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Kurser på distans, är det svårt? 
Nej, det är bara att trycka på länken. 
Nästan …

Är 2020 ett år vi vill glömma? Spontant, ja! 
Vid eftertanke, nej! 
 2020 var året då volontärerna och medlem-
marna i Senioruniversitetet än en gång visade att 
gamla hundar kan lära sig sitta – ja, det är egent-
ligen hela idén med vår verksamhet. Vi har ställt 
om för att spela in och sända ut vårt kvalifi cerade 
innehåll. Våra volontärer, föreläsare och lärare 
leder numera tryggt Zoom-möten och många 
medlemmar som från början var skep tiska har 
bestämt sig för att testa distanskurserna när 
pandemin fortsätter att begränsa våra liv.

Vi envisas med en tryckt katalog för den betyder 
mycket för överblicken av utbudet. Nästan allt vi 
planerar för våren är på distans. Kan vi så små-
ningom träffas fysiskt ställer vi om igen. Det 
kommer vi också att klara av.

Vi hoppas förstås att ni medlemmar fortsätter att 
följa oss och vill anmäla er till arrangemangen. 
Det är inte svårt för den som har en dator, en 
surfplatta eller en smart mobiltelefon. I grunden 
handlar det om att trycka på länken som vi 
skickar ut, så lotsas du in i föreläsningen.

Arrangemangen är av lite olika slag – det kan vara 
inspelade föreläsningar eller samtal, det kan vara 
interaktiva universitetskurser, studiecirklar eller 
frågestunder. Inspelningarna ligger ute i minst 
två veckor, så du kan se dem när det passar dig. 

I programarbetet för våren 2021 har främst Kenneth Abrahamsson, Elisabet Attermark, Jane Bergstedt, Kerstin 
Bjellerup, Ingemar Björklund, Mats Bodin, Cecilia Bäcklander, Catherine Dahlström, Eva Elfgren, Ann-Marie Engback, 
Ia Envall, Monika Hammar Granberg, Ingvar Isfeldt, Erik Janson, Ingela Karlsson, Ulla Kindenberg, Anita Kruckenberg, 
Arne  Lindqvist, Anders Mellbourn, Helga Messel, Britt Olofsdotter, Ulla Ravell, Inga Ullén och Anders Yrgård deltagit.

Direktsända samtal måste du förstås passa. 
Vi lägger ut all information på Mina sidor, 
ta för vana att titta där.

Vårens program är lite mindre än vanligt men 
bjuder fortfarande på både bredd och djup. 
 För de otaliga musikintresserade  medlemmarna
har våra populära föreläsare producerat genom-
arbetade serier om både jazz, klassisk musik och 
en serie om The Beatles att pigga upp oss med 
och kanske få oss att dansa framför  skärmen. 
För den arkitekturintresserade har vi också 
 program liksom för den som gillar historia. Vi 
beger oss ut i rymden i en serie och ut i öknen 
i en annan. I Ny president i USA belyser våra 
experter vad som händer efter maktskiftet i den 
polariserade stormakten. 

Välj och vraka – också bland de många studie-
cirklarna och universitetskurserna som fungerar 
utmärkt på distans. Som omväxling till Vinter-
studion eller Babel kan du följa en universitets-
kurs från soffhörnet och stilla ditt kunskapssug. 

Så välkommen till 2021 med oss!

Cecilia Bäcklander
ordförande Senioruniversitetet
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Exil ................................................................................................................... 45
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distanskurs ............................................................................................... 46
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Årsmöte 2021
Detta är en kallelse till årsmötet som på grund av pandemin 
kommer att hållas på distans tisdagen den 23 mars kl. 14.00. 

Årsmöteshandlingar kommer att fi nnas tillgängliga på 
Senioruniversitetets hemsida från 8 mars.

Länk till mötet får du när du anmält dig under fl iken 
Program och anmälan – Årsmöte 2021.

Välkommen!

23
mars
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Föreläsningsserier
Serierna ges i form av inspelade föreläsningar  
som du får en länk till. För att se föreläsningen 
klickar du bara på länken och föreläsningen 
börjar på din skärm.
 Du får en beskrivning via e-post hur serien 
som du anmält dig till är upplagd. Sedan kan du 
hämta länkarna som publiceras på Mina sidor på 
vår hemsida. Mina sidor når du när du loggat in.
 Ibland följs föreläsningen av en frågestund 
eller ett samtal med föreläsaren i form av ett 
Zoom-möte. Du kan ansluta dig från dator, 
surfplatta eller en smart mobiltelefon och delta 
i  diskussionen direkt med föreläsaren – du 
klickar bara på länken.
 En vicevärd är med på mötet som stöd för 
deltagarna. Anslut en kvart före utsatt tid om du 
är nybörjare, så får du hjälp att komma igång. 
Obs! En inspelad föreläsning publiceras det 
datum som anges vid varje föreläsnings tillfälle 
och fi nns tillgänglig i minst två veckor. 

Universitetskurser
Universitetskurserna sker via Zoom-möten som 
leds av kursledaren och där du är med direkt. 
Det fungerar som en vanlig lektion, du kan ställa 
frågor och diskutera med din lärare och övriga 
deltagare. 
 Du kan delta i lektionen från dator, surfplatta 
eller en smart mobiltelefon.
 För att delta klickar du på en länk som tar dig 
till mötet. Länken hittar du på Mina sidor, som 
du når när du loggat in på vår hemsida. Även på 
universitetskurserna fi nns en vicevärd som 
 hjälper till om du har frågor. 

Studiecirklar
Studiecirklarna ges via Zoom. Lektionerna leds 
av din kursledare och du och övriga del tagare 
kan ställa frågor och prata med varandra. Under-
visningen kan ske med ljudfi ler, fi lmklipp etc. 
precis som i ett vanligt klassrum. 
 Du kan delta i mötet från dator, surfplatta 
eller en smart mobiltelefon.
 Du får en inbjudan från kursledaren via e-post. 
I inbjudan fi nns en länk till kursen, som du 
 klickar på. Inbjudan kan du även hitta på Mina 
sidor. Kursledaren öppnar lektionen en kvart före 
den angivna starttiden för att kontrollera att 
kamera och mikrofon fungerar för samtliga 
deltagare.

Våga prova!
På vår hemsida fi nns en fi lm där du kan se hur ett 
Zoom-möte går till samt lathundar för hur du 
ansluter, vilken utrustning du behöver etc.
 Många medlemmar som deltagit i arrange-
mang på distans under hösten vittnar om att det 
är enkelt och stimulerande att delta i Senior-
universitetets verksamhet på distans – vi hoppas 
att även du kommer med i vår!

Distansundervisning 
– hur fungerar det?
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Anmälan våren 2021
Vårens program publiceras fredag 29 januari  på 
hemsidan senioruniversitetet.se. Arrangemangen 
öppnar för bokning tisdag 2 februari. Exakta 
tider ser du på hemsidan under respektive 
 arrangemang.

Anmälan via hemsidan senioruniversitetet.se
Som ny medlem skapar du först ett användar-
konto. Alla som har deltagit i ett arrangemang 
de senaste terminerna har redan ett användar-
konto. Har du glömt lösenordet till ditt 
användar konto kan du få ett nytt på hemsidan 
under LOGGA IN.
 Du anmäler dig genom att logga in på Mina 
sidor. Välj sedan arrangemanget som du vill 
anmäla dig till.
 Se till att dina kontaktuppgifter alltid är 
 aktuella. Gör eventuella ändringar genom att 
logga in på Mina sidor och välj Mina kund-
uppgifter, upp datera och klicka på SPARA.

På Mina sidor kan du se dina inbokade arrange-
mang, reservbokningar m.m. Där kan du också 
göra avbokningar och avanmälningar.

Du bör ha en egen e-postadress då all kommuni-
kation, bekräftelse, kallelse och ev. faktura går 
till denna. Bokningssystemet kan inte hantera en 
e-postadress som du delar med någon annan 
medlem. 

För dig som inte har tillgång till internet 
Du kan anmäla dig med posttalongen som fi nns 
längst bak i den tryckta katalogen. Antalet 

Medlemskap i  Föreningen 
Senior universitetet i Stockholm
Senioruniversitetet är en ideell förening som bygger på volontärarbete. För att delta i Senior-
universitetets arrangemang krävs medlemskap i föreningen. Medlem kan du bli om du har fyllt 55 år 
och lämnat det aktiva arbetslivet. För år 2021 är medlemsavgiften 200 kr.
 Medlemsavgiften är ingången till vårt stora utbud. Som betalande medlem får du kurskatalogen 
hemskickad inför kurssläpp två gånger om året och våra nyhetsbrev som skickas till din e-postadress.
Föreningens årsmöte är öppet för alla medlemmar och hålls i mars varje år.

 platser för talonganmälningar är begränsat. 
Anmälan måste ha namnunderskrift för att vara 
giltig. Alla talonger registreras efter ankomst-
datum. Om du inte har anmält någon e-post-
adress skickar vi information med vanlig post.
 Har du inte tillgång till internet, kontakta 
 kansliet för att uppdatera dina kontaktuppgifter, 
avboka arrangemang och avanmäla reservplatser.

Anmälningar per telefon, e-post eller personligen 
tas inte emot.

Anmälningsvillkor 
Läs våra anmälningsvillkor på sid. 49 och på 
 senioruniversitetet.se 

Om ett arrangemang inte får tillräckligt antal 
deltagare, kan det ställas in. Då återbetalar 
vi inbetald avgift, självklart utan avboknings-
avgift. Medlemsavgiften återbetalas ej. Vi 
reserverar oss också för eventuella ändringar 
i programmet.

Eventuella ändringar från Senioruniversitetet 
meddelas via e-post, sms och på hemsidan.
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Frågor och svar
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Anmälan
Hur anmäler jag mig till ett arrangemang?
Du anmäler dig på vår hemsida 
senior univer sitetet.se. Har du inte tillgång 
till internet så fyller du i och skickar in post-
talongen som fi nns längst bak i katalogen.

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

Jag har anmält mig med posttalong, 
hur får jag besked om jag fått plats?
Vi meddelar dig snarast via mejl eller brev om du 
fått en plats, eller ej.

Reservplats
Jag ville boka mig på ett arrangemang men 
blev reserv. När kommer jag att få bekräftelse 
på om jag blivit antagen till arrangemanget?
Du har blivit placerad på reservlista och om och 
när en plats blir ledig så skickas bekräftelse och 
faktura till dig.

Trots att jag anmälde mig redan första 
dagen blev jag reserv. Varför blev det så?
Efterfrågan på vissa arrangemang är större än 
antalet platser vi kan erbjuda. Därför är sök trycket 
på en del arrangemang stort redan första dagen.

Jag har blivit placerad på reservlistan 
men har ångrat mig. Måste jag 
avanmäla reservplatsen?
Ja. Eftersom även anmälan som reserv är 
 bindande, är det viktigt att du avanmäler reserv-
platsen om du inte längre vill gå på arrange-
manget. Avanmäler du din reservplats innan det 
 skickats ut någon bekräftelse om plats, debiteras 
du ingen avbokningsavgift.

Avanmälan och avbokning
Hur avanmäler jag min reservplats?
Logga in på Mina sidor och välj Mina reserv-
platser och avanmäl den reservplats du inte 
 önskar ha kvar.

