarker. Områdena nås 
med SL-trafiken. Fälthögtalare används.
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 730
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Universitetskurser
Senioruniversitetets kurser utgör fristående kurser 
i respektive ämnen. De har sin motsvarighet antingen vid Stock-
holms universitet eller närliggande universitet och högskolor, eller 
utgår ifrån kurser och material som används vid dessa lärosäten.
Kursernas omfång anges i högskolepoäng. Studietakten innebär 
normalt motsvarande 7,5 poäng per termin, d v s kvartsfart.

Undervisningen består av föreläsningar och/eller seminarier och i 
förekommande fall av studiebesök eller liknande. Undervisningen 
meddelas i regel av lärare som undervisar eller har undervisat vid 
universitet eller högskola eller har doktorsexamen. Några formella 
behörighetskrav ställs inte, men om särskilda förkunskaper krävs i 
något ämne för att tillgodogöra sig kursen anges detta särskilt.
 Tentamensprov kan anordnas för dem som så önskar. Intyg om 
godkänt prov lämnas. Obs! Dessa intyg kan inte användas vid 
ansökan till universitet och högskolor. Våra kurser är inte poäng-
givande.

Kostnader för litteratur och entréavgifter tillkommer. Akademi-
bokhandeln, Mäster Samuelsgatan 32, har studeranderabatt på 
vissa kursböcker mot uppvisande av Senioruniversitetets kallelse.

Anmälan Ny anmälan krävs 
varje termin. För deltagare i 
flerterminskurser tillämpas 
förtursanmälan.

Nya deltagare kan ansluta sig 
till en pågående flerterminskurs.

Lokalerna är handikapp-
anpassade om ej annat anges. 
Med hänsyn till många 
 allergiker undanbedes starka 
parfymer.
 
Kontaktperson
för universitetskurser är
Ingela Karlsson, 
tfn 070-654 05 95
ingela.karlsson1@gmail.com

Starka 
parfymer

undanbedes

Avgiftsfri föreläsning: 

Studieteknik – konsten att lära
Tisdag 24/1 kl. 9.30–12.00 i Katasalen, ABF-huset, erbjuder vi alla 
som har anmält sig till universitetskurserna en avgiftsfri föreläsning 

med temat ”Studieteknik – konsten att lära”.

Föreläsare: Niklas Ericsson 
Anmälan görs till kansliet på e-post: kansliet@senioruniversitetet.se
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Botanik

Fristående kurs: 7,5 poäng.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Denna kurs ger en översikt av växtriket med 
huvudsaklig inriktning på blomväxter och svensk 
flora. Kursen består av en teoretisk del med fyra 
föreläsningar och en praktisk del med fyra studie-
besök i fält. 
 Inledningsvis behandlas växternas uppbygg-
nad och botanisk terminologi. Vi går igenom 
skillnaden mellan familj, släkte och art. Exempel 
ges på kännetecken för de olika växtfamiljerna. 
Den teoretiska delen avslutas med en växteko-
logisk genomgång där olika växtsamhällen be-
skrivs och samband mellan berggrund, jordart, 
klimat och vegetation diskuteras.
 Därefter följer den praktiska delen med exkur-
sioner i fält. Vi besöker olika naturtyper: barr-
skog, lövskog, hagmarker, våtmarker. Vi studerar 
vegetationssammansättning och typiska växt-
arter i respektive miljö.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Bo Eknert, fil lic, Stockholms univer-
sitet, bo.eknert@naturgeo.su.se
Tid Åtta onsdagar kl. 10.00–12.30: 
Föreläsningar: 8/3, 15/3, 22/3, 29/3
Exkursioner: 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 – exklusive 
restid. Alla exkursionsmål väljs så att de är 
 möjliga att nå med kollektivtrafik.
Lokal Geovetenskapens hus, Sal Y 23, T-bana 
Universitetet
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 820

Ekonomisk historia
Åt var och en efter behov? 
Olika sätt att studera ekonomisk historia

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Ekonomisk historia är ämnet där dagens frågor 
om arbetskrisen, de svältande i överflödssam-
hället och teknikutvecklingens närmast lag-
bundna fortskridande mot allt mäktigare 
 maskiner i människornas tjänst ges sina histo-
riska paralleller och förklaringar.
 30-poängskursen i ekonomisk historia går nu 
in på sin fjärde och sista termin. Efter att i de 
föregående delkurserna ha format en bred kun-
skap om den ekonomiskhistoriska utvecklingen 
griper vi oss här an frågan om hur denna historia 
kan skrivas. Olika ekonomiskhistoriska forsk-
ningstraditioner presenteras var för sig över åtta 
seminarier. Finns det en särskild ”energins eko-
nomiska historia”? Är det samma historia om 

industrialiseringen och välståndsökningen som 
skrivs utifrån marxistiska respektive nyklassiska 
ekonomiska perspektiv? Ytterst berör denna 
avslutande delkurs frågan om hur den eko nomisk -
historiska sanningen formas – och formar vår 
samtid. 
 Nya deltagare är välkomna. 

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Daniel Berg, fil dr, Stockholms 
 universitet, daniel.berg@ekohist.su.se
Tid Åtta onsdagar kl. 9.30–12.00: 
15/2, 22/2, 8/3–22/3 i Zetasalen, 29/3,  
5/4 lokal meddelas senare, 19/4 Katasalen
Lokal Zeta- och Katasalen, ABF-huset, Svea-
vägen 41
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 800

Kontinental filosofi
Vad är tid?

Tematisk kurs: 7,5 poäng.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
”Om ingen frågar mig vet jag vad tid är. Men om 
den som frågar mig ber mig förklara det vet jag 
det inte.” Med de orden inleder Augustinus den 
märkvärdiga undersökning av tiden som presen-
teras i hans Bekännelser (397 e. Kr.). Med an-
språk på att upplösa de paradoxer som gängse 
förståelse av tid som ”klockans tid” – för att 
citera Einstein – utmynnar i, föreslår Augustinus 
en omlokalisering av tidsproblematiken. Från den 
naturliga rörelsen i naturens rum förflyttas vi till 
det historiska dramat i en enskild själ; från en tid 
som ingenstans står att finna, till en tid given i en 
solfjäder av presens. I modern filosofi märks 
Augustinus aktualitet inom existentialism, feno-
menologi, hermeneutik och analytisk språk-
filosofi, liksom i den postmoderna filosofins 
kritik av hela denna moderna tradition. Kursen 
avser ett närmande till Augustinus lära om tid 
med avstamp i gängse förståelse och med ut-
blickar mot det tidigare och det senare. 

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig under 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Anna-Lena Renqvist, fil dr,  
Södertörns högskola,  
annalena.renqvist@sh.se, 070–374 91 98
Tid Åtta torsdagar kl. 10.00–13.00:
9/2–23/2, 9/3–30/3, 6/4
Lokal Best Western Plus Time Hotel, 
 Vanadis vägen 12
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 920
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Praktisk filosofi
Normativ etik

Grundkurs: 30 poäng. Moment 2:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
I Sverige skiljer vi av tradition mellan praktisk 
filosofi och teoretisk filosofi. Den praktiska filo-
sofin handlar främst om hur man bör handla, 
medan den teoretiska handlar om vad man bör 
tro på.
 Andra terminens kurs i praktisk filosofi heter 
”Normativ etik”. Inom den normativa etiken 
studerar vi teorier om vad som gör en handling 
moraliskt rätt eller fel. Enligt konsekventialismen 
är det handlingens konsekvenser som avgör, 
medan en handling enligt pliktetiken är rätt, om 
den handlande följer vissa absoluta moraliska 
lagar. Andra filosofiska traditioner ser moraliskt 
rätta handlingar som ett uttryck för den hand-
landes dygdiga sinnelag eller omsorg om sina 
medmänniskor. Alla dessa moralteorier kan 
verka rimliga på sitt sätt; alla har de också sina 
problem. Under kursens gång läser och diskuterar 
vi moderna texter i moralfilosofi som argumen-
terar för, såväl som kritiserar, teorier om rätt  
och fel.
 Nya deltagare är välkomna.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Åsa Burman, fil dr, Stockholms 
 universitet, asa.burman@philosophy.su.se och 
Olle Torpman, fil dr, Stockholms universitet,  
olle.torpman@philosophy.su.se 
Tid Åtta fredagar kl. 13.00–15.30:  
27/1–17/3
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41 
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 810

Historia
Tidigmodern tid

Grundkurs: 30 poäng. Moment 2:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Historia handlar om människor förr: hur de 
försörjde sig, hur de tänkte och hur de bar sig åt 
mot varandra. Ämnesbredden är stor, både i tid 
och rum. Synsätten är många. Genom att studera 
historia kan du bättre förstå och kunnigare 
disku tera det som händer i dagens samhälle, här i 
Sverige och i världen. Det kritiska tänkandet 
genomsyrar utbildningen. Undervisningen består 
av föreläsningar, seminarier och ett museibesök.
 Denna termin lär vi oss mer om tiden då  Europa 
expanderar och börjar lägga resten av världen 
under sig. Med utgångspunkt i renässansen och 

reformationen skapas de starka staterna i 
 Europa, som tillsammans med vetenskapliga 
genombrott och upplysningens nya ideal ställer 
den gamla världen på ända, vilket markeras och 
förstärks av de amerikanska och franska revolu-
tionerna samt den industriella revolutionen. 
Tonvikten ligger på Europas historia.
 Nya deltagare är välkomna. 
Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Niklas Ericsson, fil dr, Stockholms 
universitet, niklas.ericsson@historiker.se,  
070-731 19 48
Tid Åtta torsdagar kl. 9.30–12.00:
26/1, 2/2, 9/2 (halvgrupp), 16/2 (halvgrupp), 
23/2, 9/3 (museibesök), 16/3, 30/3 (halvgrupp), 
6/4 (halvgrupp), 27/4
Lokal Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr, kostnad för kompendium till-
kommer.
Arrangemang nummer 830

Historia
Makt, människor och mentaliteter 
i svensk historia

Fristående kurs: 15 poäng. Moment 2:2. 
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen tar upp hur olika grupper av människor i 
Sverige har levt sina liv, funderat kring sin plats i 
tillvaron och både påverkat och påverkats av 
andra grupper. Det är en social och kulturell 
historia om Sverige och dess invånare från 
vikinga tid till i dag.
 Vi studerar framförallt de grupper som inte 
har haft den formella makten och styrt utveck-
lingen, utan koncentrerar oss på till exempel 
 kvinnor, pojkar, samer, judar, arbetare, funk-
tionsnedsatta och alla de andra som – av olika 
skäl – inte har bestämt i samhället. Men deras 
historia har också påverkat utvecklingen, även 
om det inte skett genom riksdagens lagstiftnings-
arbete eller annan offentlig maktutövning.
 Vi studerar hur detta har gått till, exempelvis 
genom att läsa om varför man reste runstenar, 
hur man blev en man under medeltiden, hur man 
såg på samer under 1700-talet, hur barnet blev 
barn under 1800-talet och hur den moderna 
människan blev till - och mycket mer.
 Vi läser litteratur och källor om social och 
kulturell historia. Undervisningen består av före-
läsningar, seminarier och ett museibesök.
 Nya deltagare är välkomna. 
Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
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Kursledare Niklas Ericsson, fil dr, Stockholms 
universitet, niklas.ericsson@historiker.se,  
070-731 19 48 
Tid Åtta fredagar kl. 9.30–12.00:
27/1, 3/2, 10/2 (halvgrupp), 17/2 (halvgrupp), 
24/2, 10/3 (museibesök), 17/3, 31/3 (halvgrupp), 
7/4 (halvgrupp), 28/4
Lokal Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr, kostnad för kompendium till-
kommer.
Arrangemang nummer 840

Historia
Stockholms historia
Det moderna Stockholm

Fristående kurs: 15 poäng. Moment 2:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen tar upp Stockholms historia över två 
terminer. Denna, den andra terminen, behandlar 
det moderna Stockholms historia, det vill säga 
1800- och 1900-talen. 
 Vi fördjupar oss i hur staden växer fram under 
1800-talets urbanisering och industrialisering 
med Lindhagens nya stadsplaner. Då träder också 
den borgerliga medelklassen fram som en viktig 
grupp i det nya samhället, tillsammans med de 
arbetare som bland annat anordnar strejker som 
riktas mot medelklassens arbetsgivare. 1900-talet 
karakteriseras också av världskrigen som indirekt 
drabbar Stockholm, samt av vår moderna tids 
förorter och den omtalade omvandlingen av 
Klarakvarteren. Kring detta fördjupar vi oss i ett 
antal källor för att komma historien nära.
 Vi läser litteratur om Stockholm, studerar 
källor från den stockholmska verkligheten och 
diskuterar bilder, målningar och kartor. Under-
visningen består av föreläsningar, seminarier och 
ett museibesök.
 Nya deltagare är välkomna.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Niklas Ericsson, fil dr, Stockholms 
universitet, niklas.ericsson@historiker.se,
070-731 19 48
Tid Åtta onsdagar kl. 9.30–12.00:  
25/1, 1/2, 8/2 (halvgrupp), 15/2 (halvgrupp), 
22/2, 8/3 (museibesök), 15/3, 29/3 (halvgrupp), 
5/4 (halvgrupp), 26/4
Lokal Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr
Avgift 975 kr, kostnad för kompendium till-
kommer.
Arrangemang nummer 850

Idéhistoria
Från sekelskiftet 1900 till nästa sekelskifte

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Idéhistoria handlar om tänkandets historia från 
antiken till vår egen tid; föreställningar om värl-
den och kosmos, naturen och kulturen, etiken 
och politiken. Genom att studera idéhistoria får 
vi perspektiv på den världsbild vi har i dag.
 Kursens fjärde termin omfattar teman i 
1900-talets tänkande, bl a framstegets problema-
tik, välfärdsstatens idéer, totalitära ideologier, 
den naturvetenskapliga världsbildens föränd-
ringar, de växlande tolkningarna av människans 
natur, liksom 60-talets revoltrörelser, olika femi-
nismer, globaliseringsfrågor och teorier om den 
digitala utvecklingen. 
 Litteraturen innefattar främst fortsättningen i 
böcker som ingått i tidigare delkurser. Nya 
 böcker är Runeby, Framstegets arvtagare och 
Burman & Lennerhed, Sekelslut.
 Nya deltagare är välkomna.
 
Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Bernt Skovdahl, fil dr, universitets-
lektor em, Södertörns högskola,  
skovdahlbernt@gmail.com
Tid Åtta onsdagar kl. 13.00–15.30: 
1/2–22/2, 8/3–29/3
Lokal Zetasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 860

Konstvetenskap
Från 1900 till nutid

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Momentet ägnas perioden 1900 till nutid, från 
formprövande modernism till postmodernism 
och interaktiva praktiker. Aspekter som behand-
las är: brottet med akademisk konvention om 
rumslig illusion och plasticitet, Picasso och 
 kubens roll som hörnsten vid seklets början, 
Matisse och färgernas harmoni, tysk expressio-
nism, Kandinsky och det andliga i konsten, kon-
struktivism och rörelsedyrkan i maskinåldern, 
DADA, nonsenslek och samhällsdrift, Duchamps 
och idébaserad konceptkonst, Breton och surrea-
lismen, mexikanska Frida Kahlo, ”Entartete 
Kunst”, abstrakt expressionism, Op, Pop och Art 
Activism, performance, kroppskonst, genus-
aktivism: ”måste man vara naken för att få plats 
på museerna?”
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Föreläsningarna ges med sikte på dialog och 
diskussion och kompletteras med studiebesök.
 Nya deltagare är välkomna.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Nina Weibull, fil dr, f d 1:e intendent, 
Konstsamlingarna, Stockholms universitet,  
nina.weibull@telia.com
Tid Åtta tisdagar kl. 13.00–15.30: 
31/1–14/2, 28/2–28/3
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr, kostnad för kompendium till-
kommer. 
Arrangemang nummer 870

Konstvetenskap
Konst och arkitektur under 1900-talet, 
del 2

Fristående kurs: 15 poäng. Moment 2:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen är en fördjupningskurs med fokus på 
1900-talets internationella och svenska konst- 
och arkitekturhistoria och är en direkt fort-
sättning på den kurs som gavs under höst-
terminen 2016.
 Vi kommer att se hur 1900-talets olika konst-
riktningar och estetiska experimentlusta gång på 
gång förändrar förutsättningarna för vad konst 
är och vad en konstnär gör. Den abstrakta 
 konstens olika uttryck under 1900-talet möter  
vi också, liksom de olika riktningarna under 
1900-talets andra halva. Vi studerar likaså den 
poli tiska konsten och postmodernismen.
 På arkitekturens område följer vi den moder-
nistiska arkitekturen från den världsomspännan-
de arkitekturstil som kallas den internationella 
stilen. Vi diskuterar också motståndet mot 
moder nismen. Den experimentella och visionära 
arkitekturen under 1960-talet och postmodernis-
mens genombrott på 1970- och 1980-talen blir 
därefter ämnen för vår uppmärksamhet. 
 Avslutningsvis ägnar vi oss åt den samtida 
konsten och arkitekturen. Ju närmare vår egen 
tid vi kommer desto svårare blir det att urskilja 
riktningar eller ismer, men vi kommer att möta 
en rad exempel på olika uttryck från de senaste 
decennierna. 
 Nya deltagare är välkomna.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Peder Fallenius, fil dr, verksam vid 
The Swedish Program, Handelshögskolan i 

Stockholm, peder.fallenius@swedishprogram.org, 
070-254 16 16
Tid Åtta fredagar kl. 9.30–12.00: 
3/2–24/2, 3/3, 17/3–31/3
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 880

Konstvetenskap
Rysslands medeltid
Konsten och dess ”ryska själ” 

Tematisk kurs: 15 poäng. Moment 2:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen handlar om den ryska medeltida konsten 
och dess plats i den allmänna konsthistorien. 
Moment 2 omfattar tiden från andra delen av 
1300-talet till början av 1700-talet. Vi betraktar 
verksamheten hos de mest kända mästarna som 
arbetade i det ryska riket bl a Andrej Rublev, 
överblickar de ryska konstnärliga skolorna samt 
undersöker en unik rysk företeelse som fick 
 namnet ”parsuna”. 
 Kursen består av en teoretisk och en praktisk 
del. Detta innebär att utvalda lektioner inriktas 
på att självständigt attribuera föremål samt att vi 
kommer att betrakta några konstverk i verklig-
heten.
Tyngdpunkten i kursen läggs på att lära oss att 
betrakta konstverk som egna historiska källor. 
Dessa ger en fördjupad syn på den historiska och 
sociala utvecklingen under Rysslands medeltid. 
 Nya deltagare är välkomna.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Svetlana Svensson, fil dr, Stockholms 
universitet, svetlana.svensson@arthistory.su.se
Tid Åtta fredagar kl. 12.30–15.00:
3/2–17/2, 3/3, 10/3, 24/3–31/3, 7/4
Lokal Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 890

Litteraturvetenskap
1900-talets litteratur

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen har fyra moment som löper under lika 
många terminer. I vår ges moment 4, som be-
handlar 1900-talets litteratur.
 Vi rör oss genom seklets mångskiftande och 
spännande litterära uttryck och ser exempelvis 
hur romanformen ställs på ända av författare 
som Franz Kafka och Virginia Woolf, hur 
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Religionshistoria
Introduktion till religionshistorien

Grundkurs: 30 poäng. Moment 1:4. 
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Varför finns religion? Vad berättar myter för oss? 
Och hur kan vi förstå ritualer och magi?
 Knappast någon annan företeelse har präglat 
våra samhällen i historia och nutid i så hög grad 
som religionen. Kursens inledande moment erbju-
der olika infallsvinklar på de religiösa feno-
menen, t ex psykologiska, sociologiska och 
genus vetenskapliga. Föreläsningarna utgår från 
exempel ur de olika religionernas rika traditioner 
för att belysa grundläggande begrepp och funk-
tioner. De fyra momenten i den religionshistoris-
ka grundkursen är fristående och kan läsas var 
för sig och förutsätter inga förkunskaper i reli-
gionshistoria. Vårens moment kan med fördel 
läsas även av deltagare som tidigare läst senare 
delar av kursen.
 Ett studiebesök tillkommer.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Sten Skånby, fil dr, Stockholms 
 universitet, 070-812 67 57
Tid Åtta tisdagar kl. 10.00–12.30: 31/1–21/3
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 910

Starka 
parfymer

undanbedes

1900-talet, punkterat av två världskrig och andra 
katastrofer, ger upphov till skildringar av aldrig 
tidigare skådat slag, och hur på både svenskt och 
internationellt håll formerna för dramatik och 
poesi sprängs av författare som Bertolt Brecht 
och Nelly Sachs. Vi ägnar oss också åt den 
s venska arbetarromanen och riktar blicken mot 
andra litteraturformer, såsom sångtexter, 
populär litteratur  och reportaget som en av 
1900-talets viktiga genrer. Vi går även in på 
frågan om hög- och lågkultur och läsarens plats  
i förhållande till texten.
 Som tidigare ligger fokus på de enskilda texter-
na, även om kursen också ger kunskaper om mer 
övergripande aspekter på 1900-talets litteratur-
historia. 
 Nya deltagare är välkomna.

Litteratur Litteraturlista finns tillgänglig på 
www.senioruniversitetet.se under kursbeskriv-
ningen.
Kursledare Anna Cavallin, doktorand i litteratur-
vetenskap, samt lärare i genusvetenskap, Stock-
holms universitet, anna.cavallin@gender.su.se
Tid Åtta måndagar kl. 12.00–14.30:
23/1, 30/1, 13/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 15/5
Lokal Utsikten, Rehnsgatan 20, 6 tr 
Avgift 975 kr
Arrangemang nummer 900
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Kurser i studiecirkelform
Studiecirkeln är en studieform i det lilla formatet och förutsätter 
ett aktivt engagemang från deltagarnas sida. Deltagarantalet är 
därför i de flesta fall begränsat till 14 (exklusive kursledaren).  
Om antalet deltagare är fler eller färre än 14, anges detta vid 
respektive kurs. 
 De flesta språkkurserna, skrivarkurserna, matematikkursen och 
några litteraturkurser är läsårskurser. Övriga kurser är i allmän-
het terminskurser. Dock måste ny anmälan göras för deltagande 
under vårterminen. Nya deltagare är välkomna i mån av plats. 
Många av dessa kurser kan, på grund av att höstterminens kurs-
deltagare har förtur, vara helt eller nästan helt fullbokade.

Tid Vårterminens kurser pågår i allmänhet tio eller tolv veckor, i 
normalfallet med start vecka 5. Om någon lektion ställs in, t ex på 
grund av kursledarens sjukdom, läses den inställda lektionen in i 
veckan efter den ordinarie kurstidens slut.

Lokalerna är handikappanpassade om inte annat anges. På 
 Hagagatan finns ett system med trådlös mikrofon och mottagare 
som kopplas till hörapparaten. Du som har behov av extra hörsel-
stöd utöver din hörapparat ombeds kontakta studierektor Ann-
Marie Engback före kursstart. Lokalerna på Hagagatan är utrus-
tade med wi-fi.
 Med hänsyn till många allergiker undanbedes starka parfymer. 
Eftersom vi har ömtåliga parkettgolv, får broddar och broddför-
sedda skor inte användas inomhus.

Anmälan För att försäkra dig om en plats bör du anmäla dig  
i god tid före vecka 3. Kurser med för få deltagare kan komma  
att ställas in.

Kontaktperson  
för studie cirklarna är  
Ann-Marie Engback  
073-981 47 16

Språk
För att undervisningen ska bli givande för alla och resultatet gott 
är det viktigt att deltagarna i en språkgrupp har ungefär samma 
färdighetsnivå. Byt därför gärna kursnivå, om du känner att du 
befinner dig i fel grupp. 

För kurserna i arabiska, engelska, franska, italienska, nygrekiska, 
ryska, spanska och tyska tillämpar Senioruniversitetet Europa- 
rådets nivåskala. Denna skalas färdighetsnivåer utgör grund för 
de olika språkens kursplaner A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att 
få hjälp att hamna på rätt nivå, bör du göra ett eget språktest som 
du rättar själv! Webbaserade tester finns i de vanligaste språken 
och du kan gratis genomföra testet på nätet: 
www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Spraktest/

I terminsprogrammet står språkkurserna i ordning efter kraven 
på förkunskaper.

Observera att de  
flesta språk kurserna  
är läsårskurser.

Starka 
parfymer

undanbedes
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Europarådets nivåskala
för självbedömning
Europarådets nivåskala är en skala för själv-
bedömning. Om du nått upp till målen för en 
viss nivå ska du följa en kurs på nästa nivå. 
(Om du t ex har nått målen för A1 ska du 
alltså börja på nivå A2.)

Nivå A1. Jag kan förstå och använda mycket 
enkla ord och fraser i de mest grundläggande 
vardagslivssituationerna. Jag kan presentera mig 
själv och andra och ställa frågor om t ex var och 
hur någon bor, var någon arbetar och jag kan 
själv svara på liknande frågor. Jag kan kommuni-
cera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om sam-
talspartnern talar långsamt och tydligt.

Nivå A2. Jag kan förstå fraser och de vanligaste 
orden som har att göra med shopping, närgeo-
grafi o d Jag kan kommunicera i enkla samman-
hang och använda ett antal fraser för att på ett 
enkelt sätt beskriva min familj och andra män-
niskor, hur jag lever och bor, min utbildningsbak-
grund och mitt nuvarande eller senaste arbete.

Nivå B1. Jag kan förstå huvuddragen i tydligt 
standardspråk som man regelbundet möter i 
arbetet och på fritiden. Jag kan hantera de flesta 
situationer som kan uppstå under resor i ett 
område där språket talas. Jag kan oförberedd ge 
mig in i samtal om kända, vardagliga ämnen. Jag 
kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter.

Nivå B2. Jag kan följa huvuddragen i komplexa 
texter. Inom mitt specialområde förstår jag även 
fackdiskussioner. Jag kan kommunicera flytande, 
så att ett samtal med en infödd går i stort sett 
problemfritt. Jag kan förklara min ståndpunkt i 
en problemsituation och kan diskutera olika 
lösningars för- och nackdelar.

Nivå C1. Jag kan läsa en stor mängd krävande, 
även längre texter. Jag kan uttrycka mig nästan 
helt spontant och obehindrat utan att leta efter 
ord. Jag kan använda språket effektivt för sociala 
och yrkesmässiga ändamål. Jag kan uttala mig 
klart och välstrukturerat om komplexa sak för-
hållanden och ge utförliga beskrivningar eller 
rapporter.

Nivå C2. Jag kan utan problem förstå så gott 
som allt som jag hör eller läser och referera fakta 
och argument. Jag kan uttrycka mig spontant 
och helt flytande i så gott som alla situationer. 
Jag kan förstå och använda stilvariationer och 
andra finesser (t ex ironi). Mitt språk är korrekt 
och varierat.

Arabiska
Arabiska talas av bortåt 200 miljoner 
 män niskor i mer än 20 länder. Skriftspråket 
kallas modern standardarabiska. Med 
standard arabiska är det möjligt att göra  
sig förstådd i hela arabvärlden. 

Beträffande nivåbeteckningarna A1A2 se
här bredvid.

A2:1 Kommunikativ arabiska, 
 tionde terminen 

Kursplan på nivå A2. Vi lär oss modern 
standard arabiska – det gemensamma språket för 
hela arabvärlden. Stor vikt läggs vid att öva att 
klara sig i vardagssituationer. Vi bygger upp 
ordför rådet och vi lär oss grammatikens grunder. 
För att delta i denna kurs bör du ha följt Senior-
universitetets kurs om nio terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare George Nehme, auktoriserad tolk, univer-
sitetsstudier i modern standardarabiska, 
08-660 96 32, nehmegeorge@hotmail.com
Studiematerial Arabic with ease (förlag Assimil), 
fr o m kap. 38 samt texter som tillhandahålls av 
kursledaren.
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00: 30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 400

A2:2 Kommunikativ arabiska, 
 femtonde terminen 

Kursplan på nivå A2. Vi fortsätter att bygga upp 
ordförrådet och träna på grundläggande gram-
matik. Vi utvecklar förmågan att kommunicera 
muntligt och skriftligt. Textboken ger en insyn 
bl a i arabiskt liv och arabisk kultur. För att delta 
i denna kurs bör du ha följt Senioruniversitetets 
kurs 14 terminer eller ha motsvarande kunska-
per.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Nadia Knight, fil kand, tidigare lärare vid 
bl a Stockholms universitet och UD, 
08-756 11 92, kmmichael.knight@gmail.com
Studiematerial J Wightwick & M Gaafar, 
 Mastering Arabic 2, fr o m sid. 170 samt kursle-
darens eget material. 
Tid Tolv måndagar kl. 11.30–13.00: 30/1–24/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 401 
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Engelska
Beträffande nivåbeteckningarna B1C1, se sid. 35.