Hur avbokar jag min plats?
Logga in på Mina sidor och välj Mina 
 arrangemang och avboka det arrangemang 
du inte vill delta i. 
 Har du inte tillgång till internet så kontaktar 
du kansliet för att avboka din plats. Observera 
avbokningsavgifterna enligt våra anmälnings-
villkor på sidan 62.

Betalning/Fakturafrågor
Hur betalar jag?
Enklast betalar du med bankkort eller Swish när 
du bokar dig på hemsidan. Väljer du att betala 
med faktura tillkommer en faktureringsavgift på 
29 kr. Invänta alltid faktura som kommer med 
e-post eller vanlig post. Avsändare är Svea 
 Ekonomi AB. Betala inte på annat sätt!
 Kontrollera din  skräppost i mejlen så att din 
faktura inte gömmer sig där. Frågor gällande din 
faktura besvaras av 
Svea Ekonomi AB, www.svea.com

Kan jag på min faktura betala 
någon annans kursavgifter också?
Nej. Varje faktura är personlig och knuten till 
det/de arrangemang som du valt. Anmäler du två 
personer i en och samma bokning, måste du välja 
kortbetalning eller swish.

Hur betalar jag e-postfakturan?
Fakturan ligger som en bifogad fi l i mejlet. 
 Öppna fi len och betala till Svea Ekonomi AB 
enligt instruktionerna.

Jag har inte fått min faktura, 
däremot skickades en kravfaktura till mig. 
Hur kommer det sig?
Det kan antingen bero på att vi har fel e-post-
adress eller att fakturan hamnat i din skräppost. 
Det kan också bero på att du inte observerat att 
mejlet med faktura kommer från Svea Ekonomi 
AB och inte från Senioruniversitetet. De fl esta 
fakturorna skickas med e-post, men om de inte 
betalas så skickas en påminnelsefaktura med 
vanlig post till din folkbokföringsadress. Då 
tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Jag har fått inkassokrav. 
Hur kommer det sig och vad gör jag nu?
Om fakturan och påminnelsefakturan inte 
 betalats i tid, har ärendet skickats vidare till 
inkasso hos Svea Ekonomi AB. Vid frågor om 
ärendet, kontakta Svea Ekonomi AB, 
www.svea.com

Fler frågor och svar hittar du på 
hemsidan senioruniversitetet.se
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Föreläsningsserier

Tisdagsföreläsningar
Förmiddagsserie

23/2 Symbolik i konsten – stillebenmåleri 
Föreläsare Jan O. M. Karlsson, tidigare universi-
tetslektor i konstvetenskap, Uppsala universitet 
Värd Britt Olofsdotter

2/3 Socialism på jiddisch 
– Judiska Arbeter Bund i Sverige
Föreläsare Håkan Blomqvist, docent i historia, 
Södertörns högskola och författare till ett fl ertal 
böcker om arbetarrörelsen, nationalism och 
antisemitism
Värd Ingemar Björklund

9/3 Fotboll – vad har det 
med politik att göra?
Föreläsare Ekim Çağlar, statsvetare och frilans-
skribent 
Värd Britt Olofsdotter

16/3 Ditt framtida jag 
– hur tekniken revolutionerar människan
Föreläsare Sara Öhrvall, digitaliseringsexpert 
och författare
Värd Kenneth Abrahamsson

23/3 Konsten att förföra 
– lyxmärken i reklamfi lmer
Föreläsare Paula von Wachenfeldt, docent i 
mode vetenskap, Stockholms universitet 
Värd Catherine Dahlström

30/3 Vad händer med medicinsk kunskap 
när den cirkulerar i samhället?
Föreläsare Kristofer Hansson, universitetslektor i 
socialt arbete, Malmö universitet
Värd Ingemar Björklund

6/4 Ulla Winblad – på andra sidan dikten
Föreläsare Rebecka Lennartsson, docent i 
 etnologi, forskningsledare Stockholmia
Värd Catherine Dahlström

13/4 Medborgarforskning och 
vetenskapens demokratisering 
– förväntningar, former och förtroende
Föreläsare Dick Kasperowski, docent i 
 vetenskapsteori, Göteborgs  universitet
Värd Kenneth Abrahamsson

20/4 Nya arkeologiska rön från Slussen
Föreläsare Kenneth Svensson, chefsarkeolog, 
arkeologikonsult
Värd Inga Ullén 

27/4 Tidigmoderna män och kvinnor i sadeln 
– innanför och utanför tavelramen
Föreläsare Annika Williams, intendent Livrust-
kammaren, ansvarig för Hallwylska samlingen
Värd Inga Ullén

Vill du veta mer om tisdagsföreläsningarna? 
– se hemsidan under respektive rubrik. 

Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom. 
Tid Tio tisdagar 23/2–27/4 
Frågestunder direkt via Zoom
kl. 11.00–12.00: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 
13/4, 20/4, 27/4, 4/5
Avgift 700 kronor
Arrangemang nummer 211100

På distans
Serierna ges i form av inspelade föreläsningar 
som du får en länk till. För att se föreläsningen 
klickar du bara på länken och föreläsningen 
börjar på din skärm.
 Du får en beskrivning via e-post hur serien 
som du anmält dig till är upplagd. Sedan kan du 
hämta länkarna som publiceras på Mina sidor på 
vår hemsida. Mina sidor når du när du loggat in.
 Ibland följs föreläsningen av en frågestund eller 
ett samtal med föreläsaren i form av ett Zoom-
möte. Du kan ansluta dig från dator, surfplatta 

eller en smart mobiltelefon och delta i 
 diskussionen direkt med föreläsaren – du 
klickar bara på länken.
 En vicevärd är med på mötet som stöd för 
deltagarna. Anslut en kvart före utsatt tid om du 
är nybörjare, så får du hjälp att komma igång. 

Obs! En inspelad föreläsning publiceras det 
datum som anges vid varje föreläsningstillfälle 
och fi nns tillgänglig i minst två veckor.
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Arkitektur
Modernismens vagga och genombrott

Idéerna kring modernismen växte fram, bland 
annat på den tyska Bauhausskolan. Synen på 
färg, form, funktion och gestaltning förändrades 
under mellankrigsperioden. Efter andra världs-
kriget kom modernismen tillbaka, delvis i en ny 
skepnad. Detta påverkade livet i hemmen och på 
designutbildningarna. 

8/3 Modernismens rötter 
Den tidiga modernismen var en smältdegel av 
olika företeelser. Bauhausskolan gav dem ny 
gestalt.

15/3 Bilden av den ”nya” människan
Fotograferna på Bauhausskolan, reklammakarna 
i Sovjet och de grafi ska designerna skapade, 
liksom fi lmmediet, bilden av en ”ny” människa.

22/3 Täta kontakter mellan 
Bauhaus och Sverige 
Bostadsproblemen var desamma i Tyskland och 
Sverige. Hur påverkades svenska arkitekter av 
den nya bostadsarkitekturen i Stuttgart, Berlin 
och Dessau?

12/4 Modernismens inverkan 
på livet i hemmen
Hur kvinnorna tog plats och hölls på plats. Om 
kvinnor som drev fram en ny utformning av kök 
och bostäder. 

19/4 Bauhausidéernas genomslag 
efter andra världskriget
H55-utställningen i Helsingborg år 1955 visade 
efterkrigstidens syn på boende, form och estetik.

26/4 Utbildningen av formgivare 
och arkitekter förändrades
På Högskolan för Gestaltning, HfG i Ulm, 
 liksom på Neue Bauhaus utvecklades en ny 
 pedagogik för att möta samtida behov.

Föreläsare Kerstin Wickman, professor emerita i 
design- och konsthantverkshistoria
Programansvarig Britt Olofsdotter
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar. 
Tid Sex måndagar 8/3–22/3, 12/4–26/4 
Obs! Ett mindre antal personer kan följa kursen 
(inspelningen) på plats på Hagagatan 1. Skicka 
e-post till kansliet@senioruniversitetet.se om du 
är intresserad av att delta. 
Tid för inspelning Sex torsdagar kl. 14.00–15.45: 
4/3, 11/3, 18/3, 8/4, 15/4, 22/4
Avgift 600 kronor
Arrangemang nummer 211120

Kyrkornas hemligheter 
och hemliga kyrkor

Likt dolda Da Vinci-koder bär våra kyrkor och 
andra andliga rum på hemligheter. De vittnar om 
den svenska historien, med katastrofer och plöts-
lig rikedom, liv och död, kärlek och hopp. De 
fi nns där: symbolerna, de glömda betydelserna, 
minnena och spåren av människor och deras liv 
under många hundra år.
 Våra huvudciceroner är Thomas Magnusson, 
förläggare, Medströms bokförlag och Ingrid 
Sjöström, docent i konstvetenskap, Stockholms 
universitet. Vid fl era tillfällen medverkar ytter-
ligare experter.
 Max 30 deltagare per grupp.
 Med reservation för eventuella ändringar.

7/4 Ersta kyrka – systrarna på klippan
Mötesplats Erstagatan 1, buss 2 eller buss 53 från 
Slussen till Ersta sjukhus

14/4 Marie Bebådelse 
– de kärva dominikanernas kyrka
Vi träffar samtidigt företrädare för de katolska 
ordnarna franciskanerna, karmeliterna och 
 jesuiterna.
Mötesplats Linnégatan 79, t-bana Karlaplan

21/4 Storkyrkan – möt hantverkare 
som arbetar i tusenåriga traditioner
Föreläsare Kristina Ljunggren, domkyrkokaplan
Mötesplats Trångsund 1, t-bana Gamla stan

28/4 Skogskyrkogården och dess kapell 
– ett världsarv 
Mötesplats Entrén Sockenvägen, t-bana Skogs-
kyrkogården

5/5 Solna kyrka 
– en av Stockholms äldsta kyrkor
Mötesplats Prostvägen 14, Solna, buss 507, 
hpl Solna kyrka

12/5 Norra begravningsplatsen
Guide Anders Arhammar, fotograf och författare 
Mötesplats Stora gravkoret, Stora gravkorets väg, 
Solna, buss 3, 58, 72, 506 eller 507, hpl 
 Karolinska sjukhuset norra

Programansvarig Britt Olofsdotter
Form Visning på angiven plats, se ovan. 
Tid Sex onsdagar 7/4–12/5
 Grupp 1 kl. 13.00–14.00 
 Grupp 2 kl. 14.15–15.15
Avgift 800 kr
Grupp 1 Arrangemang nummer 211130
Grupp 2 Arrangemang nummer 211135
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Film
Filmklassiker och eftersamtal

Klassiska fi lmer förknippas ofta med erkända 
regissörer och manusförfattare som skapat fi lmer 
av hög kvalitet och som fått erkännande vid olika 
fi lmfestivaler. Syftet med serien är att se svenska 
fi lmklassiker på länk och ge deltagarna möjlighet 
till samtal och refl ektioner tillsammans med 
fi lmkunniga personer via Zoom.

7/4 1910-talet. 
Ingeborg Holm, Victor Sjöström. 1913
Stumfi lm med Hilda Borgström i titelrollen. 
Filmen anses vara ett av den svenska fi lmens 
första stora mästerverk.

14/4 1920-talet. 
Erotikon, Mauritz Stiller. 1920
Stumfi lm med Tora Teje, Anders de Wahl, Lars 
Hanson och Karin Molander. Filmen blev en 
internationell succé. 

21/4 1930-talet. 
En kvinnas ansikte, Gustaf Molander. 1938
Melodram med kärlek, otrohet och hat med 
Ingrid Bergman i huvudrollen där hon spelar en 
kärlekslös, bitter och vanställd ledare för en 
utpressarliga. Flera av dåtidens mest kända 
skåde spelare medverkar.

22/4 Inledning och samtal nr 1  
Den svenska fi lmens guldålder. 
Om Victor Sjöström och Mauritz Stiller. 
Föreläsare Bo Florin, professor i fi lmvetenskap, 
Stockholms universitet 
Form Samtalet äger rum via Zoom. 

28/4 1940-talet. 
Flickan från tredje raden, Hasse Ekman. 1949
Teaterdirektören och skådespelaren Sture Anker 
gör en slät fi gur med sin dystra teaterpjäs. Hasse 
Ekmans komedi räknas som en av regissörens 
främsta. 

5/5 1950-talet. 
Nattens ljus, Lars-Eric Kjellgren. 1957
Dramafi lm med manussamarbete av Ingmar 
Bergman. Den var ett av Sveriges två bidrag till 
Biennalen i Venedig 1958.

6/5 Inledning och samtal nr 2
Ekman x 3. 
Hasse Ekman: Dandy i drömfabriken 
Föreläsare Mikaela Kindblom, fi lmhistoriker, 
fi lmkritiker, fi lmpedagog och författare
Form Samtalet äger rum via Zoom.

19/5 1960-talet. 
Kvarteret Korpen, Bo Widerberg. 1963
Bo Widerbergs genombrottsfi lm är en på samma 
gång tidstypisk och tidlös berättelse om leda och 
klass i 1930-talets Sverige.

27/5 Inledning och samtal nr 3
Bo Widerberg som fi lmskapare 
Föreläsare Mårten Blomkvist, fi lmkritiker 
och författare
Form Samtalet äger rum via Zoom.

Programansvariga Kenneth Abrahamsson 
och Ingemar Björklund
Form På distans. Filmerna publiceras med en 
länk, som skickas ut ovan stående dagar. 
Filmerna är tillgängliga för visning i fem dagar. 
Inledningar och samtal äger rum via Zoom.
Tid Sex onsdagar 7/4–21/4, 28/4, 5/5, 19/5 
Inledningar, samtal och frågestunder direkt via 
Zoom: torsdagar 22/4, 6/5, 27/5, klockslag 
 meddelas senare.
Avgift 800 kr 
Arrangemang nummer 211140

Historia 
Stockholms historia II 
– det moderna Stockholm

Föreläsningsserien går över två terminer och 
skildrar Stockholms historia. Denna termin 
behandlar Stockholms historia under 1800- och 
1900-talen. 
 Vi får en inblick i hur staden växer fram under 
1800-talets urbanisering och industrialisering 
med Lindhagens nya stadsplaner. Då träder också 
den borgerliga medelklassen fram, tillsammans 
med de arbetare vars strejker riktas mot medel-
klassens arbetsgivare. 1900-talet karakteriseras 
bland annat av världskrigen som indirekt drabbar 
Stockholm, samt av vår moderna tids förorter 
och den omtalade omvandlingen av Klara-
kvarteren. 

5/3 Den borgerliga medelklassen
Under 1800-talet börjar Stockholm förvandlas 
till en modern stad. Industrialiseringen leder till 
att två nya socialgrupper skapas – medelklassen 
och arbetarklassen. Denna gång fördjupar vi oss i 
medelklassens liv och leverne.

12/3 Stockholmskor och andra
Ytterligare en förändring som industrialiseringen 
bär med sig är att livet ändras för stadens alla 
kvinnor. En del får inte visa sig på gatorna utan 
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ett förkläde, andra börjar bo samboliv i det 
nya Stockholmsäktenskapet och några lever 
ensamma, trots att de är gifta på riktigt.

19/3 Spioner och ungdomar
Under den första halvan av 1900-talet lyckas 
Sverige hålla sig utanför två världskrig, men trots 
det fylls stadens gator med spioner. Under samma 
tid uppstår Sveriges första ungdomskulturer med 
bland annat ett alldeles nytt språk – ekensnacket.

2/4 Stockholm bygger
Som ännu en följd av industrialiseringen behöver 
Stockholm expandera. Lindhagenplanen är 
1800-talets stora idé för stadsplaneringen medan 
förorterna är detsamma för 1900-talet.

9/4 Arbetare – klassidentitet och strejker
Vid sidan av medelklassen växer sig arbetar-
klassen allt starkare under 1800-talet. Strejker 
visar hur arbetare tar plats i den moderna 
 världen. Deras identiteter förändras snabbt under 
industrialiseringen och en del av dem tas in på 
arbetsinrättningar. 

16/4 Staden anpassar sig
Slussens historia från 1600-talet till dagens 
 projekt och framåt visar hur staden tvingas 
 anpassa sig till de nya tiderna. Ännu tydligare 
blir denna ”anpassning” när City ska omvandlas 
till en modern stad – med tunnelbanor och 
 enorma rivningar.

Rekommenderad litteratur Lars Ericson Wolke, 
Stockholms historia, 2018. 

Föreläsare Niklas Ericsson, fi l.dr i historia, 
Stockholms universitet
Programansvarig Ingela Karlsson
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom.
Tid Sex fredagar 5/3–19/3, 2/4–16/4 
Frågestunder direkt via Zoom kl. 9.30–9.45: 
12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4 
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 211150

Andra världskriget II

I krigets kölvatten, invandring, krigsförbrytelser 
och Nobelpris. Vad tar vi med oss? 
 I århundraden har Sverige varit ett utvand-
ringsland, i krigets kölvatten kommer fl yktingar 
till Sverige. Med intakt industri har Sverige stort 
behov av arbetskraft. Flyktingmottagandet 
 varierar, många bosätter sig och bidrar till sam-
hällets utveckling, en del genom Nobelpris, som 
tonsättare av älskade texter, som politiker och 
journalister. Alla har inte rent mjöl i påsen och 
besluten som fattas blir inte alltid välgrundade. 
Höger extremismen i Sverige är inte någon ny 
företeelse. Antisemitism och hatbrott fi nns även 
i dagens Sverige.

2/3 Krigsförbrytarna och bakgrunden till den 
svenska politiken, eller icke-politiken 
Vår dolda historia: I andra världskrigets slut -
skede och några år därefter lyckades hundratals 
krigsförbrytare, framför allt från de ockuperade 
baltiska länderna, att ta sig till Sverige. Att ställa 
dem inför rätta eller utlämna dem till Sovjet var 
politiskt omöjligt efter ”Baltutlämningen” 1946 
som orsakade skandal. 
Föreläsare Mats Deland, fi l.dr i historia, vik. 
universitetslektor, Södertörns högskola. Forsk-
ningsområde bl.a. förövare från Förintelsen med 
tillfl ykt i Sverige 

9/3 På tröskeln till folkhemmet  
Sverige förvandlades i krigets slutskede till in-
vandringsland. I motsats till de föraningar om 
depression som skakat världen efter första världs-
kriget inleddes en högkonjunktur. Sverige med 
intakt industristruktur mötte en ökad efter-
frågan, behovet av arbetskraft ökade och fl yk-
tingarna behövdes på betfälten. 
Föreläsare Erik Tängerstad, fi l.kand., författare, 
historiker, lärare vid Birkagårdens folkhögskola

16/3 Få invandrargrupper har betytt 
så mycket för svensk samhällsdebatt som 
Hitlertidens fl yktingar 
Så bedömer Sten Carlsson, professor i historia, 
fl yktingarnas insats. Omdömet kan utsträckas till 
många fl er områden. Namn som Josef Frank och 
Rudolf Meidner, Peter Weiss och Georg Riedel, 
Lise Meitner och Nelly Sachs, Harry Schein och 
Cordelia Edvardsson.
Föreläsare Helmut Müssener, professor emeritus i 
tyska, Stockholms universitet, senior researcher, 
Hugo Valentin centrum, Uppsala universitet 

23/3 Samtid och framtid ska döma oss …  
Den svenska högerextremismen, av gammalt 
datum, har präglats av splittring  och kortvariga 
projekt. Det fi nns längre linjer mellan militant, 
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intellektualiserande och parlamentariskt inriktad 
högerextremism i olika varianter. Svensk höger-
extremism har också under fl era perioder haft ett 
betydande internationellt infl ytande.
Föreläsare Mats Deland

30/3 Gammalt vin i nya läglar 
eller nytt i gamla  
Antisemitism och hatbrott i dagens Sverige. 
Föreläsare Lars M. Andersson, universitetslektor, 
historiska institutionen, Uppsala universitet

Programansvarig Kerstin Bjellerup 
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom. 
Tid Fem tisdagar 2/3–30/3
Frågestunder direkt via Zoom:
Obs! Tid och dagar för frågestunder anges under 
Mina sidor.
Skicka gärna in frågor i förväg till: 
kerstinbjellerup@gmail.com
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 211160

Kina – splittring och enhet i tretusen år

Idag fruktar omvärlden Kinas stormakts ambi-
tioner. Men Kinas storhet är inte ny. I fem 
 föreläsningar berättar vi om tretusen år av 
 kinesisk historia – om risbönder, handelsvägar, 
himmelska imperier, krig, fred och om fi losofi  
och litteratur.

4/3 Från fl odkultur till massproduktion 
– Kinas ekonomiska historia
Föreläsare Daniel Berg, fi l.dr i ekonomisk 
 historia, Stockholms universitet

11/3 Kina i imperialismens tidevarv 
– den europeiska blicken på Kina
Föreläsare Daniel Berg

18/3 Från Konfucius till opiumkriget 
– Kinas idéhistoria 1
Föreläsare Torbjörn Lodén, professor emeritus i 
Kinas språk och kultur, Stockholms universitet

25/3 Från opiumkriget till Xi Jinping 
– Kinas idéhistoria 2 
Föreläsare Torbjörn Lodén 

8/4 Från I Ching till internet 
– Kinas litterära arv
Föreläsare Anna Gustafsson Chen, sinolog, 
 bibliotekarie och översättare

Programansvarig Cecilia Bäcklander
Form På distans. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund. 

Tid för direktsändning Fem torsdagar 
kl. 10.00–11.45: 4/3–25/3, 8/4
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 211170

Konst
Förvandlingar i konst och 
arkitektur under 1900-talet

Under 1900-talet genomgår konsten och arkitek-
turen många förvandlingar. Den här serien bely-
ser några utvalda gestalter och företeelser från 
denna epok. Under fem föreläsningar undersöks 
bostaden och den offentliga konsten, som är 
viktiga delar av vår vardagsmiljö, och vi tittar 
närmare på tre svenska konstnärskap. Dessutom 
en internationellt känd arkitekt och hans relation 
till Sverige. Stora linjer och djupdykningar 
 kommer att prägla föreläsningarna.

12/3 Bostadens förvandlingar
Bostäder har varit en stor arkitekturuppgift 
under lång tid. Vi gör några nedslag längs vägen.