B1:1 Improve your English (1) 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att utveckla språk-
riktighet i tal och skrift. Kursen består bl a av 
hör-, läs- och skrivövningar, ordkunskap, gram-
matik i anslutning till översättningsövningar, 
gruppdiskussioner och talövningar.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Henrik Forsslund, fil mag,  
08-612 88 13, henrik.forsslund@comhem.se
Studiematerial P. Coelho, The Alchemist (pocket, 
Harper, USA, 2014, ca 96 kronor) samt aktuella 
tidningsartiklar. 
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00:  
30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 402

B1:2 Improve your English (2) 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att utveckla språk-
riktighet i tal och skrift. Kursen består bl a av 
hör-, läs- och skrivövningar, ordkunskap, gram-
matik i anslutning till översättningsövningar, 
gruppdiskussioner och talövningar.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Henrik Forsslund, fil mag,  
08-612 88 13, henrik.forsslund@comhem.se
Studiematerial P. Coelho, The Alchemist (pocket, 
Harper, USA, 2014, ca 96 kronor) samt aktuella 
tidningsartiklar. 
Tid Tio måndagar kl. 11.30–13.00:  
30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 403

B1:3 Improve your English (3) 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att utveckla språk-
riktighet i tal och skrift. Kursens huvuddelar 
består av konversation, skrivövningar samt 
 grammatik- och ordförrådsövningar. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Jonathan Stoch, 070-766 06 10,
jonathan.stoch@folkuniversitetet.se
Studiematerial K. Kesey, One Flew Over The 

Cuckoo’s Nest och R. Gairns, S. Redman, 
 Oxford Word Skills, Idioms and Phrasal Verbs, 
Intermediate, finns på Bokus och  Adlibris.
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:  
31/1–4/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 404

B1:4 Improve your English (4) 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att utveckla språk-
riktighet i tal och skrift. Kursens huvuddelar 
består av diskussion av boken, konversation och 
ordförrådsövningar.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Bradley Knopff, BA in North American 
Literature, PhD in Social Anthropology,
bdknopff@gmail.com
Studiematerial F. Scott Fitzgerald, This Side of 
Paradise ©1920 och P. Watcyn-Jones, Vocabu-
lary 4, Penguin Books, finns på Bokus och 
 Adlibris. 
Tid Tio onsdagar kl. 15.30–17.00:  
1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 405

B1:5 Discussing the Latest News (1) 

Kursplan på nivå B1. A course for those who 
want to practice their English by discussing what 
is on in the media (radio, magazines & news-
papers, TV). We will focus on good everyday 
English and a useful modern vocabulary. As an 
integrated part of the course there will be 
pronunciation review, some grammar where 
needed, looking at the latest trends in American 
and British society.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Bradley Knopff, BA in North American 
Literature, PhD in Social Anthropology,
bdknopff@gmail.com
Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren. 
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00:  
3/2–7/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 406
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B1:6 Discussing the Latest News (2) 

Kursplan på nivå B1. A course for those who 
want to practice their English by discussing what 
is on in the media (newspapers, TV). We will 
focus on current everyday English and a useful 
modern vocabulary. As an integrated part of the 
course there will be pronunciation practice, some 
grammar where needed, introduction of new 
trends in British and American society.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Jonathan Stoch, 070-766 06 10
jonathan.stoch@folkuniversitetet.se
Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren.
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00:  
31/1–4/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 407

C1 Discussing literature 

Kursplan på nivå C1. We will discuss modern 
English literature from a novel or short stories as 
well as other literary extracts. This course will 
also give you the opportunity to build up and 
improve your English vocabulary. Each partici-
pant will be able to participate in a vibrant 
 discussion forum regarding the authors’ work as 
well as other chosen articles or materials.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Bradley Knopff, BA in North American 
Literature, PhD in Social Anthropology,
bdknopff@gmail.com
Studiematerial J. Lahiri (USA), Interpreter of 
Maladies ©1999, Mariner Books.
Tid Tio måndagar kl. 15.30–17.00:  
30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 408

Franska
Huvudlärare Lillian Hedman

Nära 120 miljoner människor har franska  
som modersmål, vilket gör franskan till 
 världens nionde största språk. Franska är 
officiellt språk eller undervisningsspråk i  
ett trettiotal länder i Europa, Nord- och 
 Mellanamerika, Afrika och Asien.

Beträffande nivåbeteckningarna B1C1, se sid. 35.

Repetitionskurser (nivå A1 och A2)

A1a Vous avez oublié votre français? 
 (andra terminen)

Kursplan på nivå A1. En kurs för ”falska” ny-
börjare. Kursen vänder sig till dig som för länge 
sedan läst litet franska och som tycker dig ha 
glömt det mesta.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Carola Almqvist, fil kand, 
070-494 90 68, carola.almqvist@gmail.com
Studiematerial B. Tillman m fl, Escalade 1, 
fr o m kap. 9, textbok, övningsbok, facit. 
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00: 30/1–10/4 
(en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 409

A1b Vous avez oublié votre français? 
 (andra terminen)

Kursplan på nivå A1. En kurs för ”falska” ny-
börjare. Kursen vänder sig till dig som för länge 
sedan läst litet franska och som tycker dig ha 
glömt det mesta.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sigun Dafgård Norén, fil dr, 
08-84 85 18, s.dafgard@glocalnet.net
Studiematerial B. Tillman m fl, Escalade 1, 
fr o m kap. 10, textbok, övningsbok, facit. 
Tid Tolv tisdagar kl. 11.30–13.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr 
Arrangemang nummer 410

A2:1 Vous avez oublié votre français? 
 (fjärde terminen)

Kursplan på nivå A1. En kurs för ”falska” ny-
börjare. Kursen vänder sig till dig som för länge 
sedan läst litet franska och friskat upp dina kun-
skaper under tre terminer.
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Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Ghislaine Forsberg, fil kand, behörig 
lärare i franska,
070-427 91 81, ghislaine.forsberg@gmail.com
Studiematerial B. Tillman m fl, Escalade 2, text-
bok, övningsbok, facit, fr o m kap. 8.
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00:  
1/2–12/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 411

A2:2 Vous avez oublié votre français? 
 (femte terminen) 

Kursplan på nivå A1. En kurs för ”falska” ny-
börjare. Kursen vänder sig till dig som för länge 
sedan läst litet franska och som friskat upp dina 
kunskaper under fyra terminer.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Ghislaine Forsberg, fil kand, behörig 
lärare i franska,
070-427 91 81, ghislaine.forsberg@gmail.com
Studiematerial B. Tillman, Escalade 2, textbok, 
övningsbok, facit, fr o m kap. 18.
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:  
1/2–12/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 412

A2:3a Répétez votre français! 

Kursplan på nivå A2. Syfte: att friska upp gram-
matik och ordförråd samt öva praktisk vardags-
franska. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Christine Gil San Pedro, diplomerad lärare 
i franska som främmande språk, 073-557 22 36,  
christine.gil-san-pedro@folkuniversitetet.se
Studiematerial B. Tillman m fl, Escalade 3, 
fr o m kap. 6 (allt-i-ett-bok) samt facit, 2013. 
Tid Tio fredagar kl. 13.30–15.00: 3/2–7/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 413

A2:3b Répétez votre français! 

Kursplan på nivå A2. Syfte: att friska upp gram-
matik och ordförråd samt öva praktisk vardags-
franska. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Ghislaine Forsberg, fil kand, behörig 
lärare i franska, 070-427 91 81,  
ghislaine.forsberg@gmail.com

Studiematerial B. Tillman m fl, Escalade 3  
(från kap. 10), V. Waagaard m fl, Escalade 4 
(allt-i-ett-bok) samt facit.
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:  
31/1–11/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 414

A2:3c Répétez votre français! 

Kursplan på nivå A2. Syfte: att friska upp gram-
matik och ordförråd samt öva praktisk vardags-
franska. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Margot Björkman, fil mag,
08-754 24 73, margot.b@tele2.se
Studiematerial B. Tillman m fl, Escalade 3,  
(allt-i-ett-bok) samt facit, 2013, fr o m sid. 97 
samt Georges Simenon, Maigret et le clochard, 
Easy Readers.
Tid Tolv onsdagar kl. 13.30–15.00:  
1/2–26/4, ej 19/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr 
Arrangemang nummer 415

A2:4a Répétez votre français! 

Kursplan på nivå A2. Syfte: att fortsätta att 
friska upp grammatik och ordförråd samt öva 
praktisk vardagsfranska.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Ghislaine Forsberg, fil kand, behörig 
lärare i franska,
070-427 91 81, ghislaine.forsberg@gmail.com
Studiematerial V. Waagaard m fl, Escalade 4 
(från kap. 10) samt facit, Easy Readers A2.
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00:  
31/1–11/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 416

A2:4b Répétez votre français! 

Kursplan på nivå A2. Syfte: att fortsätta att 
friska upp grammatik och ordförråd samt öva 
praktisk vardagsfranska.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Christine Gil San Pedro, diplomerad 
lärare i franska som främmande språk, 
073-557 22 36, 
christine.gil-san-pedro@folkuniversitetet.se
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Studiematerial V. Waagaard m fl, Escalade 4 
fr o m kap. 6 (allt-i-ett-bok), ny upplaga 2014 
samt A. Fournier, Le grand Meaulnes fr o m 
kap. 8, Easy Readers (A2).
Tid Tio onsdagar kl. 11.15–12.45: 1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 417

Fortsättningskurser (nivå B1 och B2) 

B1:1a Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att läsa litterära 
texter i utdrag samt att utveckla muntlig 
uttrycks förmåga och grammatiska färdigheter.  
Vi läser en roman och en bok om fransk realia. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Lillian Hedman, fil mag, 
08-712 57 53, lillian.hedman@telia.com
Studiematerial J-P. Dubois, Hommes entre eux 
samt N. Jonchère, Escalade Civilisation.
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00: 2/2–6/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 418

B1:1b Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: litteraturläsning och 
övningar för att utveckla muntliga och gramma-
tiska färdigheter. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Christine Gil San Pedro, diplomerad 
lärare i franska som främmande språk, 
073-557 22 36, 
christine.gil-san-pedro@folkuniversitetet.se
Studiematerial R. Gary, La vie devant soi fr o m 
sid. 40, Easy Readers (B1) samt kursledarens eget 
material.
Tid Tio fredagar kl. 11.30–13.00: 3/2–7/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr 
Arrangemang nummer 419

B1:2a Littérature, conversation 
 et grammaire 

 
Kursplan på nivå B1. Syfte: litteraturläsning och 
övningar för att utveckla muntliga och gramma-
tiska färdigheter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sylvia Martin, fil mag,
073-209 80 60, sylvia.martin@tele2.se

Studiematerial I. Némirovsky, Le Bal samt 
 kursledarens eget material.
Tid Tolv fredagar kl. 9.30–11.00: 3/2–28/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 420

B1:2b Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: litteraturläsning och 
övningar för att utveckla muntliga och gramma-
tiska färdigheter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sigun Dafgård Norén, fil dr, 
08-84 85 18, s.dafgard@glocalnet.net
Studiematerial E. Bernheim, Sa femme,  
N. Jonchère, Escalade Civilisation samt kurs-
ledarens eget material.
Tid Tolv fredagar kl. 11.30–13.00: 3/2–28/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr 
Arrangemang nummer 421

B1:2c Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: litteraturläsning och 
övningar för att utveckla muntliga och gramma-
tiska färdigheter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sylvia Martin, fil mag,
073-209 80 60, sylvia.martin@tele2.se
Studiematerial E. Sandberg, Escalade Littéraire 
samt kursledarens eget material.
Tid Tolv måndagar kl. 9.30–11.00: 30/1–24/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 422

B1:3 Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: litteraturläsning och 
övningar för att utveckla muntliga och gramma-
tiska färdigheter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Margareta Herber, fil mag, 
08-746 70 97, margareta.herber@gmail.com 
Studiematerial Modiano: La petite bijou.
Tid Tio måndagar kl. 11.30–13.00: 30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 423
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B1:4 Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att läsa enklare litte-
rära texter i utdrag och enklare tidningstexter, 
samt att utveckla muntlig uttrycksförmåga, ord-
förråd, grammatisk säkerhet samt hörförståelse.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Margot Björkman, fil mag,
08-754 24 73, margot.b@tele2.se
Studiematerial Litterär text (titel meddelas vid 
kursstart) samt tidningstext.
Tid Tolv onsdagar kl. 15.30–17.00:  
1/2–26/4, ej 12/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 424

B1:5 Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1. Syfte: litteraturläsning och 
övningar för att utveckla muntliga och gramma-
tiska färdigheter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sigun Dafgård Norén, fil dr, 
08-84 85 18,  
s.dafgard@glocalnet.net
Studiematerial D. de Vigan, No et moi och 
N. Jonchère, Escalade Civilisation samt ytter-
ligare texter som tillhandahålls av kursledaren.
Tid Tolv tisdagar kl. 13.30–15.00:  
31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 425

B1:6 Littérature et civilisation 

Kursplan på nivå B1. Läsning av roman, samtals-
övningar och fördjupning av vissa grammatiska 
moment.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sigun Dafgård Norén, fil dr, 
08-84 85 18,  
s.dafgard@glocalnet.net
Studiematerial T. de Rosnay, Le Voisin och 
N. Jonchère, Escalade Civilisation samt ytter-
ligare texter som tillhandahålls av kursledaren.
Tid Tolv onsdagar kl. 15.30–17.00:  
1/2–19/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 426

B1:7 Littérature, conversation 
 et grammaire 

Kursplan på nivå B1/B2. Syfte: att utveckla 
muntlig uttrycksförmåga, ordförråd och gram-
matisk säkerhet. Vi diskuterar också aktuella 
händelser/företeelser i det franska samhället med 
utgångspunkt i bl a tidningstexter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Christine Gil San Pedro, diplomerad 
lärare i franska som främmande språk,  
073-557 22 36, 
christine.gil-san-pedro@folkuniversitetet.se
Studiematerial En roman som meddelas vid 
kursstart samt ytterligare texter som tillhanda-
hålls av kursledaren.
Tid Tio tisdagar kl. 13.45–15.15: 31/1–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 427

B2:1 Continuez à parler francais! 

Kursplan på nivå B2. Syfte: att utveckla för-
mågan att diskutera kring skönlitteratur och 
aktuella händelser.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Jeanne Tullberg, diplomerad lärare i 
franska som främmande språk,  
jeanne@tullberg.net
Studiematerial D. de Vigan, D’après une histoire 
vraie. 
Tid Tolv torsdagar kl. 9.30–11.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 428

B2:2 Littérature et civilisation 

Kursplan på nivå B2. Syfte: att i samband med 
litteraturläsningen samtala och utveckla ordför-
råd och språklig korrekthet. Vi diskuterar också 
aktuella händelser/företeelser i det franska sam-
hället med utgångspunkt i bl a tidningstexter. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Christine Gil San Pedro, diplomerad 
lärare i franska som främmande språk,  
073-557 22 36,  
christine.gil-san-pedro@folkuniversitetet.se
Studiematerial En roman som meddelas vid 
kursstart samt ytterligare texter som tillhanda-
hålls av kursledaren.
Tid Tio onsdagar kl. 13.45–15.15: 1/2–5/4
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Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 429

B2:3 Littérature et civilisation 

Kursplan på nivå B2. Litteraturläsning och sam-
tal kring den lästa texten. Dessutom diskuterar vi 
aktuella händelser i det franska samhället med 
tidningsartiklar som underlag.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sigun Dafgård Norén, fil dr, 
08-84 85 18, s.dafgard@glocalnet.net
Studiematerial A. Le Corff, Les arbres voyagent 
la nuit samt ytterligare texter som tillhandahålls 
av kursledaren.
Tid Tolv tisdagar kl. 15.30–17.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 430 

B2:4 Littérature et civilisation 

Kursplan på nivå B2. Textläsning, samtals-
övningar och fördjupning av vissa grammatiska 
moment. Vi diskuterar också aktuella händelser/
företeelser i det franska samhället med utgångs-
punkt i bl a tidningstexter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Christine Gil San Pedro, diplomerad 
lärare i franska som främmande språk,  
073-557 22 36,  
christine.gil-san-pedro@folkuniversitetet.se
Studiematerial En roman som meddelas vid 
kursstart samt ytterligare texter som tillhanda-
hålls av kursledaren.
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00: 1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 431

B2:5 Ne cessez pas de parler français! 

Kursplan på nivå B2. Syfte: att utveckla del-
tagarnas förmåga att diskutera kring skönlittera-
tur, aktuella tidningstexter och filmer m m.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Carola Almqvist, fil kand,  
070-494 90 68, carola.almqvist@gmail.com
Studiematerial En roman (titel meddelas vid 
kursstart) och realia i form av tidningstexter och 
inspelat material.
Tid Tio onsdagar kl. 15.30–17.00: 
1/2–12/4 (en veckas uppehåll)

Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 432

B2:6 Lecture, conversation et grammaire 

Kursplan på nivå B2+. Textläsning, samtals-
övningar och fördjupning av vissa grammatiska 
moment. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sylvia Martin, fil mag,
073-209 80 60, sylvia.martin@tele2.se
Studiematerial F. Bourdin, Le Testament 
d’Ariane, fr o m sid. 155, kompletterad med 
kursledarens eget material.
Tid Tolv tisdagar kl. 11.30–13.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 433

Avancerade kurser (nivå C1 och C2) 

C1 Lecture et discussion 

Kursplan på nivå C1/C2. Syfte: att stabilisera 
deltagarnas goda kunskaper i franska och att 
ut veckla deras förmåga att diskutera med ett rikt 
och varierat ordförråd med utgångspunkt i 
 texterna.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Renate Gynnerstedt, fil lic, 
08-10 68 61, renate.gynnerstedt@gmail.com
Studiematerial En roman vars titel meddelas vid 
kursstart samt aktuell realia i form av tidnings-
text och inspelat material.
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00: 31/1–4/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 434

C2 Lecture et discussion 

Kursplan på nivå C2. Syfte: att utveckla del-
tagarnas mycket goda förmåga att uttrycka sig i 
tal och skrift med ett avancerat ordförråd. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Renate Gynnerstedt, fil lic, 
08-10 68 61, renate.gynnerstedt@gmail.com
Studiematerial En roman vars titel meddelas vid 
kursstart samt aktuell realia i form av tidnings-
text och inspelat material.
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00: 30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 435



42

FÖ
RE

LÄ
SN

IN
G

S-
 &

 S
EM

IN
A

RI
ES

ER
IE

R
VA

N
D

RI
N

G
A

R 
&

 E
XK

U
RS

IO
N

ER
  

U
N

IV
ER

SI
TE

TS
KU

RS
ER

ST
U

D
IE

CI
RK

LA
R 

SP
RÅ

K
Ö

VR
IG

A
 S

TU
D

IE
CI

RK
LA

R

Grekiska, klassisk
Huvudlärare Staffan Edmar

Grekiska är Europas äldsta litteraturspråk. 
Grekiskan har påverkat de andra europeiska 
språken, och grekernas föreställningsvärld har 
präglat den västerländska kulturen. Fort farande 
bildas nya ord med hjälp av grekiskan. 

Klassisk grekiska, andra terminen

År 2013 utkom en efterlängtad modern lärobok i 
klassisk grekiska. Delvis därför startades hösten 
2016 en nybörjarkurs, som fick bra gensvar. Efter 
att ha blivit säkra på alfabetet lärde vi oss känna 
igen de otaliga grekiska lånorden i moderna 
språk och bättre förstå deras stavning och inne-
börd. Vi analyserade också vetenskapliga fack-
termer, t ex medicinska. Nyvunnen grammatik- 
och ordkunskap gjorde det möjligt att översätta 
enkla meningar, t ex filosofiska tänkespråk och 
citat från Nya Testamentet. Nu under våren 
kommer vi även att ta itu med sammanhängande 
text. Grekernas märkliga kulturella blomstring är 
självklart ett ständigt underliggande tema.  
Nya deltagare är välkomna till denna kurs som 
lämpar sig väl för gamla helklassiker som vill 
återuppväcka sin slumrande grekiska.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Hans Nyman, fil lic, 08-724 81 82, 
hans.b.nyman@telia.com
Studiematerial S. Edmar, Från alfa till Antigone
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00: 3/2–7/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, konferensrummet
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 436

Grekiska, nygrekiska
Den klassiska grekiskan lever vidare i sitt 
dotterspråk nygrekiskan, även om språket 
naturligtvis har förändrats sedan Platons och 
Sofokles tid. Nygrekiska talas idag av ungefär 
12,5 miljoner människor. Det är officiellt språk 
i Grekland och republiken Cypern liksom i EU.

Beträffande nivåbeteckningarna A2B1, se sid. 35.

A2 Nygrekiska – lägre nivå 

Kursplan på nivå A2. Syfte: att fortsätta att 
bygga upp ett basordförråd och träna grund-
läggande grammatik, vardagliga samtal och 
turistsituationer. Jämsides med språkunder-

visningen ges en orientering om det moderna 
Greklands samhällsliv och kultur. För att delta i 
denna kurs bör du ha förkunskaper motsvarande 
kursboken Ellinika tora 1+1 eller ha studerat 
nygrekiska två terminer (30 p) på universitetet.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Eva Broman, fil lic,  
08-85 44 27, eva.broman@gmail.com
Studiematerial Ellinika Tora 2+2 fr o m kap. 7 
t o m kap. 9 samt skönlitterära texter som till-
handahålls av kursledaren.
Tid Tio onsdagar kl. 17.15–18.45: 1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 437

B1:1 Nygrekiska – mellannivå 

Kursplan på nivå B1. Kursen syftar främst till att 
ge teoretiska och praktiska kunskaper i det ny-
grekiska språket. Vi gör praktiska övningar i tal 
och skrift och tränar oss i att hantera konkreta 
situationer i vardagslivet. Språkriktigheten tränas 
genom grammatiska övningar. Vi har också 
samtal kring olika aktuella frågor och artiklar. 
Dessutom studerar vi det antika Greklands 
kultur historia. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Agnes Sannergren, SO-lärare (Bachelor of 
Education), 08-717 64 14,
euroscandguide@hotmail.com
Studiematerial Valda kapitel ur Epikoinoniste 
Ellinika, bok 2, och artiklar som kursledaren 
tillhandahåller.
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00:  
30/1–3/4
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Floristen. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 438

B1:2 Nygrekiska – högre nivå 

Kursplan på nivå B1. Kursen syftar till att ge 
ökade teoretiska och praktiska kunskaper i det 
nygrekiska språket men också kunskap om det 
nygrekiska samhällets historia och litteratur. Vi 
fortsätter att utveckla den språkliga kommunika-
tionsförmågan och skriver kortare uppsatser på 
nygrekiska. Kursdeltagarna studerar och presen-
terar olika regioner och övärlden. Vi har också 
samtal kring olika aktuella frågor och artiklar. 
Vidare fortsätter vi att studera det antika Grek-
lands kulturhistoria. 
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Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Agnes Sannergren, SO-lärare (Bachelor of 
Education), 08-717 64 14,
euroscandguide@hotmail.com
Studiematerial P. Margaris, Lixiprothesma 
 dania, artiklar samt grammatiska repetitioner ur 
Epikinoniste Ellinika, bok 3. 
Tid Tio måndagar kl. 11.15–12.45: 30/1–3/4
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Floristen. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 439

Italienska 
Italienska språket är sedan 1300-talet grund 
för en viktig litterär utveckling i Europa. 
I Italien verkade Dante, Boccaccio och  Petrarca. 
Utvecklingen har fortsatt över renässansen 
och upplysningstiden in i våra dagar med 
stora författarnamn.

Beträffande nivåbeteckningarna A1C1,  
se sid. 35.

A1 Nybörjarkurs i italienska, 
 andra terminen

Kursplan på nivå A1. Kursen ger övningar i 
basordförråd, grundläggande grammatik och 
vardagssamtal. För att delta i denna kurs bör du 
ha följt höstterminens kurs vid Senioruniversi-
tetet eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Leila Brioschi, Master i FLE (Français 
langue étrangère), 
076-289 26 12, leilabrioschi@gmail.com
Studiematerial Ziglio-Rizzo, Nuovo Espresso 1, 
fr o m kap. 3
(Studium Bookshop, Karlavägen 4, 08-660 03 86). 
Tid  Tolv torsdagar 2/2–4/5, ej 2/3, ej 13/4
  440 Grupp 1 kl. 9.30–11.00 
  441 Grupp 2 kl. 11.15–12.45
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 440, 441

A2:1 Italienska, fjärde terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagssamtal. För att delta i denna kurs bör du ha 

följt Senioruniversitetets kurs tre terminer eller ha 
motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Leila Brioschi, Master i FLE (Français 
langue étrangère), 
076-289 26 12, leilabrioschi@gmail.com
Studiematerial Ziglio-Rizzo, Nuovo Espresso 1 
fr o m kap. 7 (Studium Bookshop, Karlavägen 4, 
08-660 03 86). 
Tid  Tolv fredagar 2/2–5/5, ej 3/3, ej 14/4
  442 Grupp 1 kl. 13.00–14.30 
  443 Grupp 2 kl. 14.45–16.15
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 442, 443

A2:2 Italienska, sjätte terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagssamtal. För att delta i denna kurs bör du ha 
följt Senioruniversitetets kurser i fem terminer 
eller ha motsvarande kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Lena Malmström, fil mag, 
08-25 54 37, malmstrom.lena@telia.com
Studiematerial Nuovo Espresso 2, fr o m kap. 6 
(Studium Bookshop, Karlavägen 4, 08-660 03 86).
Svenskspråkig ordlista (pris 60 kr) kan hämtas ut 
i receptionen mot upp visande av insättning av 
60 kronor på Senioruniversitetets bankgiro: 
5864-6753.
Tid Tolv torsdagar kl. 15.30–17.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 444

A2:3 Italienska, åttonde terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagssamtal. För att delta i denna kurs bör du ha 
följt Senioruniversitetets kurser i sju terminer 
eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Lena Malmström, fil mag, 08-25 54 37, 
malmstrom.lena@telia.com
Studiematerial Ziglio – Rizzo, Espresso 3 från 
kap. 6 (Studium Bookshop, Karlavägen 4,  
08-660 03 86). Den upplaga vi använder är slut 
på förlaget och sålunda svår att få tag på.
Tid Tolv torsdagar kl. 13.30–15.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
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Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 445

A2:4a Italienska, tionde terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger fortsatt övning 
i basordförråd, grundläggande grammatik och 
vardagssamtal. För att delta i denna kurs bör du 
ha följt Senioruniversitetets kurser i nio terminer 
eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Laura Petri Schwartz, fil lic,  
08-32 10 76, laura.petri@swipnet.se
Studiematerial L. Petri Schwartz-A. Raab,  
Voci italiane samt C. Sjöqvist, Esercizi casa 
( Primo corso).
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00: 1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 446

A2:4b Italienska, tionde terminen 
 
Kursplan på nivå A2. Syfte: att öva på att klara 
sig i vardagliga samtal och turistsituationer. 
Kursen ger övning i basordförråd, grundläggande 
grammatik och hörförståelse genom hörövningar. 
Vi kommer att läsa en italiensk berättelse som 
bestäms under kursens gång. För att delta i denna 
kurs bör du ha följt Senioruniversitetets kurser i
nio terminer eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Silvia Bergonzi-Johansson, fil dr,  
silviaberg@yahoo.com
Studiematerial Z. Rizzo, Nuovo Espresso 3  
fr o m kap. 3 (Studium Bookshop, Karlavägen 4, 
08-660 03 86).
Tid Tolv måndagar kl. 13.30–15.00: 
30/1–8/5 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 447