19/3 Den gränslösa konsten 
Under 1960- och 1970-talen gjorde Barbro 
 Östhlin och Öjvind Fahlström mycket för att 
tänja på konstens gränser. Både bildligt och 
bokstavligt. 

26/3 Le Corbusier och Sverige
Le Corbusier var verksam både som arkitekt och 
som skribent. Vilka avtryck satte hans byggnader 
och skrifter här i Sverige?

9/4 Abstraktioner?
Hilma af Klint har numera en plats i den 
 abstrakta konstens historia. Hur blev det så?

16/4 Konst i offentligheten 
– offentlighet i konsten 
Några aspekter på den offentliga konsten men 
också hur konstnären träder fram som offentlig 
person. 

Föreläsare Peder Fallenius, fi l.dr i konstveten-
skap, verksam vid The Swedish Program, 
 Handelshögskolan i Stockholm
Programansvarig Ingela Karlsson
Form På distans. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund. 
Tid för direktsändning Fem fredagar 
kl. 10.00–11.45: 12/3–26/3, 9/4, 16/4
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 211200
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Aktuella utställningar inom 
konst och design

Vi besöker Prins Eugens Waldemarsudde och 
Nationalmuseum. 
 Max 20 deltagare per grupp. 
 Med reservation för eventuella ändringar. 

1. Prins Eugens Waldemarsudde 7, 8, 9 april
Manligt mod(e) 
Utställningen lyfter fram det manliga modets 
utveckling från 1600-talets lyxiga klädedräkt, via 
den välskräddade borgerlige mannens ideal under 
1800-talet fram till dagens manliga kostym. 
I utställningen visas mode och kläder, porträtt-
måleri, fi lm och fotografi  som belyser såväl 
 normer och ideal som normbrytande uttryck 
genom exempelvis den konstnärliga bohemen, 
dandyn och olika subkulturers mod att gå mot 
strömmen. Utställningen blickar även framåt 
genom yngre designers  bidrag: Hur kommer 
framtidens män att klä sig?

Nikolai Astrup 
Utställningen presenterar för första gången 
 full ödigt den norske konstnären Nikolai Astrup 
(1880–1928) för en svensk publik. Astrup skrev 
in sig i norsk konsthistoria redan med sin första 
utställning 1905 – året då Norge blev själv-
ständigt från Sverige. Astrup är berömd för sina 
unika skildringar av landskapet och levernet i 
västnorge och hans innovativa sätt att använda 
träsnitt. Tillsammans med Edvard Munch anses 
han vara en innovatör av träsnittet i Norge. 
Föreläsare Göran Ståhle/Cecilia Gottfridsson, 
konstpedagoger

2. Nationalmuseum 14, 15, 16 april
Om kvinnor i konsten 
Från 1500-talet till idag ser vi hur  kvinnor avbil-
dats på olika sätt. I porträtten visas kvinnans 
sociala ställning genom den miljö de befi nner sig 
i. Vi ser hur modet och de olika attributen ofta 
speglar kvinnornas intressen eller infl ytanden i 
samtiden. Flera exempel på motiv skapade av 
kvinnliga konstnärer från 1600-tal till 1900-tal 
presenteras i museisamlingen. 
Föreläsare Helén Hallgren Archer/Karin Olsson 
Trollmo, konstpedagog

3. Nationalmuseum 21, 22, 23 april 
Mångkulturella kontakter genom tiderna
De mångkulturella kontakterna visas i konstsam-
lingen från 1500-tal till 1900-tal. Rika kontakter 
har funnits mellan Sverige och andra länder i 
Europa, och fjärran kontinenter genom århund-
raden. I samlingen fi nner vi spår av de olika 
handelsvägarna via Afrikas kust till Indien och 

Kina. Resorna över havet till Västindien och 
Syd amerika presenteras via konstföremålen. 
Konstnärer har genom tiderna rest iväg och varit 
verksamma i olika länder. Betydande furstehov 
och olika konstcentra har attraherat konstnärer 
att vara verksamma i olika delar av Europa. 
Ut ländska konstnärer som har varit infl ytelserika 
i Sverige och svenska konstnärer som varit verk-
samma i andra länder presenteras i musei-
samlingen. 
Föreläsare Helén Hallgren Archer/Staffan Redin

4. Nationalmuseum 28, 29, 30 april 
Anders Zorn och hans samtid
Vårens stora utställning presenterar Anders Zorn, 
hans karriär och konstnärliga utveckling. Den 
första delen visar hans internationella period 
från 1878 till tiden omkring sekelskiftet 1900. 
Den andra delen visar verk huvudsakligen från 
de senare 20 åren i hans liv, då han var bosatt 
i Dalarna. 
 Zorn var en internationell konstnär som levde 
i England och i Amerika under olika perioder där 
han fi ck många porträttbeställningar. Anders och 
hustrun Emma bosatte sig i Paris under 1880- 
talet. Zorn var verksam där under åtta år innan 
paret fl yttade hem till sitt nybyggda hus i Mora. 
Anders Zorn hade många uppdragsgivare och 
konstnärsvänner i Sverige men fi ck också många 
infl ytelserika vänner under sina utlandsvistelser 
bland annat i kretsen av de franska impressionis-
terna. 
Föreläsare Helén Hallgren Archer, intendent 
Nationalmuseum/Staffan Redin, konstnär

Producent för programserien 
Helén Hallgren Archer
Programansvarig Eva Elfgren
Avgift 900 kr, exkl. entréavgifter. 
Entréavgifter endast kortbetalning. 

Anmäl dig bara till en av de tre grupperna! 
Form Visning på angivet museum, se ovan. 
Tid  Fyra onsdagar 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 
 kl. 10.30–12.00

Arrangemang nummer 211210

 Fyra torsdagar 8/4, 15/4, 22/4, 29/4 
 kl. 10.30–12.00

Arrangemang nummer 211220

 Fyra fredagar 9/4, 16/4, 23/4, 30/4 
 kl. 10.30–12.00 
 Arrangemang nummer 211230
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Litteratur
Litterär salong med Svante Weyler

Vi saknar vår litterära salong med fi ka, vimmel 
och djupdykningar i författarskap och verk. 
Medan vi väntar på bättre tider vill vi bjuda in 
till tre eftermiddagar på distans då Svante Weyler 
– förläggare, journalist, ordförande i Kulturrådet 
med mera – samtalar med två aktuella svenska 
författare och en översättare av vår tids mäkti-
gaste romanverk.

22/3 Jesper Högström 
Om översättningen av det gångna decenniets 
europeiska litterära händelse – Hilary Mantels 
Cromwelltrilogi där sista delen, Spegeln och 
ljuset, kom ut 2020. Vad gör detta verk så 
 exceptionellt?

12/4 Stina Ekblad 
Om den uppmärksammade självbiografi n Här 
brusar strömmen förbi där Ekblad berättar om 
sitt liv och sin långa karriär som skådespelare i 
svenska fi lmer och teateruppsättningar som 
många av oss sett.

3/5 Tomas Bannerhed
Om En vacker dag där han skildrar fåglar, 
 växter och människoöden på den Mälarö som 
för fattaren gjort till sin plats på jorden. Tidigt i 
maj fördjupar vi oss i detta purfärska verk om 
vårsprickningen. Boken är rikt illustrerad av 
konstnären Mattias Bäcklin.

Programansvariga Cecilia Bäcklander 
och  Catherine Dahlström
Form På distans. Samtalen sänds direkt inkl. 
frågestund. Samtalen spelas också in och kan 
ses i efterhand.
Tid för direktsändning Tre måndagar 
kl. 13.00–15.00: 22/3, 12/4, 3/5
Avgift 400 kr
Arrangemang nummer 211250

Vad hände med Shakespeares syster? 
Kvinnors röst och plats i litteraturen 
då och nu

Den feministiska litteraturforskningen fortsatte 
och utvecklade på 1960-talet ett arbete som 
påbörjats av föregångare som Mary Wollstone-
craft, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir med 
fl era andra. Arbetet med att synliggöra kvinnors 
villkor och närvaro i litteraturhistorien – som 
författare, läsare och som litterära gestalter. I fem 
föreläsningar får vi följa hur kvinnor framträtt 
i litteraturen som skrivande, som teoretiker, som 
läsande publik och som huvud- eller bipersoner 
i litterära verk, från skriftens begynnelse fram 
till våra dagar. Hur har idéer om kön och köns-
skillnader och deras betydelse för samhällsstruk-
turen påverkat och samverkat med litteraturen, 
i  Sverige och världen?

9/3 Kvinnors plats i litteraturen 
Historien – överblick och utblick.

16/3 Kvinnor och utbildning
Uppfostringslitteratur och jungfruspeglar. 
 Kvinnor och läsning. Kvinnor och skrivande. 
Franska revolutionen. Klass och kön, samhälls-
strukturer och hierarkier.

23/3 1800-talet: politiserade könsskillnader 
Kvinnors samhällsutrymme. Strategier för kvinn-
liga författare – pseudonymer. Genrer: bäst-
säljare, litteraturens roll i samhället. Vem får 
läsa? Vad bör läsas? Sedlighetsdebatten och sekel-
skiftet. 

6/4 Flickböcker 
Frågan om genrens skadlighet. Defi nition av 
genren – normbekräftande eller med möjlighet 
till motstånd? Från jungfruspeglar till barn- och 
ungdomslitteratur. Flickor och pojkar: motsätt-
ningar, samhällsideal, livsmöjligheter. 1900-talet, 
världskrig, efterkrigstid: inför omvälvningen.

13/4 Från 1960-tal till nutid 
Vad hände med Shakespeares syster? Villkor, 
röst, modernitet och samtid. Kvinnorörelsen och 
feministisk litteraturteori – spår i litteraturen, 
teori och praktik.

Föreläsare Anna Cavallin, fi l.dr i litteratur-
vetenskap, Stockholms universitet
Programansvarig Catherine Dahlström
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom. 
Tid Fem tisdagar 9/3–23/3, 6/4, 13/4 
Frågestunder direkt via Zoom kl. 11.00–11.45: 
16/3, 23/3, 6/4, 13/4, 20/4
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 211260



16

 FÖ
RE

LÄ
SN

IN
G

SS
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

Musik
Nio ryska tonsättare under 
”det långa ryska 1800-talet”

Det ryska 1800-talets kultur inrymmer inte bara 
författare, dramatiker och konstnärer som 
 Pusjkin, Dostojevskij, Tolstoj, Tjechov och Repin. 
Under 1800-talet och fram till ryska revolutionen 
1917 hittar även den ryska konst musiken sin 
egen röst i operor, baletter, sånger, instrumental-
musik och musik för den rysk ortodoxa kyrkan. 
 Hur skapades denna musik och vilka var 
musik skaparna? Hur framfördes den?
 Hur ”rysk” är den egentligen och vad består i 
så fall denna ”ryskhet” av?
 Följ med på en innehållsrik och omtumlande 
resa genom tsarväldets Ryssland, med prov på 
både älskade klassiker och sällan spelad musik.