B1:1 Italienska, tolfte terminen 

Kursplan på nivå B1. Kursen ger fördjupad 
 övning i basordförråd, grundläggande gramma-
tik och vardagliga samtal. För att delta i denna 
kurs bör du ha följt Senioruniversitetets kurser i 
elva terminer eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Laura Petri Schwartz, fil lic,  
08-32 10 76, laura.petri@swipnet.se

Studiematerial L. Petri Schwartz-A. Raab,  
Voci italiane, samt N. Ammaniti, Io e te.
Tid Tio fredagar kl. 13.30–15.00: 3/2–7/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 448

B1:3a Chiaro! 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att fortsätta att  bygga 
upp basordförrådet och träna på grundläggande 
grammatik. Vi tränar också hörförståelse och 
utvecklar förmågan att kommunicera muntligt 
och skriftligt i vardagliga situationer. Vi kommer 
att läsa en förenklad roman som bestäms under 
kursens gång. För att delta i denna kurs bör du 
ha studerat italienska vid Senioruniversitetet 13 
terminer eller ha motsvarande kunskaper. 
Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Silvia Bergonzi-Johansson, fil dr,  
silviaberg@yahoo.com
Studiematerial G. De Savorgnani – C. Cordera 
Alberti, Chiaro! B1 fr o m kap. 7 – Libro dello 
studente (inkl. elev-CD + CD ROM), (Studium 
Bookshop, Karlavägen 4, 08-660 03 86).
Tid Tolv torsdagar kl. 11.30–13.00: 
2/2–4/5 (ej 13/4 + en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 450

B1:3b Conversazione (1) 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att utveckla muntlig 
kompetens, ordförråd och grammatisk säkerhet. 
Kursens huvuddelar består av diskussion om 
autentiska texter om italienskt samhällsliv och 
kultur, samt läsning av en kort roman som be-
stäms under kursens gång. Vi kommer också att 
utveckla förmågan att kommunicera muntligt 
och skriftligt och öva hörförståelse med utgångs-
punkt i en film samt fördjupa vissa grammatiska 
moment. För att delta i denna kurs bör du ha 
studerat italienska vid Senioruniversitetet 13 
terminer eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Silvia Bergonzi-Johansson, fil dr,  
silviaberg@yahoo.com
Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren och en kort roman som bestäms 
under kursens gång.
Tid Tolv tisdagar kl. 13.30–15.00: 
31/1–25/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 451



45

FÖ
RELÄ

SN
IN

G
S- &

 SEM
IN

A
RIESERIER

VA
N

D
RIN

G
A

R &
 EXKU

RSIO
N

ER  
U

N
IVERSITETSKU

RSER
STU

D
IECIRKLA

R SPRÅ
K

Ö
VRIG

A
 STU

D
IECIRKLA

R

B1:4 Leggiamo e parliamo in italiano 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att befästa basord-
förrådet och den grundläggande grammatiken 
samt att öva vardagliga samtal. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Per Axel Andrén, fil mag, 08-646 21 32, 
peraxel35@hotmail.com
Studiematerial meddelas vid kursstart.
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00: 30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 452

B1:5 L’italiano e l’Italia attraverso i film 
 
Kursplan på nivå B1+. Syfte: att presentera 
 Italien genom aktuella filmer om italienskt sam-
hällsliv och kultur för att komma i kontakt med 
det var dagliga italienska språket. Deltagarna ska 
under kursen tränas i att uttrycka sig på italien-
ska och fördjupa språkkunskaperna genom att 
arbeta med ordförråd, grammatik och samtal. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Silvia Bergonzi-Johansson, fil dr,  
silviaberg@yahoo.com
Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren.
Tid Tio måndagar kl. 15.30–17.00: 
30/1–10/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 453

B1:6 Conversazione (2) 
 
Kursplan på nivå B1+. Syfte: att utveckla vidare 
muntlig kompetens, ordförråd och grammatisk 
säkerhet. Kursens huvuddelar består av diskus-
sion kring autentiska texter om italienskt sam-
hällsliv och kultur, samt läsning av en medelsvår 
roman som bestäms under kursens gång. Vi 
kommer också att utveckla förmågan att kom-
municera muntligt och skriftligt och öva hör-
förståelse med utgångspunkt i en film samt för-
djupa vissa grammatiska moment.
 
Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Silvia Bergonzi-Johansson, fil dr,  
silviaberg@yahoo.com
Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren och en medelsvår roman som be-
stäms under kursens gång (Studium Bookshop, 
Karlavägen 4, 08-660 03 86).
Tid Tolv torsdagar kl. 9.30–11.00:  
2/2–4/5 (ej 13/4 + en veckas uppehåll)

Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 454

B2 Un romanzo italiano 
 
Kursplan på nivå B2+. Syfte: att fördjupa språk-
kunskaperna genom att läsa och samtala kring 
den lästa texten och genom studium av vissa 
grammatiska moment. Vi följer också med och 
diskuterar vad som händer i Italien med utgångs-
punkt i italienska tidningar och tv-program. 
Deltagarna ska tränas i att uttrycka sig på 
 italienska och uttrycka sina åsikter.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Silvia Bergonzi-Johansson, fil dr,  
silviaberg@yahoo.com
Studiematerial En roman, titel meddelas vid 
kursstart (Studium Bookshop, Karlavägen 4, 
08-660 03 86).
Tid Tolv tisdagar kl. 15.30–17.00:  
31/1–25/4 (en veckas uppehåll)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 455

C1:1 L’Italia e i suoi film 

Kursplan på nivå C1. Syfte: att presentera italien-
ska filmer och sedan tillsammans med kursdel-
tagarna göra en analys av dem. Deltagarna ska 
under kursen tränas i att uttrycka sig på god 
italienska samt debattera och argumentera för 
sina åsikter. Kursen är en fristående fortsättning 
på tidigare italienska filmkurser. 

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Antonello Motta, fil dr i teatervetenskap, 
Stockholms och Turins universitet, 
antonellomotta@hotmail.com
Tid Tio fredagar kl. 13.15–14.45: 
10/2–21/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 900 kr
Arrangemang nummer 456

C1:2 La Venezia di Tintoretto 

Kursplan på nivå C1. Syftet är att diskutera och 
analysera den italienska samtidsförfattaren 
 Melania G. Mazzuccos roman La lunga attesa 
dell’Angelo (2008) som handlar om konstnären 
Tintorettos liv i 1500-talets Venedig. Vi får följa 
Tintoretto när han målar sina berömda tavlor i 
olika byggnader och kyrkor, ofta tillsammans 
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med sin oäkta men högt älskade dotter Marietta. 
Romanen utgör dessutom en tvärvetenskaplig 
studie över 1500-talets Venedig och belyser där-
med en rad intressanta aspekter som kommer att 
fördjupas under kursen: måleriet under senrenäs-
sansen, Venedigs historia, den venetianska dia-
lekten samt kvinnans situation.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Laura Petri Schwartz, fil lic, 08-32 10 76, 
laura.petri@swipnet.se
Studiematerial Melania G. Mazzucco, La lunga 
attesa dell’Angelo samt kursledarens  material. 
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00:  
2/2–6/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 457

Latin med allmän 
språkkunskap
Huvudlärare Staffan Edmar

Att studera latin, en gång romarrikets och 
därmed hela Medelhavsvärldens officiella 
språk, innebär en språklig, litterär och kultur-
historisk vandring genom årtusenden fram till 
vår egen tid.

Ord med historia – allmän språkkunskap 

De klassiska språken, latin och grekiska, har 
under århundraden berikat de västerländska 
språken med en mängd internationella ord. 
 Denna invandring fortsätter än idag. Vi studerar 
främst dessa ords uppbyggnad och kulturhisto-
riska innehåll men kommer också in på ord med 
annat ursprung. Underlaget är svenska texter och 
intressanta svenska och engelska ord. Begreppet 
språkriktighet diskuteras. Kontakten med latinet 
består av kända latinska sentenser av typen Veni, 
vidi, vici, som översätts och förklaras. I mån av 
intresse analyserar vi också facktermer, t ex 
medicinska. Kursen ger även inblick i grammatik, 
men kräver inga sådana förkunskaper. Den om-
fattar endast en termin och kan antingen läsas 
som en fristående kurs eller som förberedelse för 
kommande studier i klassiska eller moderna 
språk. 

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Hans Nyman, fil lic, 08-724 81 82, 
hans.b.nyman@telia.com

Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren.
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00: 31/1–4/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 492

A1 Lär dig latin – andra terminen 

Kursplan steg A1 (nybörjare). Romarriket gick 
visserligen under, men latinet levde envist vidare 
ända in i vår tid – som vetenskapens, bildningens 
och romersk-katolska kyrkans språk. Inom veten-
skapen är fortfarande terminologin i stor ut-
sträckning latinsk. I de romanska språken (fran-
ska, spanska, portugisiska, italienska) är i stort 
sett hela det grundläggande ordförrådet av 
 latinskt ursprung. Men även i till exempel ger-
manska språk som engelska, tyska och svenska 
återfinns mängder av latinska lånord.
 Liksom i första terminen av denna nybörjar-
kurs består textmaterialet till största delen av 
korta välkända sentenser och citat ur den 
 latinska litteraturen. Lite kyrkolatin ska vi också 
hinna med, och vi kommer att fortsätta med att 
studera valda delar av Orbis pictus, den märkliga 
läroboken i latin från mitten av 1600-talet. Nu 
liksom då lär vi oss latin inte bara som ett språk-
ämne utan för allmänbildningens – och inte 
minst grammatikkunskapernas! – skull.
 För att delta i denna kurs bör du ha följt höst-
terminens kurs vid Senioruniversitetet eller ha 
motsvarande kunskaper. I kursavgiften ingår 
kostnaden (50 kr) för av kursledaren framställt 
studiematerial.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Leif Bergman, fil lic,  
0739-252 161, leifbergman43@hotmail.com
Studiematerial Av kursledaren framställt och 
tillhandahållet studiematerial.
Tid Tolv fredagar kl. 15.30–17.00: 3/2–28/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1050 kr
Arrangemang nummer 458

A2 Lär dig mera latin – alla tiders språk! 

Kursplan steg A2. Vi fortsätter vår språkliga och 
kulturhistoriska promenad i antologin ”Ditt 
latin”, Steg III och IV: Caesars landstigning i 
Britannien, Ciceros brev om hans middag för 
Caesar, något ur kejsar Augustus självbiografi, 
några av Martialis skämtsamma epigram. Det 
språkliga studiet kompletteras med läsning av 
kända romerska lyriker i översättning. Prov på 
senlatinsk litteratur ges, t ex Carmina Burana, 
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och de linnéanska växtnamnens uppbyggnad 
belyses. 
 För att delta i denna kurs bör du ha följt 
Senior universitetets kurs i tre terminer eller ha 
motsvarande kunskaper. För den som vill veta 
mer finns kursboken som onlinekurs:  
www.dittlatin.se.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Staffan Edmar, fil lic,
08-649 23 45, staffan.edmar@telia.com
Studiematerial S. Edmar, Ditt latin. En språklig 
och kulturhistorisk promenad, Steg I–IV (2:a 
omarbetade upplagan) fr o m sid. 112.
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00: 31/1–4/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 459

B1:1 Lär dig ännu mera latin 
 – alla tiders språk! 

Kursplan steg B1. Kursboken, Vivat litteratura 
Latina, med urval från Roms största författare, 
påbörjades hösten 2016. Kvar för denna termin 
är Horatius livsfilosofiska dikter, Ovidius vir-
tuosa berättelser på hexameter från den grekiska 
mytologin och ett exempel på Ciceros talekonst, 
stilbildande för alla tider. Vidare återstår komedi-
författaren Plautus från den romerska littera-
turens äldsta tid och några viktiga medeltida 
sagor, t ex ”Sankt Göran och draken”. Efter 
kursboken får deltagarna rösta fram några favo-
ritförfattare. Texterna till dessa tillhandahålls av 
kursledaren. Liksom tidigare blir de försedda 
med ordlista, kommentar och översättning.  
 För att delta i denna kurs bör du ha studerat 
latin fem terminer vid Senioruniversitetet eller ha 
motsvarande kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Hans Nyman, fil lic,  
08-724 81 82, hans.b.nyman@telia.com
Studiematerial S. Edmar, Vivat litteratura 
 Latina, Tidner, Latinsk grammatik för nya 
 gymnasiet samt texter som tillhandahålls av 
kurs ledaren. 
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00: 1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 460

B1:2 Latinsk poesi och prosa 

Kursplan steg B1. Under kejsartiden efter  Augustus
död (år 14 e. Kr.) fortsatte den romerska littera-
turen att blomstra. Då uppträdde framstående 

 poeter och prosaister som Petronius, vilken i 
’Trimalchios gästabud’ cyniskt och med bitande 
satir iakttar de svagheter och lastbarheter som 
den rike uppkomlingen Trimalchio och hans 
’familia’ uppvisar. I sina epigram betraktar 
 Martialis med skarp blick samtidens människor 
men är också en värdefull källa till vår kunskap 
om livet i Rom. I sina brev ger Plinius d y läsaren 
en god inblick i en förnäm romares vardag och 
dåtidens kulturella förhållanden. I ’Annales’ 
skildrar historikern Tacitus Roms brand år 
64 e Kr och i ’Germania’ (år 98 e Kr) ger han en 
tidig skildring av svearnas samhällen. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat latin minst 
sex terminer vid Senioruniversitetet eller ha mot-
svarande kunskaper. Nya deltagare är välkomna. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Anders Ohlsson, fil mag,  
08-647 85 88, aoh@comhem.se
Studiematerial E. Tidner/L. Larsbo, Latinsk 
poesi och prosa. Text, kommentarer och ordlista.
Läroböckerna tillhandahålls av kursledaren.
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00: 1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 461 

C2 Noctes Atticae 

Kursplan steg C2. Vid vilken ålder, från vilken 
familj och med vilka riter invigdes en vestalisk 
jungfru? Hur brukade Sokrates stärka sin  fysiska 
uthållighet? Vem var den förste som grundade ett 
offentligt bibliotek? Vad hade Marcus Cato att 
säga om forntidens kvinnor? Vilken betydelse 
gavs ordet humanitas av några författare? I 
’ Noctes Atticae’ (ca 146-158 e Kr) ger författaren 
Aulus Gellius sina svar på dessa frågor. Visser-
ligen stod han på förtrolig fot med många filo-
sofer, men de livsavgörande frågorna tar han inte 
upp. Vad han ger oss är små notiser om allting 
som en bildad romare borde veta, en rad ämnen 
för en förfinad middagskonversation. Ibland 
handlar det om kunskaper i andra hand, ibland 
har han gått direkt till källan. Nya del tagare är 
välkomna.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Anders Ohlsson, fil mag,  
08-647 85 88, aoh@comhem.se
Studiematerial Studiematerialet tillhandahålls av 
kursledaren.
Tid Tio onsdagar kl. 13.15–14.45:  
1/2–5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 463
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Ryska
Huvudlärare Gun Dahlberg

Ryska är ett av världens tio största språk och 
modersmål för cirka 150 miljoner människor. 
Alfabetet bygger på de grekiska bokstäverna 
men innehåller ett antal bokstäver som inte 
finns i något annat alfabet.