10/3 Michail Glinka (1804–1857)

17/3 Milij Balakirev (1837–1910) 
och Alexandr Borodin (1833–1887)

24/3 Modest Musorgskij (1839–1881)

7/4 Pjotr Tjajkovskij (1840–1893)

14/4 Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844–1908)

21/4 Sergej Rachmaninov (1873–1943)

28/4 Alexandr Skrjabin (1872–1915)

5/5 Den unge Igor Stravinskij (1882–1971)

Föreläsare Måns Tengnér, musikvetare 
och  musikjournalist 
Programansvariga Monika Hammar Granberg 
och Erik Janson
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar.
Tid Åtta onsdagar 10/3–24/3, 7/4–28/4, 5/5
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 211300  

Levande jazzhistoria

Jazzens mästare del II
Vi fortsätter den lyckade höstserien med person-
porträtt. Musikern, orkesterledaren och estradö-
ren Ulf Johansson Werre kommer att låta oss bli 
bekanta med jazzprofi ler från olika epoker och 
sätta in deras gärningar i ett musikaliskt, 
 historiskt sammanhang. Analyser av stil arter 
och musikaliska förklaringar sker vid  fl ygeln 
eller på trombon. Vid två tillfällen gästas Ulf av 

en musiker som förstärker upplevelsen av just 
den föreläsningens inriktning.
 Serien erbjuds i samarbete med Senior-
universitetet i Uppsala.

9/3 Bix Beiderbecke 
– 20-talets impressionistiska trumpetlyriker

16/3 Coleman Hawkins – satte agendan 
för decennier av tenorsaxsolister

23/3 Ladies in jazz – kvinnliga 
i nstrumentalister i en mansdominerad värld

6/4 Arne Domnérus – svenska 
jazzens omslagspojke

13/4 Cannonball Adderley – genialisk 
 katalysator för blues, soul och hardbop

20/4 Odyssé bland favoriter – Ulf presenterar 
ett urval av egna och deltagarnas favoriter

Föreläsare Ulf Johansson Werre, jazzmusiker, 
med.dr h.c., Uppsala universitet
Programansvarig Anita Kruckenberg
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar.
Tid Sex tisdagar 9/3–23/3, 6/4–20/4 
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 211310

The Beatles 
– banbrytare och traditionsbärare

Ingen populärmusikalisk grupp eller enskild 
artist har varit så banbrytande och fått så långt-
gående infl ytande som The Beatles. Som populär-
kulturellt fenomen var de kanske den viktigaste 
katalysatorn för 60-talets sociokulturella revolu-
tion, vilken kom att omkullkasta den ”gamla 
världsordningen” och bana väg för en ny anti-
auktoritär tidsanda över hela västvärlden. Sam-
tidigt var The Beatles konstnärskap djupt för-
ankrat i den brittiska kulturen och rymmer en 
mängd stiltraditioner. Vad var bakgrunden till 
gruppens framgångsrika karriär, hur utvecklades 
den, vilka infl uenser och konsekvenser fi ck den? 
Serien följer både gruppmedlemmarnas liv och 
den stora samhällsutvecklingen men i centrum 
fi nns deras musik, texter och artisteri.

10/3 Prolog – före The Beatles

17/3 Den glada tiden

24/3 Den sökande tiden

7/4 Den revolterande tiden
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14/4 Den resignerade tiden

21/4 Epilog – efter The Beatles

Föreläsare Johanna Broman Åkesson, fi l.dr i 
musikvetenskap, Stockholms universitet
Programansvarig Anita Kruckenberg 
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar.
Tid Sex onsdagar 10/3–24/3, 7/4–21/4 
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 211320

Naturvetenskap
Rymden är över oss – en serie 
om universum för alla vetgiriga 

Rymden har alltid fascinerat oss människor 
 gamla som unga. Att studera rymdens alla egen-
skaper och utveckling ger också en mycket bra 
grund in i naturvetenskap, då rymden innehåller 
fysik, kemi, geovetenskap, matematik m.m. till 
stora estetiska upplevelser. Och som alltid har 
rymden stimulerat våra fantasier, vem minns inte 
Tintin Månen tur och retur?
 Vi vill med denna föreläsningsserie ge en 
bred och övergripande introduktion med några 
av de mest kompetenta personerna från våra 
universitet.

2/3 Jorden i ett kosmiskt perspektiv
Jorden och allt annat runt solen bildades sam-
tidigt för nästan fem miljarder år sedan, men 
hur gick det till? Trots samma ålder skiljer sig 
jorden från övriga planeter, hur då och varför? 
Och jordens måne, hur skiljer den sig från 
andra månar? Och vad kännetecknar solen, 
vår stjärna?
Föreläsare Marie Rådbo, professor emerita i 
astronomi, Göteborgs universitet

9/3 Smått och gott i solsystemet
Föreläsningen handlar om kroppar som är 
 mycket mindre än planeterna och de största 
månarna. Dit hör kometer, asteroider och 
 meteoriter. Vi ska särskilt se vad de lär oss om 
solsystemets uppkomst och historia.
Föreläsare Hans Rickman, professor emeritus 
i astronomi, Uppsala universitet

16/3 Exoplaneter – planeter i andra 
solsystem och förutsättningar för liv
25 år efter den första upptäckten av en planet 
som kretsar kring en annan stjärna har mer än 
4000 exoplaneter upptäckts. Flera rymdteleskop 

har skjutits upp och nya upptäckter görs dag-
ligen. Men hur går det till? Och vad har upp-
täckts? Finns det jordlika planeter som är 
 lämp liga för liv? 
Föreläsare Carina Persson, docent i astrofysik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg

30/3 Mörk materia och mörk energi 
Vanlig materia är bara fem procent av univer-
sums innehåll, vad är resten och hur påverkar 
det universums utveckling?
Föreläsare Joakim Edsjö, professor i teoretisk 
fysik, Stockholms universitet

6/4 Galaxer
Galaxer är gravitationellt bundna system av 
stjärnor, från några tusen till hundratals miljar-
der, och innehåller dessutom gas (råmaterialet för 
nya stjärnor), stoft, mörk materia och ibland 
centralt belägna massiva svarta hål. De fi nns i en 
mängd skepnader, vilket är kopplat till deras 
historia. När vi tittar långt bort i universum gör 
ljusets ändliga hastighet att vi ser tillbaks i tiden, 
och ger astronomer möjlighet att med hjälp av 
kraftfulla teleskop undersöka galaxernas bild-
ning och utveckling, från några hundra miljoner 
år efter Big Bang till idag.
Föreläsare Göran Östlin, professor i astronomi, 
Stockholms universitet

13/4 Astrofysiken
”Symfonin om universums födelse och under-
gång.”
Föreläsare Bengt Gustafsson, professor emeritus 
i astronomi, Uppsala universitet

Programansvariga Ingvar Isfeldt 
och Arne Lindqvist 
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom. 
Tid Sex tisdagar 2/3–16/3, 30/3, 6/4, 13/4
Frågestunder direkt via Zoom 
kl. 13.00–13.30: torsdagar 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 
15/4, 22/4
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 211400

Öknar – inte bara hetta och sand

För många betyder öknar bara sand och extrem 
hetta – men öknar är så mycket mer. Bara 15 
procent av väldens öknar består av sand. De fi nns 
också i polara områden. Under tre föreläsningar 
får du kunskap om hur och varför öknar bildas, 
om ökenlandskapets geologiska utveckling, om 
problematiken med ökenvandring och öknarnas 
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framtid, samt om hur djur, växter och människan 
anpassat sig för att överleva i dessa många gånger 
extrema miljöer.

7/4 Öknar och klimat
Klimatfaktorer som skapar öknar – från neder-
börd till topografi , från vind till temperatur. 
Mekanisk, kemisk och biologisk vittring är 
 processer som omskapar världens öknar. Hur 
bildas dyner? Om stenöknar och öknars olika 
jordmåner.
Föreläsare Otto Hermelin, universitetslektor, 
docent, institutionen för geologiska vetenskaper, 
Stockholms universitet

14/4 Ökenlandskap – livsmiljö för många
Öknar är livsmiljön för många olika organismer. 
Grunden för näringskedjan är växterna. Vilka 
anpassningar har växterna gjort för att klara av 
en så vattenfattig miljö? 
 Hur kan insekter, andra djur och människan 
alls leva i denna ogästvänliga miljö? 
Föreläsare Kenneth Ekvall, universitetslektor, 
institutionen för biologisk grundutbildning, 
Stockholms universitet

21/4 Öknars framtid
Ökenlandskapens utveckling. Problematiken med 
ökenvandring och öknarnas framtid illustreras 
med exempel från olika platser på vår jord.  
Föreläsare Otto Hermelin

28/4 Samtal efter genomförd serie

Programansvarig Ia Envall
Form På distans. Inspelade föreläsningar som 
publiceras ovanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom.
Tid Tre onsdagar 7/4–21/4: 
Frågestund och samtal direkt via Zoom
kl. 13.00–13.40: 28/4
Avgift 400 kr
Arrangemang nummer 211410

Politik och samhälle
Ny president i USA 

Efter ett ojämförligt val präglat av pandemibe-
gränsningar, bittra motsättningar och förlorarens 
utdragna kamp med att ifrågasätta valresultatet 
har USA sedan 20 januari en ny president. I tre 
digitala kortföreläsningar ger vi sammanhang till 
vad som nu händer i USA. 
 Hur har presidentens roll och makt växt fram 
och stärkts till och med Donald Trump? Och hur 
fortsätter det med Joe Biden? Hur har högsta 
domstolen fått sin särställning i USA och hur går 
det när domstolen nu fått en ny tydlig konserva-
tiv värdemajoritet som förväntas bestå årtionden 
framöver? Hur har USA blivit så polariserat som 
nu och kommer mittenpolitikern Joe Biden att 
kunna ändra något på det?

1/3 
Presidentämbetet 
Föreläsare Karin Henriksson, korrespondent i 
Washington, författare till uppmärksammade 
böcker om amerikansk politik

Högsta domstolen
Föreläsare Fredrik Bergman, jurist, Uppsala 
universitet, LL.M., Harvard Law School och chef 
för Centrum för rättvisa 

Det polariserade USA 
Föreläsare Frida Stranne, forskare och lektor 
vid Högskolan i Halmstad, knuten till Svenska 
 institutet för nordamerikastudier, Uppsala 
 universitet 

Programansvariga Mats Bodin 
och Anders Mellbourn
Form På distans. Inspelade föreläsningar, som 
alla publiceras ovanstående dag samt uppföljande 
frågestund och samtal via Zoom.
Tid Måndag 1/3
Frågestund och samtal direkt via Zoom
kl. 14.00–15.15: 10/3
Avgift 400 kr
Arrangemang nummer 211450
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Tvärvetenskap
Olika världar i Sverige 
– dubbelhet, tillhörighet och identitet

”För mig har dubbelheten alltid varit viktig, 
tanken att man kan tillhöra något och på samma 
gång överskrida det. Jag fi ck tidigt lära mig att 
det fanns fl era världar att vistas i.” 

Leif Zern, DN 20/2 2020

I den här serien ska vi möta människor med 
olika kulturella bakgrunder av såväl etniskt som 
religiöst slag och det ges möjlighet för några av 
dem att möta varandra i en dialog om hur livet 
gestaltar sig i det mångkulturella Sverige.
 Vad krävs för att vistas samtidigt i fl era 
 kulturer i form av förebilder, erfarenheter, psyko-
logiska förutsättningar, samhällssystem/värde-
ringar? Tillhörighet – att lämna sin grupp; vilka 
gör det, varför och när? Språket som kitt för 
identitet/tillhörighet och/eller konfl ikt. Observa-
tioner/svårigheter i livet i Sverige.