Beträffande nivåbeteckningarna A1C1, se sid. 35.

A1 Kurs i ryska, fjärde terminen 

Kursplan på nivå A1. Vi lär in och övar basord-
förråd, grundläggande grammatik, vardagliga 
samtal samt turistsituationer. För att delta i den-
na kurs bör du ha studerat ryska vid Senioruni-
versitetet minst tre terminer eller ha motsvarande 
kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Gun Dahlberg, fil mag,  
08-722 04 23, gundahlberg@ownit.nu
Studiematerial Ruslan, Ryska 1 fr o m kap. 9.
Tid Tolv onsdagar kl. 15.30–17.00:  
1/2–26/4, ej 12/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 464

A2:1 Ryska, åttonde terminen 

Kursplan på nivå A2. Vi fortsätter att lära in och 
öva basordförråd, grundläggande grammatik, 
vardagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat ryska vid 
Senioruniversitetet minst sju terminer eller ha 
motsvarande kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Gun Dahlberg, fil mag, 
08-722 04 23, gundahlberg@ownit.nu
Studiematerial Colloquial Russian fr o m  
kap. 1–2.
Tid Tolv måndagar kl. 13.30–15.00:  
30/1–8/5, ej 10/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 465

A2:2 Ryska, tolfte terminen 

Kursplan på nivå A2. Vi fortsätter att lära in och 
öva ordförråd, grammatik och vardagliga samtal. 
Vi läser och hör olika texter. För att delta i denna 

kurs bör du ha studerat ryska vid Senioruniversi-
tetet 11 terminer eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Gun Dahlberg, fil mag, 08-722 04 23, 
gundahlberg@ownit.nu
Studiematerial Ruslan, Ryska 3 fr o m  
kap. 7 – 8.
Tid Tolv måndagar kl. 11.30–13.00:  
30/1–8/5, ej 10/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 466

B1:1 Lär dig mera ryska 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att fortsätta att 
 bygga upp och befästa basordförrådet och träna 
på grundläggande grammatik och vardagliga 
samtal. Ett centralt inslag i kursen är den mång-
facetterade ryska kulturen. För att delta i denna 
kurs bör du ha studerat ryska vid Senioruniversi-
tetet minst 15 terminer eller ha motsvarande 
 kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Gun Dahlberg, fil mag,  
08-722 04 23, gundahlberg@ownit.nu
Studiematerial Tillhandahålls av kursledaren.
Tid Tolv onsdagar kl. 13.30–15.00:  
1/2–26/4, ej 12/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 467

B1:2 Ryska – konversation 
 och textläsning 

Kursplan på nivå B1. Kursen upptar muntliga 
övningar, grammatik, hörövningar och realia 
samt textläsning. Efter samråd med kursledaren 
är nya deltagare välkomna.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Svetlana Petelius, 08-94 27 63,  
svetlana.petelius@folkuniversitetet.se
Studiematerial F. Dostoevskij, Belye notji, fr o m 
sid. 32, finns att köpa hos Interbok, Hant verkar-
gatan 32, pris 76 kr.
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00:  
2/2–6/4
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Floristen. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 468
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C1 Ryska – textstudier och konversation

Kursplan på nivå C1. Varierat kursinnehåll med 
tonvikt på muntlig färdighet och översättning.  
Vi läser utdrag ur böcker av ryska författare. 
Efter samråd med kursledaren är nya deltagare 
välkomna.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Svetlana Petelius, 08-94 27 63,  
svetlana.petelius@folkuniversitetet.se
Studiematerial Rysk prosa varvas med tidnings-
artiklar.
Tid Tio torsdagar kl. 15.15–16.45: 2/2–6/4
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Floristen. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 469

Spanska 
Huvudlärare Kjell Rindar

Spanska talas i dag av bortemot 500 miljoner 
människor i fyra världsdelar. Det är officiellt 
språk i 21 länder. Cirka 90 procent av de 
spansktalande bor i Nord- och Sydamerika.  
I USA talar över 35 miljoner människor 
 spanska till vardags. Huvuddelen av 
spanskans ordförråd kommer från latinet.

Beträffande nivåbeteckningarna A1–B1, se sid. 35.

A1a Nybörjarkurs i spanska, 
 andra terminen 

Kursplan på nivå A1. Kursen ger övning i basord-
förråd, grundläggande grammatik och vardagliga 
samtal samt turistsituationer. För att delta i 
 denna kurs bör du ha följt höstterminens kurs  
vid Senioruniversitetet eller ha motsvarande 
kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Kjell Rindar, fil mag,  
08-84 81 45, kjrindar@gmail.com
Studiematerial Masoliver m fl, Por supuesto, 
Primer paso: textbok, övningsbok, elevfacit 
fr o m kap. 6, sid. 32.
Tid Tolv torsdagar kl. 11.30–13.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 470

A1b Nybörjarkurs i spanska, 
 andra terminen 

Kursplan på nivå A1. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha följt höstterminens 
kurs vid Senioruniversitetet eller ha motsvarande 
kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Catalina Arianzen, fil dr,
08-93 22 63 eller 073-072 51 00,  
catalina.arianzen@gmail.com 
Studiematerial Waldenström m fl,  
Caminando 1 (upplaga 4:1) fr o m unidad 3b.
Tid Tolv fredagar kl. 15.30–17.00: 3/2–28/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 471

A2:1a Spanska, fjärde terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska vid 
Senioruniversitetet i tre terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Catalina Arianzen, fil dr,  
08-93 22 63 eller 073-072 51 00,  
catalina.arianzen@gmail.com 
Studiematerial Waldenström m fl, Caminando 2 
(upplaga 4:1, Natur & Kultur 2015) fr o m 
 unidad 1.
Tid Tolv måndagar kl. 13.30–15.00: 30/1–24/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 472

A2:1b Spanska, fjärde terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska vid 
Senioruniversitetet i tre terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Laura Albanesi, leg lärare i spanska, 
070-461 38 00, laura.albanesi77@gmail.com
Studiematerial Waldenström m fl, Caminando 2 
(upplaga 4:1) fr o m unidad 3.
Tid Tolv måndagar kl. 15.30–17.00: 30/1–24/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 473
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A2:1b Spanska, fjärde terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska vid 
Senioruniversitetet i tre terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Elisabet Waldenström, fil mag,  
070-751 84 04, elisabetwaldenstrom@tele2 
Studiematerial Waldenström m fl,  
Caminando 2 (upplaga 4:1) fr o m unidad 4.
Tid Tio tisdagar kl. 15.30–17.00:  
31/1–18/4, ej 7/2, ej 14/2
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 474

A2:2 Spanska, sjätte terminen 

Kursplan på nivå A2. Kursen ger övning i bas-
ordförråd, grundläggande grammatik och var-
dagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska på 
Senioruniversitetet fem terminer eller ha mot-
svarande kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Astrid Mellbom, fil lic,  
08-765 84 13, astrid.mellbom@telia.com
Studiematerial E. Waldenström m fl  
Caminando 4.
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 475, 476

475 Grupp 1
Tid Tolv måndagar kl. 9.30–11.00: 30/1–24/4
476 Grupp 2
Tid Tolv onsdagar kl. 9.30–11.00: 1/2–19/4

A2:3 Spanska, åttonde terminen 
 
Kursplan på nivå A2. Kursen ger fortsatt övning 
i basordförråd, grundläggande grammatik och 
vardagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska på 
Senioruniversitetet sju terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Laura Albanesi, leg lärare i spanska, 
070-461 38 00, laura.albanesi77@gmail.com
Studiematerial E. Waldenström m fl,   
Caminando 4.

Tid Tolv fredagar: 3/2–28/4
 477 Grupp 1 kl. 11.30–13.00
 478 Grupp 2 kl. 9.30–11.00
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 477, 478

B1:1a Spanska, tionde terminen 

Kursplan på nivå B1. Kursen ger fortsatt övning i 
basordförråd, grundläggande grammatik och 
vardagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska på 
Senioruniversitetet nio terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Kjell Rindar, fil mag,  
08-84 81 45, kjrindar@gmail.com
Studiematerial B. Vall m fl, La Alegría de leer 
fr o m sid. 61.
Tid Tolv torsdagar kl. 9.30–11.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 479

B1:1b Spanska, tionde terminen 

Kursplan på nivå B1. Kursen ger fortsatt övning i 
basordförråd, grundläggande grammatik och 
vardagliga samtal samt turistsituationer. För att 
delta i denna kurs bör du ha studerat spanska på 
Senioruniversitetet nio terminer eller ha mot-
svarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Catalina Arianzen, fil dr, 08-93 22 63 eller 
073-072 51 00, catalina.arianzen@gmail.com
Studiematerial Barnéus m fl, Mucho gusto 2 + 
övningsbok fr o m kap. 18.
Tid Tolv måndagar kl. 11.30–13.00: 30/1–24/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 480

B1:2 Spanska, tolfte terminen 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att fortsätta att 
 bygga upp och befästa ett basordförråd och träna 
på grammatik och vardagliga samtal samt turist-
situationer. För att delta i denna kurs bör du ha 
studerat spanska vid Senioruniversitetet 11 ter-
miner eller ha motsvarande kunskaper. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Laura Albanesi, leg lärare i spanska, 
070-461 38 00, laura.albanesi77@gmail.com 
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Studiematerial V. Béjar, Caminando 5 fr o m 
unidad 2b.
Tid Tolv tisdagar kl. 15.30–17.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 481

B1:3 Spanska, fjortonde terminen 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att fortsätta att 
 bygga upp och befästa ordförrådet och träna 
grammatiska strukturer, öva vardagliga samtal 
och turistsituationer. För att delta i denna kurs 
bör du ha studerat spanska 13 terminer vid Senior-
universitetet eller ha motsvarande kunskaper.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Catalina Arianzen, fil dr,  
08-93 22 63 eller 073-072 51 00, 
catalina.arianzen@gmail.com
Studiematerial V. Béjar, Caminando 5 fr o m 
unidad 3a.
Tid Tolv tisdagar kl. 13.30–15.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 482

B1:4 Spansk konversation och 
 textläsning 

Kursplan på nivå B1+. Syfte: att studera texter 
som behandlar kultur och vardagsliv i Spanien 
och Latinamerika, befästa och utvidga ordför-
rådet samt fördjupa kunskaperna i grammatik. 
Stor vikt läggs vid träningen att tala spanska. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Astrid Mellbom (udda veckor), fil lic, 
08-765 84 13, astrid.mellbom@telia.com och 
Catalina Arianzen (jämna veckor), fil dr,  
08-93 22 63 eller 073-072 51 00, 
catalina.arianzen@gmail.com 
Studiematerial R. Sender, Réquiem por un 
 campesino español, Ed Destino fr o m sid. 106 
samt texter som tillhandahålls av kursledarna.
Tid Tolv onsdagar kl. 11.30–13.00: 1/2–19/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 483

B1:5 Spanska texter och konversation 

Kursplan på nivå B1+/B2. Syfte: att studera 
texter som behandlar kultur och vardagsliv i 
Spanien och Latinamerika. I samband med läs-
ningen av texterna görs muntliga övningar och 
grammatiska iakttagelser. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Catalina Arianzen, fil dr, 08-93 22 63 eller 
073-072 51 00, catalina.arianzen@gmail.com 
Studiematerial Texter som tillhandahålls av 
 kursledaren.
Tid Tolv tisdagar kl. 15.30–17.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 484

Tyska 
Huvudlärare Margareta Borg

Tyska är ett av Europas viktigaste språk och 
modersmål för cirka 100 miljoner människor. 
Det är huvudspråket i tre länder: Tyskland, 
Österrike och Schweiz.

Beträffande nivåbeteckningarna A2–C1, se sid. 35.

A2:1 Tyska – lättare texter, 
 fjärde terminen 

Kursplan på nivå A2. Konversation och ord-
kunskap med utgångspunkt i den text som läses. 
Repetition av grundläggande grammatik.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Barbro Berndt, fil mag,  
070-764 45 31, barbro.berndt@gmail.com
Studiematerial Johansson m fl, Einverstanden 1 
fr o m kap. 36 samt Moldrix, Sölch m fl  
Einverstanden 2 fr o m kap. 1.
Tid Tolv torsdagar kl. 13.30–15.00: 
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 485

A2:2 Tyska – lättare texter, 
 sjätte terminen 

 
Kursplan på nivå A2. Konversation och ord-
kunskap med utgångspunkt i den text som läses. 
Repetition av grundläggande grammatik.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Barbro Berndt, fil mag,  
070-764 45 31, barbro.berndt@gmail.com
Studiematerial Moldrix m fl Einverstanden 2  
fr o m kap. 22.
Tid Tolv torsdagar kl. 15.30–17.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 486
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Starka 
parfymer

undanbedes

A2:3 Tyska – lättare texter, 
 åttonde terminen 

Kursplan på nivå A2. Konversation och ord-
kunskap med utgångspunkt i den text som läses. 
Repetition av grundläggande grammatik.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Barbro Berndt, fil mag, 070-764 45 31, 
barbro.berndt@gmail.com
Studiematerial Hofbauer, Karnland m fl, Lieber 
Deutsch 4 (Liber) fr o m kap. 19 samt Winell, 
Sigg Lieber Deutsch 5 (Liber) kap. 1.
Tid Tolv fredagar kl. 13.30–15.00:  
3/2–28/4, ej 14/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 487

B1:1a Tyska – något avancerade texter 

Kursplan på nivå B1. Repetition av grund-
läggande grammatik. Konversation och ord-
kunskap med utgångspunkt i den text som läses. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Kjell Rindar, fil mag,  
08-84 81 45, kjrindar@gmail.com
Studiematerial Die besten deutschen 
 Erzählungen, ausgewählt von Marcel Reich 
 Ranicki, Insel Verlag (Insel Taschenbuch 4185).
Tid Tolv fredagar kl. 11.15–12.45:  
3/2–28/4, ej 14/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 488

B1:1b Tyska – något avancerade texter 

Kursplan på nivå B1. Repetition av grammatik. 
Konversation och ordkunskap med utgångspunkt 
i den text som läses. 

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Kjell Rindar, fil mag,  
08-84 81 45, kjrindar@gmail.com
Studiematerial Die besten deutschen 
 Erzählungen, ausgewählt von Marcel Reich 
 Ranicki, Insel Verlag (Insel Taschenbuch 4185).
Tid Tolv fredagar kl. 9.30–11.00: 
3/2–28/4, ej 14/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 489 

B1:2 Tysk konversation och textläsning 

Kursplan på nivå B1. Syfte: att utveckla språk-
färdigheten främst i tal men även i läs- och hör-
förståelse. Huvudvikten läggs vid konversation 
och diskussioner med utgångspunkt bl a i den 
lästa texten. Kursen omfattar även grammatik- 
och ordförrådsövningar.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Margareta Pettersson, fil mag, 
08-668 65 06, meg.pettersson@gmail.com
Studiematerial En roman som meddelas vid 
första lektionstillfället (det går även bra att ringa/
mejla kursledaren ca en vecka före kursstart) 
samt aktuella texter som tillhandahålls av kurs-
ledaren.
Tid Tolv torsdagar kl. 13.30–15.00:  
2/2–27/4 eller 4/5 (ev en veckas uppehåll, ej 13/4)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 490

C1 Legende vom Glück ohne Ende

Kursplan på nivå C1. Syfte: att fördjupa språk-
kunskaperna genom grammatikrepetition och 
övningar i grammatik och ordkunskap. Konver-
sation i anslutning till de lästa texterna. Aktuella 
händelser i det tyska samhället belyses med ut-
gångspunkt från tidningstexter m m.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Margareta Borg, fil mag, 08-660 91 45
Studiematerial U. Plenzdorf, Legende vom Glück 
ohne Ende.
Tid Tolv onsdagar kl. 9.30–11.00: 1/2–19/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 491
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Matematik
Matematik för mor- och farföräldrar 

Har du glömt det mesta av matematiken du lärde 
dig i skolan? Vill du friska upp dina kunskaper så 
att du kan hjälpa barnbarnen med läxorna eller 
vill du helt enkelt ”gymnastisera” hjärnan? I 
denna kurs kommer vi under vårterminen att gå 
igenom några delar av gymnasieskolans kurs 1: 
geometri, sannolikhetslära och statistik samt 
grafer och funktioner. Kursdeltagarna förutsätts 
vara beredda att mellan lektionstillfällena arbeta 
självständigt med hemuppgifter. För att delta i 
kursen bör du ha följt höstterminens kurs på 
Senioruniversitetet eller ha kunskaper i aritmetik 
(tal) och algebra.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Eva Bergdahl, fil mag,  
08-420 33 573, ebtbnacka@hotmail.com
Studiematerial Natur & Kultur Matematik 
5000, 1b vux. alt. 1bc vux.
Tid Tolv tisdagar kl. 9.30–11.00: 31/1–18/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 500

Litteratur
Sex litterära klassiker (forts.) 

En kurs i första hand för dig som har ett djupare 
intresse av att läsa, analysera och diskutera just 
litterära klassiker. De aktuella verken belyses ur 
såväl historisk som litteraturvetenskaplig syn-
vinkel. Under vårterminen kommer vi att be-
handla: K. Boye, Kallocain, F. von Schiller, Don 
Carlos och S. Coleridge, Sången om den gamle 
sjömannen. För denna kurs krävs litterära för-
kunskaper. Max 15 deltagare.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Margareta Borg, fil mag, 08-660 91 45
Tid Tolv torsdagar kl. 9.30–11.00:  
2/2–27/4, ej 13/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 501

Franz Kafka och Thomas Mann (forts.) 

I januari 1913 sitter Franz Kafka i Prag och 
funderar på titeln till sin nya berättelse: Förvand
lingen eller Vägglusen? I München har Katja 
Mann tagits in på sanatorium för tuberkulos och 
Thomas Mann har börjat tänka på en ny roman i 
sanatoriemiljö. Hans berättelse Döden i Venedig 
har just kommit från tryckeriet. I Wien möts 
samma månad Stalin och Hitler på gatan och 
1900-talets brutalaste mördare ligger i start-
gropen för att besegla Europas öde. Vi fortsätter 
vårt studium av Franz Kafka och Thomas Mann 
genom att under vårterminen läsa Bergtagen och 
Den försvunne (Amerika). Bergtagen förutsätts 
vara påbörjad vid terminens början.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Maria Bergom Larsson, fil dr, tidigare  
gymnasielärare och kulturskribent,   
070-497 18 42,  
maria_bergom_larsson@hotmail.com
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00:  
31/1–4/4 eller 11/4 (eventuellt uppehåll v 9)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 502

På spaning i poesi (forts.)

Vi fortsätter de litterära spaningarna. Ett genom-
gående tema under detta läsår är studiet av 
 nordisk diktning. Vi gör utflykter till både äldre 
och yngre diktning. Anknytning till konst och 
musik kommer även i fortsättningen att finnas 
med. Max 16 deltagare.

Kurstid Läsåret 2016/17
Ledare Sonja Fredriksson, fil kand,  
08-783 03 28, sonjafredriksson@live.se 
Studiematerial L. Elleström, Visuell ikonicitet i 
lyrik. 
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00:  
1/2–5/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 503

Övriga studiecirklar
Studiecirklar leds huvudsakligen av välmeriterade gymnasielärare  
och om inget annat anges krävs inga särskilda förkunskaper



54

FÖ
RE

LÄ
SN

IN
G

S-
 &

 S
EM

IN
A

RI
ES

ER
IE

R
VA

N
D

RI
N

G
A

R 
&

 E
XK

U
RS

IO
N

ER
  

U
N

IV
ER

SI
TE

TS
KU

RS
ER

ST
U

D
IE

CI
RK

LA
R 

SP
RÅ

K
Ö

VR
IG

A
 S

TU
D

IE
CI

RK
LA

R

Teater
Fyra pjäser – fyra uppsättningar 

 
I kursen analyserar vi fyra pjäser ur den aktuella 
repertoaren och deras sceniska framföranden. Vi 
samtalar dels om pjäserna som enskilda verk, dels 
om pjäsernas relation till uppsättningarna och 
dels om uppsättningarna som självständiga 
konstverk. Vi diskuterar pjäsernas innehåll i 
relation till formen och ställer oss frågan vilken 
relevans pjäserna respektive uppsättningarna har 
i dag. Kursen erbjuder möjligheter till spännande, 
livliga och lärorika samtal om teater. De pjäser/
uppsättningar vi kommer att behandla meddelas 
vid kursstarten. Pjästexterna ingår i kursavgiften. 
Biljettpriserna ingår däremot inte. Varje deltagare 
bokar och betalar själv sina biljetter. Kursen är 
en fristående fortsättning på tidigare kurser.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Anders Bäckström, doktorand i teater-
vetenskap, regissör och dramaturg, 
08-644 14 82, andba@comhem.se
Tid Tio måndagar kl. 15.30–17.00:  
30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 950 kr
Arrangemang nummer 504

Filmkunskap
Film – identitet – existens 

Att se film är en social händelse. I dag har den 
emellertid blivit alltmer privatiserad. Vi får sällan 
tillfälle att tolka och diskutera filmer som vi blir 
påverkade av. Då är det till stor hjälp att sitta i en 
grupp och samtala. Detta är den här filmcirkelns 
uppgift. Vi gör nedslag i filmhistorien och  hämtar 
upp filmer som passar vårt tema. Det kan före-
komma text (subtitles) på engelska i några filmer. 
Max 16 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Maria Bergom Larsson, fil dr, tidigare 
gymnasielärare och kulturskribent, 
070-497 18 42,  
maria_bergom_larsson@hotmail.com
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00: 
2/2–6/4 eller 20/4 (eventuellt uppehåll v. 9, ej 13/4)
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 900 kr
Arrangemang nummer 505

Regissörer för kvinnor

Under terminen ska vi analysera filmer av regis-
sörer som oftast har givit huvud roller till kvinno-
karaktärer, bl a  Pedro Almo dóvar och Ingmar 
Bergman. 
 Max 16 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Antonello Motta, fil dr i teatervetenskap, 
Stockholms och Turins universitet, 
antonellomotta@hotmail.com
Tid Tio fredagar kl. 15.00–16.30:  
10/2–21/4, ej 14/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 900 kr
Arrangemang nummer 506

Skrivande
Att skriva sitt liv, grundkurs, 
andra terminen  

Självbiografiskt skrivande på prosa. En kurs för 
dig som vill reflektera över ditt liv och dina livs-
mönster samt skriva om dina minnen och erfaren -
heter. Med konkreta övningar hjälper vi dig att 
hitta infallsvinklar till ditt skrivande, sam tidigt 
som vi lär oss om skrivandets hantverk och övar 
oss i att ge och ta emot respons. Vi förut sätter att 
du har tillgång till dator och skrivare och kan 
skicka och ta emot e-post. För att delta i denna 
kurs bör du ha följt höstterminens kurs vid 
Senior universitetet eller ha motsvarande kun-
skaper. Nya kursdeltagare uppmanas kontakta 
kursledaren för information om kursens upplägg. 
Max 9 deltagare.

Kurstid Läsåret 2016/17.
Studiematerial Bruzæus, Rönquist-Germanis, 
”det var en gång… om konsten att skriva sitt liv”, 
finns bl a hos Faun förlag och Adlibris.

Ledare Monica Rönquist-Germanis, fil mag, 
070-746 12 03, monica.germanis@gmail.com
Tid Fem torsdagar (5 x 5 lektioner)  
kl. 13.00–17.00: 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Skogsbo. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad. 
Avgift 1050 kr
Arrangemang nummer 507 

Ledare Yvonne Nenander, journalist, fil kand, 
070-309 1450, yvonne.nenander@gmail.com
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Tid Fem måndagar (5 x 5 lektioner) 
kl. 13.15–17.15:  
30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Skogsbo. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad.
Avgift 1050 kr
Arrangemang nummer 508 

Att skriva sitt liv, fördjupning, 
andra terminen 

För dig som vill utveckla din skapande och 
språkliga förmåga ytterligare i att skriva själv-
biografiskt. Vi förutsätter att du har tillgång till 
dator och skrivare och kan skicka och ta emot 
e-post. För att delta i denna kurs bör du ha följt 
höstterminens fördjupningskurs eller ha mot-
svarande kunskaper. Nya kursdeltagare är väl-
komna men uppmanas kontakta kursledaren för 
information om kursens upplägg. 
 Max 9 del tagare.

Kurstid Läsåret 2016/17
Studiematerial Bruzæus, Rönquist-Germanis, 
”det var en gång… om konsten att skriva sitt liv”, 
finns bl a hos Faun förlag och Adlibris.

Ledare Monica Rönquist-Germanis, fil mag, 
070-746 12 03, monica.germanis@gmail.com
Tid Fem torsdagar (5 x 5 lektioner) 
kl. 13.00–17.00: 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4 
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Skogsbo. Lokalen är ej rull-
stolsanpassad. 
Avgift 1050 kr
Arrangemang nummer 509

Historia
Från Alexander I till Putin 

Vi börjar med att kort gå tillbaka till den mo-
derna ryska statens grundare Peter den store. 
Svensk-ryska förbindelser då och senare kommer 
att beröras och vidare beskriver vi kort Alexan-
der I:s nappatag med Napoleon. Knappt femtio 
år senare utkämpar Ryssland Krimkriget mot en 
koalition av europeiska stater och Alexander II 
inser att landet återigen har halkat efter och 
behöver moderniseras. Kursen kommer att belysa 
tsar dömets fall 1917, den ryska revolutionen och 
den påföljande stalinistiska perioden, Chrusjtjov, 
Brezjnev och därpå sovjetstatens upplösning 

under Gorbatjov. Jeltsins och Putins väg till mak-
ten kommer också att behandlas. Kurs del tagarna 
kommer tillsammans med kursledaren att gemen-
samt besluta vilka teman vi skall ge mera tid och 
fördjupning. Om intresse finns kanske vi kan 
avsluta kursen med en resa till S:t Petersburg och/
eller till Moskva. 
 Max 16 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Helmut Lechner, fil mag, 070-640 94 34, 
magic16tumleh@gmail.com 
Studiematerial M. Gessen, Mannen utan ansikte.
Tid Tio torsdagar kl. 15.30–17.00:  
2/2–20/4, ej 2/3, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 511

Mellanöstern – från korsfararna till ISIS 

Vi beskriver kort de tre världsreligionerna som 
har sitt ursprung i området (judendom, kristen-
dom och islam) och fortsätter med islams expan-
sion på 600-talet. Korstågen och dess följder för 
Europa berörs. Kontakten med den muslimska 
kulturen är viktig för den europeiska renässan-
sens utveckling. Kolonialmakternas (Frankrikes, 
Storbritanniens, Rysslands och Tysklands) in-
tresse för området behandlas. Vi fortsätter med 
sionismens framväxt i slutet på 1800-talet och 
regionens påverkan av de båda världskrigen. 1948
skapar det judiska folket en egen stat i Palestina 
vilket leder till ett antal krig och konflikter. Vi 
kommer även att undersöka super makternas 
agerande i området, den iranska revolutionen och 
de båda krigen mot Saddam  Husseins Irak. Slut-
ligen undersöker vi den ara biska våren och ISIS 
framväxt. 
 Max 16 del tagare. 