8/3 Ligger Andalusien vid Spree? 
Tankar om tillhörighetens dimensioner
Judendom, kristendom och islam har präglat 
Europa under två årtusenden. Det är en historia 
av kontrast och konfl ikt, men också av inter-
aktion och samexistens. Kanske är det just spelet 
mellan dessa tillhörigheter som gjort oss till 
européer. Vi tar oss till Berlin, Cordoba och 
 Sarajevo och ställer frågor om tillhörighetens 
dimensioner, i historien och i nuet.
Föreläsare Anders Hammarlund, docent i 
musikvetenskap, Uppsala universitet, författare, 
kulturhistoriker, radioman och musiker
Föreläsningen, inkl. frågestund sänds direkt 
kl. 14.00–16.00: måndag 8/3

17/3 ”Jag fl yter i exilen och brister … 
bara summan av mina språk helar mig”
Föreläsare Kholod Saghir, chefredaktör och 
projektledare, Svenska PEN, konstnärlig ledare 
för Uppsala internationella litteraturfestival
Föreläsningen, inkl. frågestund sänds direkt
kl. 14.00–16.00: onsdag 17/3

24/3 Tick tack
Fioretos talar om att leva i olika världar och 
språk utifrån sitt författarskap.
Föreläsare Aris Fioretos, författare, översättare, 
docent i litteraturvetenskap, professor i estetik, 
Södertörns högskola
Föreläsningen, inkl. frågestund sänds direkt
kl. 14.00–16.00: onsdag 24/3

7/4 Att pendla mellan tre identiteter
En tysk som visade sig vara jude som ville bli 
svensk. Vad händer med de identiteter som man 
tror att man lämnar bakom sig och hur påverkas 
man av ett halvt århundrade av sam hälls för-
ändringar? Kring dessa frågor kretsar denna 
 före läsning. 
Föreläsare Willmar Sauter, professor emeritus, 
institutionen för kultur och estetik, Stockholms 
universitet
Föreläsningen, inkl. frågestund sänds direkt 
kl. 14.00–16.00: onsdag 7/4

14/4 Vår sociala hjärna 
– emotionell inlärning, sociala grupper 
och den moraliska cirkelns gränser
Föreläsningen handlar om hur vi skapar och 
förändrar uppfattningen av vår sociala verklighet 
från ett psykologiskt och neurovetenskapligt 
perspektiv.
Föreläsare Andreas Olsson, professor i psykologi, 
Karolinska institutet
Inspelad föreläsning som publiceras ovanstående 
dag. Frågestund sänds direkt via Zoom
kl. 14.00–14.45: fredag 16/4

21/4 Panelsamtal 
– möten med personer med olika bakgrund
Berättelser om den egna tillhörigheten (bakgrund/
erfarenhet/verksamhet). Refl ektioner över temat 
utifrån föreläsningarna/frågeställningarna ovan 
och nya frågor att fundera på.
Panelsamtalet sänds direkt 
kl. 14.00–16.00: onsdag 21/4

Medverkande i panelsamtalet 
Astrid Seeberger, överläkare, författare 
Leif Zern, litteraturvetare, författare, 
 teaterkritiker
Kholod Saghir, chefredaktör och projektledare, 
Svenska PEN
Samtalsledare Willmar Sauter

Programansvarig Helga Messel
Form På distans. Direktsända föreläsningar, 
en inspelad föreläsning samt ett avslutande 
 direktsänt panelsamtal. 
Tid 8/3–21/4. Se detaljerad information vid 
 respektive föreläsning.
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 211470
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Den stora branden 

Skogsbranden i Västmanlands län år 2014 var 
den dittills största i modern tid, innan nytt 
 rekord sattes redan fyra år senare. Närmare 
130 km2 skog står bränd och sotsvart mellan Sala 
och Fagersta, i grova drag motsvarande 26 000 
fotbollsplaner. Skog som gått i arv i genera tioner 
är plötsligt borta. I mänskligt perspektiv en 
ekono misk, kulturell och social katastrof. Är det 
även en naturkatastrof? Vi besöker brand fälten 
och söker svar på plats. 
 Max 30 deltagare. 

9/4 Introduktion: Branden tar och ger 
Skogsbränders uppkomst och förlopp. Brandens 
ekologiska betydelse. Inspelad föreläsning att se 
på distans före exkursionen. För ytterligare 
 material se länkar på Senioruniversitetets 
 hemsida.
Föreläsare Bo Eknert, ekolog och biogeovetare, 
Stockholms universitet

14/4 Film: Den stora branden 
Kom och upplev den fi lmade versionen av den 
hyllade föreställningen av Västmanlands teater. 
I regi av Niklas Hjulström, som samlat och be-
arbetat berättelser och vittnesmål från skogs-
ägare, närboende, småbrukare och andra 
 drabbade. Kan man gestalta en framstormande 
brandfront på scenen? Tack Västmanlands teater 
för video länk med tv-versionen av pjäsen! 

23/4 Vad säger oss brandfälten? 
Heldagsexkursion med abonnerad buss och 
 besök på brandfälten. Dagens lunch på Ramnäs 
Hotell & Konferens, eftermiddagskaffe. 

Medverkande Bo Eknert, Anders Yrgård, natur-
geograf, Stockholms universitet och Malin 
Norder man, naturvårdsexpert på Sveaskog

Programansvarig Anders Yrgård 
Tid Introduktion på distans 9/4, videoföreställ-
ning 14/4 kl. 13.00–15.15 på Hagagatan 1, 2 tr, 
rum Cambridge. 
Heldagsexkursion 23/4, avresetid och samlings-
plats meddelas senare. 
Tillgänglighet i fält Lättframkomlig skogsstig, 
bitvis stenigt. Guidesystem med hörsnäckor. 
Avgift 900 kr, inkl. föreläsningar, fi lm, guidning, 
bussresa, lunch och eftermiddagskaffe 
Arrangemang nummer 211500 

Vandringar och exkursioner

Kulturhistoriska vandringar på Östermalm

Östermalm gick tidigare under namnet Ladu-
gårdslandet eller Ladugårdsgärdet. Namnet har 
sitt ursprung i den kungsladugård som sedan 
1400-talets slut låg i närheten av nuvarande 
Djurgårdsbron. 
 Under drottning Kristinas förmyndarregering 
donerades delar av Ladugårdslandet till staden. 
Avsikten med donationen var att minska befolk-
ningen på den tätt bebyggda Stadsholmen. 
Främst gavs tomtmark till kronans sjöfolk.
 Ända in på 1800-talets senare hälft dominera-
des stadsdelen av en låg trähusbebyggelse och en 
omfattande social misär. I samband med en ny 
stadsplan och många kommunaltekniska nyheter 
i slutet av 1800-talet förändrades byggnationen 
och populationen. Ett välbärgat skikt sökte sig 
till de fashionabla kvarteren längs med de stora 
esplanaderna: Strandvägen, Karlavägen och 
Narvavägen.
 På tobaksgärdena norr om Humlegården upp-
fördes under 1880-talet stora egnahemsvillor och 
drygt tjugofem år senare startades planeringen av 
nästa villaområde, Lärkstan.
 Max 25 deltagare per grupp.

Vandring 1. Humlegården till Östermalmstorg
Samling vid Kungliga biblioteket i Humlegården.

Vandring 2. Historiska museet till Stureparken
Samling vid Historiska museet, Narvavägen 13–17.

Vandring 3. Villastan till Lärkstan
Samling vid Kungliga biblioteket i Humlegården.

Ciceron och kontaktperson Berit Dahlström, 
Stockholmskännare och socionom 
bedavandringar@yahoo.com
Programansvarig Eva Elfgren
Avgift 700 kr

Tid Tre måndagar kl. 13.00–15.15: 
 19/4, 26/4, 3/5
 Arrangemang nummer 211510

 Tre tisdagar kl. 13.00–15.15: 
 20/4, 27/4, 4/5 
 Arrangemang nummer 211520

 Tre onsdagar kl. 13.00–15.15: 
 21/4, 28/4, 5/5
 Arrangemang nummer 211530

 Tre torsdagar kl.13.00–15.15: 
 22/4, 29/4, 6/5
 Arrangemang nummer 211540

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
 FÖ

RE
LÄ

SN
IN

G
SS

ER
IE

R



21

 FÖ
RELÄ

SN
IN

G
SSERIER

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

Konstvandringar 

Under vårens tre konstvandringar är temat 
 offentlig konst i gröna parkmiljöer. 
 Max 25 deltagare.

1. Konstvandring på Djurgården
På Djurgården fi nns mängder av intressanta 
byggnader vars arkitektur och fasadutsmyckning 
är värda att granskas närmare, såväl monumen-
tala museibyggnader som exklusiva villor och 
små träkåkar. Men i den lummiga grönskan fi nns 
även intressanta konstverk från olika epoker. 
Vandringen startar vid Nordiska museet och 
avslutas i närheten av Skansen.
Mötesplats Utanför Nordiska museets entré

2. Konst i Humlegården
Humlegården försågs tidigt med offentlig konst 
och här hittar vi en fi n blandning av skulpturer 
från 1800-talets statyer över vetenskapsmän och 
kulturpersonligheter och mer samtida verk, såväl 
abstrakta som realistiska. Under vandringen får 
vi också se skillnaderna i hur män och kvinnor 
framställs i konsten.
Mötesplats Utanför Kungliga bibliotekets entré

3. Konstvandring i Kristinebergsparken och 
Hornsbergs strandpark
Det gamla industriområdet Hornsberg har snabbt 
omvandlats till ett attraktivt bostadsområde. I 
samband med det har Kristinebergsparken för-
nyats och en helt ny strandpark anlagts. Vi be-
traktar arkitekturen och de nya konstverken som 
kommit på plats.
Mötesplats Utanför entrén till t-bana Kristineberg

Guider Marie Andersson och Eva Palmqvist, 
konstpedagoger och konstvetare från Konst-
vandringar Stockholm.
Programansvarig Eva Elfgren
Avgift 600 kr

Tid Tre tisdagar 4/5, 11/5, 18/5:
 Grupp 1 kl. 10.00–11.30
 Arrangemang nummer 211550

 Grupp 2 kl. 13.00–14.30 
 Arrangemang nummer 211560

 Tre onsdagar 5/5, 12/5, 19/5:
 Grupp 3 kl. 10.00–11.30 
 Arrangemang nummer 211570

 Grupp 4 kl. 10.00–11.30
 Arrangemang nummer 211580

 Grupp 5 kl. 13.00–14.30
 Arrangemang nummer 211590

 Grupp 6 kl. 13.00–14.30
 Arrangemang nummer 211600

Västergötland 10–14 maj 

Medeltida munkar, kristalläpplen och körsbärs-
lundar – möt våren i landskapet Västergötland.
Det unika platåbergslandskapet mellan Fal-
bygden och Kinnekulle i Västergötland ruvar på 
många hemligheter. Här blandas forntid och 
nutid i ett landskap med spår av urtida havs-
botten och istida dramatik. Redan Linné fånga-
des av landskapets särart. Dagens besökare möter 
allt från förstenade bläckfi skar till ädellövskogar 
och fornåkrar i ett långt natur- och kulturhisto-
riskt sammanhang. För att inte tala om en dag i 
riksklenoden Varnhem bland kristna vikingar, 
medeltida munkar och pågående utgrävningar. 

Medverkande Maria Vretemark, 1:e intendent 
vid Västergötlands museum och ansvarig för 
utgrävningarna i Varnhem, Johnny Hagberg, 
teolog och författare, fi l.dr h.c., Göteborgs 
 universitet, Anna Bergengren, projektledare, 
Platåbergens Geopark (Unesco Global Geopark), 
Anders Yrgård, naturgeograf, Stockholms univer-
sitet samt lokal expertis. 
 Max 30 deltagare. 
  Arrangemanget öppnar för bokning 26 mars. 
Sista anmälningsdag 9 april. 

Upptaktsmöte 26 april kl. 14.00–16.15 
Välkommen att träffa övriga deltagare och få 
programinformation och kortare ämnes före-
läsningar. 
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge 

Tillgänglighet 
Vi bor på Axevalla folkhögskola. Vissa rum 
ligger 1 trappa upp, utan hiss. 
 Vandringar sker i lättgången, ibland kuperad 
terräng. Anlagd terrängtrappa kan förekomma. 
Guidesystem med hörsnäckor används vid vand-
ringar och utfl ykter. 

I avgiften 5 400 kr ingår 
• Fem dagars program och fyra övernattningar 

med helpension.
• Enkelrum med dusch och wc, sänglinne och 

handdukar. Några rum med dusch i korridor 
(reducerat pris).

• Bussexkursioner i området. 
• Reseledning, entré- och guideavgifter. 

Önskemål om dubbelrum 
Meddela Eva Elfgren senast 9 april via e-post, 
se nedan, om ni önskar dubbelrum. Delat 
 dubbelrum krediteras med 650 kr per person, 
vilket regleras i efterhand. 

Avbokning 
Eventuell avbokning görs senast 9 april 
till Eva Elfgren, se nedan.
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Obs! Exkursionen startar i Skövde
Start måndag 10 maj kl. 11.00 – avslutning 
 fredag 14 maj, på eftermiddagen. Deltagarna 
ombesörjer själva resan till och från Skövde. 
Kost naden för den resan ingår alltså ej i Senior-
universitetets avgift.

Programansvarig Anders Yrgård, 
anders.yrgard@hotmail.com
Administrativa frågor Eva Elfgren, 
eva.elfgren@senioruniversitetet.se, 08-789 43 13
Avgift 5 400 kr
Arrangemang nummer 211620

Naturvandringar i Stockholmstrakten

Arrangemanget för dig som uppskattar långpro-
menader med matsäck under sakkunnig ledning i 
upplevelserika naturmiljöer. Vi uppmärksammar 
geologi och vatten, fl ora och fauna, kultur-
minnen och friluftsliv. Varje vandring har start 
och mål på olika platser med gångavstånd till 
SL-trafi ken. Längd 7–11 km, 4–5 timmar. 
 Max 20 deltagare. 

1. Introduktion
Varför och hur skydda natur? Kultur i ett natur-
reservat? Presentation av exkursionsområdena. 
Inspelad föreläsning att se före exkursionen. 

2. Erstavik
Erstavik är ett av de sista kvarvarande fi deikom-
missen i Sverige. Företaget värnar om jordbruk, 
skogsbruk och jakt. Markexploatering har konse-
kvent förhindrats av ägaren och vidsträckta 
naturområden har upplåtits för friluftsliv och 
naturreservat. Området hyser kulturminnen och 
fl era olika naturtyper.

3. Bornsjöns naturreservat
Syftet med naturreservatet är att bevara ett 
 större, oexploaterat och storstadsnära område 
med levande kulturbygd och varierad natur samt 
att gynna friluftsliv som inte kräver särskilda 
anläggningar. Bornsjön är Stockholms reserv-
vatten täkt med restriktioner för omgivande jord- 
och skogsbruk. 

Föreläsare och exkursionsledare Bo Eknert, 
fi l.lic. och tidigare föreståndare för miljövårds-
kurser och biologisk-geovetenskaplig utbildning 
vid Stockholms universitet
Programansvarig Anders Yrgård
Form Inspelad introduktionsföreläsning samt 
exkursioner.
Exkursioner tisdag/onsdag, enligt separata 
 anvisningar. 
Tid Grupp 1 kl. 10.00–15.30: 11/5 och 18/5 
 Grupp 2 kl. 10.00–15.30: 12/5 och 19/5
Plats Resväg med SL och plats för samling 
 meddelas senare. 
Tillgänglighet Varierande terräng, grusstigar och 
kuperad skogsstig. Guidesystem med hörsnäckor.
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 211640 

Litterär rundtur på Södertörn 27 maj

En litterär dagsutfl ykt med buss på Södertörn till 
Wendela Hebbes hus i Södertälje, Moa Martin-
sons torp Johannedal i Ösmo och till Årsta slott i 
Haninge där Fredrika Bremer bodde stora delar 
av sitt liv. Under resan till Södertälje berättar 
Ami Lönnroth om författaren och journalisten 
Wendela Hebbe. Vi besöker författarinnans hus 
och äter lunch där. 
 På väg till Moa Martinsons torp i Ösmo 
 be rättar Anita König om vår stora proletär -
författarinna och läser texter av Moa. I torpet 
blir vi guidade av Moas barnbarn Harriet 
 Thunberg. På vägen till Årsta slott berättar Anita 
Widén om Fredrika Bremers liv och författar-
skap. Eftermiddagskaffe serveras i slottets café.

Medverkande Ami Lönnroth, journalist och 
ordförande i Wendelas vänner, Anita König, 
skådespelare, Harriet Thunberg, barnbarn till 
Moa Martinson och Anita Widén, journalist och 
tidigare redaktör för tidningen Hertha.
 Max 30 deltagare.

Programansvarig Ulla Kindenberg
Tid Torsdag 27/5. Avresa kl. 10.00 med buss 
från Klarabergsviadukten, åter i Stockholm 
ca kl. 18.00. 
Avgift 750 kr, inkl. lunch och kaffe
Arrangemang nummer 211650
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Gotlands natur och kultur 3–8 juni

Res med sakkunnig ledning i Gotlands unika 
natur, kustlandskap och rika kulturarv med 
kyrkokonst och stenhuggeri. Gotlands historia 
och geopolitiska läge sätts i ett sammanhang 
och aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor 
 kommenteras.
 Vi bor på Gotlands folkhögskola i Hemse. 
Tre heldagsexkursioner ingår i resan, varav en till 
Stora Karlsö. Kvällsaktiviteter som föreläsningar, 
kortare utfl ykter eller promenader ingår i pro-
grammet. Vi avslutar i världsarvet Visby.
 Max 35 deltagare.
 Arrangemanget öppnar för bokning 12 april.
Sista anmälningsdag 3 maj.

Upptaktsmöte 25 maj kl. 14.00–16.15 
Välkommen att träffa övriga deltagare och få 
programinformation och kortare ämnesföre-
läsningar.
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge

Överresa med Gotlandsfärjan
Avresa med Destination Gotlands färja från 
Nynäshamn 3 juni kl. 9.15. Hemresa från Visby 
8 juni kl. 17.10. Båtbuss tur och retur Citytermi-
nalen ingår.

Tillgänglighet
Vissa rum på folkhögskolan ligger 1 trappa upp, 
utan hiss. 
 Vandringar äger rum i olika terränger, från 
äng till mer kuperad mark. Guidesystem med 
hörsnäckor används vid vandringar och utfl ykter.
Resan till Stora Karlsö sker med mindre båt. 
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I avgiften 6 800 kr ingår 
• Sex dagars program och fem övernattningar 

med helpension. Enkelrum med dusch och wc, 
sänglinne och handdukar.

• Gruppbiljett Nynäshamn–Visby, tur och retur, 
transfer med båtbuss, samt buss under vistelsen 
på Gotland.

• Bussexkursioner samt båtresa till Stora Karlsö.
• Reseledning, entré- och guideavgifter.

Önskemål om dubbelrum
Meddela Eva Elfgren senast 3 maj via e-post, 
se nedan, om ni önskar dubbelrum. Delat 
 dubbelrum krediteras med 625 kr per person, 
vilket regleras i efterhand.

Avbokning
Eventuell avbokning görs senast 3 maj 
till Eva Elfgren, se nedan.

Programansvariga Daniel Malm, Gotlands 
 Folkhögskola, daniel.malm@edu.gotland.se, 
0498-20 36 54 och Anders Yrgård, Senior-
universitetet, anders.yrgard@hotmail.com, 
070-327 70 93
Administrativa frågor Eva Elfgren, 
eva.elfgren@senioruniversitetet.se, 08-789 43 13
Avgift 6 800 kr
Arrangemang nummer 211660
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Ekonomisk historia
Från Homo Sapiens sapiens 
till the Economic Man

Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Ekonomisk historia är ämnet där dagens frågor 
om arbetskrisen och teknikutvecklingens fort-
skridande mot allt mäktigare maskiner i män-
niskornas tjänst ges sina historiska paralleller och 
förklaringar.
 Grundkursen i ekonomisk historia går nu in på 
sin tredje termin. Efter att i de föregående del-
kurserna ha format en bred kunskap om den 
ekonomisk-historiska utvecklingen studerar vi 
här hur varje tid tänkt om ekonomiska frågor. 
De har nämligen tänkt mycket olika, också om 
till synes så tidlösa fenomen som marknadernas 

frihet, handelns rättvisa och arbetets värde. 
Vi undersöker inte bara dessa olikheter utan 
för söker samtidigt förstå varför varje tid tänker 
som den gör och var gränserna går mellan 
 ideologi och vetenskap. Termin fyra (hösten 
2021) ägnas åt en fördjupning inom olika 
 ekonomisk-historiska forskningstraditioner.  
 Nya deltagare är välkomna. 

Kursledare Daniel Berg, fi l.dr, Stockholms 
 universitet, daniel.berg@ekohist.su.se
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund. 
Tid Åtta onsdagar kl. 10.00–12.30: 
10/3, 17/3, 31/3, 7/4–28/4, 5/5  
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211700

Universitetskurser
Senioruniversitetets universitetskurser utgör 
fristående  kurser i respektive ämnen. De har sin 
motsvarighet antingen vid Stockholms universitet 
eller närliggande universitet och högskolor, eller 
utgår ifrån kurser och material som används vid 
dessa lärosäten.

Undervisningen med delas i regel av lärare som 
undervisar eller har undervisat vid universitet 
eller högskola eller har doktorsexamen. 

Inga formella behörighetskrav ställs på del-
tagarna, men om särskilda förkunskaper krävs i 
något ämne anges detta särskilt.

Kursernas omfång anges i högskolepoäng. 
 Studietakten innebär normalt motsvarande 
7,5 poäng per termin, dvs. kvartsfart.

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 
heller formellt poänggivande.

Kostnader för litteratur och ev. entréavgifter 
tillkommer. 