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Helmut Lechner, fil mag,  
070-640 94 34, magic16tumleh@gmail.com
Studiematerial B. Hammargren, Gulfen.
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00:  
2/2–20/4, ej 2/3, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 512

Weimarrepubliken – mellankrigstidens  
Europa sett från Tyskland 

Weimarrepubliken har blivit en stående referens 
när vi i dag diskuterar vår egen samtid, oavsett 
om det handlar om politik, historia, ekonomi 
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eller sociala förhållanden. Men vad menas med 
Weimarrepubliken? Kursen syftar till att såväl 
introducera som fördjupa förståelsen kring 
mellan krigstidens Europa, med den första tyska 
republiken som fokus. Vid kursens början be-
stämmer kursdeltagarna om fokus ska läggas på 
kulturella, politiska eller socioekonomiska aspek-
ter av Weimarrepubliken. Kursen är en upprep-
ning av tidigare kurser med samma namn. 

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Erik Tängerstad, fil kand, doktorand i 
historia, 08-663 30 99, tangerstad@gmail.com
Studiematerial E. Weitz, Weimartyskland – löfte 
och tragedi (på svenska eller engelska).
Tid Tolv torsdagar kl. 15.30–17.00:  
2/2–27/4, ej 13/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 513

Sveriges drottningar 

Vid sidan av kungarna har Sveriges drottningar 
ofta spelat en undanskymd roll, men rika undan-
tag finns: Stormaktstidens drottning Kristina 
(1626–1689) har i dag legendstatus och Lovisa 
Ulrika (1720–1782) intrigerade målmedvetet för 
att stärka den svenska kungamakten. Vi följer de 
svenska drottningarnas liv och arbete i politik, 
samhälls- och kulturliv, från de tidiga, ofta ano-
nyma, drottningarna under vikingatid/tidig medel-
tid till drottning Silvia. Max 15 del tagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Lars G Henricson, fil kand,  
08-650 06 75, lars.g.henricson@swipnet.se
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00:  
2/2–6/4 
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Apotekaren. Lokalen är ej 
rullstolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 514

Släktforskning, grundkurs 

Du får lära dig var och hur du hittar information 
om dina förfäder och hur du strukturerar dina 
resultat. Introduktion till moderna hjälpmedel 
som cd-skivor och internet ingår också. Vi gör 
även ett studiebesök (dubbellektion) på Riks-
arkivet i Arninge, där du får tillämpa dina kun-
skaper och finna dina rötter. I kursavgiften ingår 
kostnaden för besöket i Arninge.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Ulf Berggren,  
08-36 78 69, ulfbulfb@yahoo.se
Studiematerial Clemensson, Andersson, 
 Släktforska steg för steg (bör tas med vid första 
lektions tillfället).
Avgift 900 kr

515 Grupp 1 
Tid Åtta fredagar kl. 15.30–17.00: 3/2–31/3 
Dubbellektion 24/2 kl. 13.00–16.00 Riksarkivet,  
Arninge
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Arrangemang nummer 515

516 Grupp 2
Tid Åtta onsdagar kl. 17.30–19.00: 1/2–29/3 
Dubbellektion 22/2 kl. 16.30–19.30, Riksarkivet,  
Arninge
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Arrangemang nummer 516

Religionskunskap 
De abrahamitiska religionerna 

Vi studerar och samtalar om de tre religionerna 
judendom, kristendom och islam. Utifrån olika 
texter, artiklar och med stöd av Bibeln och Kora-
nen reflekterar vi tillsammans över religionernas 
innehåll och grundtankar ur ett historiskt, aktu-
ellt och jämförande perspektiv. Vi gör två studie-
besök: i synagogan vid Wahrendorffsgatan 3 och 
i moskén vid Medborgarplatsen.
 Kostnaderna, ca 70 kr, per studiebesök ingår 
inte i kursavgiften. Kursnivå: delmoment inom
religionskunskap på gymnasiet.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Kerstin Reineborn, fil kand,  
070-590 51 67, kerstin.reineborn@yahoo.com
Studiematerial Kurslitteratur meddelas vid första 
kurstillfället.
Tid Tio torsdagar kl. 15.30–17.00:  
2/2–6/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 517
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Politik och samhälle
Invandring till Sverige sedan 1945 

Kursen vill öka kännedomen om Sverige som 
invandrarland. Kursen tar upp hur invandringen 
till Sverige har sett ut sedan 1945. Vi kommer att 
belysa de nationella lagar och internationella 
åtaganden som styr invandringen, vilka som har 
kommit och vilka som kommer och det nuvaran-
de svenska mottagningssystemet. Vi reflekterar 
också över den aktuella situationen gällande 
invandringen till Sverige. Kursen är en upprep-
ning av höstterminens kurs. I kursavgiften ingår 
kostnaden för av kursledaren tillhandahållet 
studiematerial.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Catrin Jarl, fil kand, socionom,  
070-143 45 45, catrinjarl@gmail.com
Studiematerial Kursledaren tillhandahåller ut-
drag ur olika skrifter och lagtexter.
Tid Tio måndagar kl. 15.30–17.00:  
30/1–3/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 900 kr
Arrangemang nummer 518

Juridik 
Arvsrätt

Kursen ger dig kunskaper om de viktigaste reg-
lerna rörande bodelning, kvarlåtenskap, släktarv, 
makearv, särkullbarn, efterarv, testamente, lag-
lott, dödsbo, bouppteckning, arvskifte m m. Du 
får bättre förutsättningar att hantera den situa-
tionen att du blir arvinge, testamentstagare, 
efterlevande make eller efterlevande sambo eller 
du överväger att upprätta ditt testamente.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Ole Fosby, jur kand,  
070-791 95 29, ole.fosby@hotmail.com
Studiematerial Kursdokumentation som 
tillhanda hålles av kursledaren.
Tid Fem tisdagar kl. 11.30–13.10:  
11/4–9/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 524

Konsthistoria 
Konstkurserna i studiecirkelform är av 
 grundläggande och översiktlig karaktär.  
Den som efterfrågar fördjupning hänvisas  
till universitetskurserna i konstvetenskap, 
föreläsnings serierna eller till arrangemangen  
i samarbete med de olika konsthallarna.

Kvinnor i konsten 

I äldre tid fanns många hinder för kvinnor att 
förverkliga sin konstnärliga begåvning. I denna 
kurs följer vi kvinnliga pionjärer inom konst och 
konsthantverk från 1600-talet fram till i dag, 
från Artemisia Gentileschi till Lena Cronqvist.  
 Max 15 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Lars G Henricson, fil kand, 
08-650 06 75, lars.g.henricson@swipnet.se
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00:  
2/2–6/4 
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Apotekaren. Lokalen är ej 
rullstolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 519

Skulptur i Stockholm

Kursen ger en bred kulturhistorisk och konst-
veten skaplig översikt kring Stockholms offentliga 
skulpturer på allmän plats. I huvudsak kommer 
innerstadens skulpturer att diskuteras. Betydande 
skulptörer har berikat våra gator och torg: Johan 
Tobias Sergel, Carl Eldh, Carl Milles m fl. Kursen 
ger en generell kunskap kring konstnärernas liv 
och karriär. 
 Max 15 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Lars G Henricson, fil kand, 
08-650 06 75, lars.g.henricson@swipnet.se
Tid Tio torsdagar kl. 13.45–15.15:  
2/2–6/4 
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Apotekaren. Lokalen är ej 
rullstolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 520
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Nordiskt måleri

Det nordiska måleriet fick med sin ljusa kolorit 
ofta stor uppmärksamhet. Konstnärskolonin i 
den danska byn Skagen kring sekelskiftet 1900 
nådde en höjdpunkt i internationell konsthistoria. 
Vi studerar de nordiska målarna, män och 
 kvinnor från barockens 1600-tal och fram till vår 
tid. 
 Max 15 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Lars G Henricson, fil kand, 
08-650 06 75, lars.g.henricson@swipnet.se
Tid Tio torsdagar kl. 15.30–17.00:  
2/2–6/4 
Lokal Hantverkargatan 12 (Studieförbundet 
Vuxenskolan), rum Apotekaren. Lokalen är ej 
rullstolsanpassad.
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 521

Stolta stad! – stockholmiana 

Kursen ger en bred kulturhistorisk översikt av 
Stockholms utveckling från den lilla medeltida 
gyttriga småstaden, riktad mot den växande 
handeln mot Östersjön. Via stormaktstidens 
palatsbyggen och medvetna stadsplanering, indu-
strialismens fabriker och hyreskaserner till 
 dagens moderna storstad. Vi ser också på konst-
närernas tolkningar av de olika tidsepokernas 
stockholmsvyer. 
 Max 16 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Lars G Henricson, fil kand, 
08-650 06 75, lars.g.henricson@swipnet.se
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00:  
3/2–7/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 522

Auktioner, auktionsgods, antikviteter 

I kursen behandlas svenskt auktionsgods – konst-
hantverk, möbler och konst – samt föremålens 
kulturhistoria. Vi kommer också in på konst-
hantverkarna, möbeltillverkarna och konst-
närerna. 
 Max 16 deltagare.

Kurstid Vårterminen 2017
Ledare Lars G Henricson, fil kand, 
08-650 06 75, lars.g.henricson@swipnet.se
Tid Tio fredagar kl. 11.15–12.45:  
3/2–7/4 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 523
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Omslagets 3:e sida (syns inte när ”fliken med anmälan” är invikt)



Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Porto

Porto

Porto



Anmälan vårterminen 2017

Anmälan vårterminen 2017

Anmälan vårterminen 2017

Jag anmäler mig till arrangemang nummer  _________ Ämne:  _______________________________________________ 

Namn:___________________________________________________ Personnummer:  _____________________________________

Gatuadress:  _______________________________________________________________________________________________________

Postnr och ort: ____________________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon:  __________________________________________ Telefon: ______________________________________________

e-post*:  ____________________________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:  ________________________________________________________________________________________________

Jag anmäler mig till arrangemang nummer  _________ Ämne:  _______________________________________________ 

Namn:___________________________________________________ Personnummer:  _____________________________________

Gatuadress:  _______________________________________________________________________________________________________

Postnr och ort: ____________________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon:  __________________________________________ Telefon: ______________________________________________

e-post*:  ____________________________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:  ________________________________________________________________________________________________

Jag anmäler mig till arrangemang nummer  _________ Ämne:  _______________________________________________ 

Namn:___________________________________________________ Personnummer:  _____________________________________

Gatuadress:  _______________________________________________________________________________________________________

Postnr och ort: ____________________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon:  __________________________________________ Telefon: ______________________________________________

e-post*:  ____________________________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:  ________________________________________________________________________________________________

Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!

Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!

Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!

Omslagets 5:e sida (invikt)

*Vänligen ange din epostadress så att vi kan sända kallelse, faktura och andra meddelanden via epost.

*Vänligen ange din epostadress så att vi kan sända kallelse, faktura och andra meddelanden via epost.

*Vänligen ange din epostadress så att vi kan sända kallelse, faktura och andra meddelanden via epost.



Senioruniversitetet i Stockholm är en ideell förening som verkar genom frivilliga 
medlemsinsatser. Vår idé är att erbjuda ett forum för studie intresserade 
 pen sionärer över 55 år som söker en studiegemenskap med  likasinnade. 
Studierna kan därigenom läggas upp så att deltagarnas rika livserfarenhet 
 beaktas och aktiviteterna organiseras i  former som passar för seniorer.  
Vårt ursprung i universitetsvärlden borgar för en hög kvalitet i verksamheten.

Senioruniversitetets styrelse

Ordförande Catherine Dahlström 070-606 35 36 catherine.dahlstrom@senioruniversitetet.se
Vice ordförande  Cecilia Bäcklander 076-885 45 15 cecilia.backlander@senioruniversitetet.se
Kassaförvaltare Ulf Aspenberg 08-753 11 99 ulf.aspenberg@senioruniversitetet.se
Ledamot Hans Aili  hans.aili@senioruniversitetet.se
Ledamot Inger Axell  inger.axell@senioruniversitetet.se
Ledamot Peter Fagerlund 073-942 74 94 peter.fagerlund@senioruniversitetet.se
Ledamot Crister Skoglund 070-858 01 63 crister.skoglund@senioruniversitetet.se
Ledamot Ingela Karlsson, 070-654 05 95 ingela.karlsson@senioruniversitetet.se
 adjungerad 
Studierektor för Ann-Marie Engback, 073-981 47 16 ann-marie.engback@senioruniversitetet.se
studiecirklarna adjungerad

Vik kanslichef Anette Roming, 08-789 41 29 anette.roming@senioruniversitetet.se
 adjungerad

Kontaktperson för valberedningen: Gösta Gahm, 08-717 28 07

Senioruniversitetets kansli

Kansliet har under vårterminen öppet måndag – fredag från och med den 30/1 till och med den 
12/5 kl. 9.00–17.00. Våra telefoner är öppna för förfrågningar kl 9.00–12.00 från och med den 
9/1 till och med den 12/5.

I kansliarbetet under Anette Romings ledning deltar Mattias Jama och volontärerna: 
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Besöksadress: Hagagatan 1 · Telefon: 08-789 41 28
e-post: kansliet@senioruniversitetet.se · Webbplats: www.senioruniversitetet.se

Omslagets baksida

Ulla-Maija Breien
Lou Dahlgren
Louise Engfeldt
Lena Engstedt
Elisabet Falk
Maud Goffhé

Annika Grev
Marianne Hedenvind
Elisabet Hermansson
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Margareta Kvarneby
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Gunnel Landberg
Vuokko Liljestrand
Birgitta Lindohf
Agneta Lundén

Lisbeth Spångberg
Katarina Stocksén
Anders Wallgren
Lena Yrgård
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