Anmälan Ny anmälan krävs varje termin.

Nya deltagare kan ansluta sig till en pågående 
fl ertermins kurs.

För kurslitteratur, se respektive 
 kursbeskrivning på hemsidan.

På distans
Universitetskurserna sker via Zoom-möten som 
leds av kursledaren och där du är med direkt. 
Det fungerar som en vanlig lektion, du kan ställa 
frågor och diskutera med din lärare och övriga 
deltagare. 
 Du kan delta i lektionen från dator, surfplatta 
eller en smart mobiltelefon.
 För att delta klickar du på en länk som tar dig 
till mötet. Länken hittar du på Mina sidor, som 
du når när du loggat in på vår hemsida. 

Kontaktperson för universitetskurser är
Ingela Karlsson, tfn 070-654 05 95 
ingela.karlsson1@gmail.com
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Filosofi   
Filosofi ska frågor 1

Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kan en handling vara moraliskt fel även om den 
maximerar välbefi nnandet? Har moraliska frågor 
riktiga svar, eller är det bara tycke och smak? 
Finns det kunskap som är helt säker, eller kan 
precis allt komma att omprövas? Hur får egent-
ligen orden sin mening, och hur förhåller sig 
språket till vår upplevda omvärld?
 Moment 3 av grundkursen i fi losofi  tar upp 
utvalda fi losofi ska problem och gestalter inom 
såväl praktisk (moralfi losofi , etik) som teoretisk 
fi losofi  (språkfi losofi , kunskapsteori). Utifrån 
originaltexter, välskriven sekundärlitteratur och 
föreläsningar kommer vi tillsammans att studera 
och utvärdera fi losofernas försök att besvara 
dessa frågor. Till hösten ges moment 4 med 
 samma tema som en fortsättning på moment 3.
 Nya deltagare är välkomna.

Kursledare Henrik Ahlenius, fi l.dr,  Stockholms 
universitet, henrik.ahlenius@philosophy.su.se 
och Palle Leth, fi l.dr, Stockholms universitet, 
palle.leth@philosophy.su.se
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund.
Tid Åtta fredagar kl.12.30–15.00: 
12/3–26/3, 16/4, 23/4, 7/5, 21/5, 28/5
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211710

Kontinental fi losofi   
Kärleken, konsten och sanningen 

Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Det fi nns många slags kärlek och först är den 
alstrande kärleken, eller Eros. Grekisk mytologi 
redovisar primatet. Eros är den förstfödde guden 
och allt skapats upphov, av oklart genus  sprungen 
ur ett kosmiskt ägg som titanen Kronos infört i 
kaos. Som kärlekens makt att spräcka skalet 
svarar Eros för urkrafternas skingring liksom, i 
kosmisk ordning, för den förening av motsatser 
som kan ge frukt. Den sammansatta gåtan blir 
fi losofi ns sak, i första hand Platons. Eros står för 
den reproduktiva kärlek som medger barn att bli 
till, poesi att skapas och det sköna, det goda, det 
rätta att i sanning erfaras. Ämnet för denna kurs 
är det föreslagna sambandet häremellan. Med 

utgångspunkt i de mytologiska källorna be-
handlar vi fi losofi ns värdering av den skapande 
kraften och sanningshalten hos dess verk, från 
Platon över medeltid och renässans in i modern 
tid.
 Kursen vänder sig till den som söker en kritisk 
förståelse av en värld beskriven i fi losofi , konst 
och media. Deltagare bör ha följt grundkursen i 
fi losofi  och/eller kontinental fi losofi  alternativt 
odlat motsvarande intresse. Alla kan känna sig 
varmt välkomna!

Kursledare Anna-Lena Renqvist, fi l.dr, 
 Södertörns högskola, 
annalena.renqvist@fi losofi sktforum.se, 
070-374 91 98 
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund.
Tid Åtta torsdagar kl. 10.00–13.00: 
11/3–25/3, 15/4–6/5, 20/5
Avgift 1450 kr, inkl. kompendium 
Arrangemang nummer 211715 

Idéhistoria
Antiken och medeltiden

Grundkurs: 30 poäng. Moment 1:4.  
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Idéhistoria handlar om tänkandets historia från 
antiken till vår egen tid: föreställningar om 
 världen och kosmos, naturen och kulturen, etiken 
och politiken. Genom att studera idéhistoria får 
vi perspektiv på den världsbild vi har idag.
 Kursen i idéhistoria under våren 2021 mot-
svarar det första momentet på grundkursen i 
ämnet vid universitetet. Det ägnas helt åt antiken 
och medeltiden fram till ca 1350. Avsikten är att 
öka förståelsen för vissa idékomplex som den 
aristoteliska respektive den platonska tanketradi-
tionen, vilka senare genom hela historien har 
präglat vårt sätt att se på naturen, människan 
och världen. 
 Momentet rymmer också svar på frågan varför 
den grekiska fi losofi n i allmänhet kom att få en 
så dominerande roll i den västerländska kulturen. 
Till detta kommer en översikt över väsentliga 
företeelser i historien, som framväxten av 
 moderna politiska begrepp och modeller såsom 
demokratin som styrelseskick eller rättsstats-
tanken som ideal. Momentet belyser mötet 
 mellan kristendomen och fi losofi n i olika om-
gångar liksom uppkomsten av islam, och den 
effekt allt detta fi ck på utvecklingen.
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Litteraturvetenskap 
1900-talets litteratur

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Vårens kurs behandlar 1900-talets litteratur. 
Vi rör oss genom seklets mångskiftande och 
spännande litterära uttryck och ser hur roman-
formen utvecklas och ställs på ända av författare 
som Marcel Proust, Franz Kafka och Virginia 
Woolf, hur 1900-talet, punkterat av två världs-
krig och andra katastrofer, ger upphov till helt 
nya skildringar och hur formerna för dramatik 
och poesi sprängs av författare som Bertolt 
Brecht, Pär Lagerkvist, Edith Södergran och 
Inger Christensen. Kursen introducerar även 
moderna litteraturvetenskapliga teorier och 
under söker hur dessa teoribildningar påverkar 
den senare litteraturen. 
 Fokus ligger på de enskilda texterna, även om 
kursen också ger kunskaper om mer övergri-
pande aspekter på 1900-talets litteraturhistoria.
 Nya deltagare är välkomna.

Kursledare Håkan Trygger, doktorand i littera-
turvetenskap, Stockholms universitet, 
hakan.trygger@littvet.su.se  
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund.
Tid Åtta måndagar kl. 10.00–12.30: 
8/3–22/3, 12/4–26/4, 3/5, 17/5
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211750 

Musikvetenskap
Musiken i historien  
Musik i Norden

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4. 
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen ger kunskap om den västerländska 
 musikens historia ur ett kultur- och idéhistoriskt 
perspektiv där musiken sätts i relief till det om-
givande samhällets övriga kulturyttringar och 
sociopolitiska strömningar. Moment fyra be-
handlar specifi kt musiken i Norden med tyngd-
punkt på Sverige. Från medeltid till nutid 
 granskas olika musikmiljöer, från slott till koja, 
från kyrka till dansbana. 
 Nya deltagare är välkomna.

Kursledare Johanna Broman Åkesson, fi l.dr, 
Stockholms universitet, 
johannabromanakesson@gmail.com

Kursledare Erland Sellberg, professor emeritus, 
Stockholms universitet, 
erland.sellberg@idehist.su.se
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund.
Tid Åtta onsdagar kl. 14.00–16.30: 
10/3, 17/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 26/5
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211730

Konstvetenskap
Från 1700-talet till år 1900  

Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Moment 3 ägnas den dynamiska perioden 1700-
talet till 1900 och dess kraftmätning mellan 
klassicism och naturalism, med vidare utveckling 
i impressionism och postimpressionism. Konsten 
skiftar fokus från kunglig magnifi cens och aristo-
krati till borgerskap. Konstlivets villkor och ideal 
utvecklas inom akademi, salong och ”fri” offent-
lighet. Vi följer konstkritikens och konnässör-
skapets framväxt, liksom 1700-talets antikvurm 
och franska revolutionens avtryck. Vi granskar 
nyklassicismens idealisering av heroisk historia 
och romantikens estetik för katastrof och kolo-
ristisk passion. Vi ser landskapet utvecklas från 
rokokons kulisser till romantikens besjälade 
natur. Under 1800-talet synliggörs ”det moderna 
livets” heroism och frånsida, ”Realismen” lan-
seras i Paris 1855 och följs av en estetisk chock 
på Salongen 1863. Vi iakttar impressionismens 
hyllning av naturen, den följande postimpressio-
nismen samt vurmen för det japanska, och teck-
nar en idémässig bakgrund för dessa stiluttryck.
 Nya deltagare är välkomna.

Kursledare Nina Weibull, fi l.dr, tidigare 
1:e intendent, Konstsamlingarna, Stockholms 
universitet, ninamweibull@gmail.com
Form Distanskurs. Inspelade föreläsningar som 
publiceras nedanstående dagar. 
Tid Åtta tisdagar 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 
20/4, 27/4
Obs! Ett mindre antal personer kan följa kursen 
(inspelningen) på plats på Hagagatan 1. Skicka 
e-post till kansliet@senioruniversitetet.se om du 
är intresserad av att delta. 
Frågestunder direkt via Zoom 
kl. 13.00–13.45: 30/3 och 20/4
Avgift 1150 kr, kostnad för kompendium 
ca 300 kr kan tillkomma 
Arrangemang nummer 211740
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Form Distanskurs. Inspelade föreläsningar som 
publiceras nedanstående dagar samt uppföljande 
frågestunder via Zoom.  
Tid Åtta måndagar 29/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5, 
10/5, 17/5, 24/5
Frågestunder direkt via Zoom 
onsdagar kl. 13.00–13.45: 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211760

Religionshistoria  
De abrahamitiska religionerna: 
kristendom, judendom, islam

Grundkurs: 30 poäng. Moment 2:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
I den här delkursen står de tre abrahamitiska 
religionerna i centrum. Vi behandlar judendomen 
och islam från äldsta tid och följer dem fram till 
nutiden. Då det gäller kristendomen koncentrerar 
vi oss på den första dramatiska tiden och den 
tidiga kyrkans historia. Vi belyser det som för-
enar de tre besläktade religionerna, likaväl som 
vi lär känna det som skiljer mellan – och inom! 
– de tre traditionerna.
 Kursens fyra moment är fristående och kan 
läsas var för sig och förutsätter inga förkun-
skaper i religionshistoria. Vårens moment kan 
med fördel läsas även av deltagare som tidigare 
läst andra delar av kursen.
 Ett studiebesök tillkommer om så är möjligt. 

Kursledare Sten Skånby, fi l.dr, Stockholms 
 universitet, 070-812 67 57
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund.
Tid Åtta tisdagar kl. 10.00–12.30: 
9/3–27/4
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211770

Statsvetenskap 
Byråkratins makt i det politiska systemet 
i Sverige och andra demokratiska stater

Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Skillnader och likheter mellan den svenska för-
valtningen och andra demokratiska länders för-
valtningar beskrivs och analyseras. På vilka sätt 
kan politikerna styra en offentlig förvaltning och 
hur kan förvaltningens organisering och funk-

tionssätt begränsa och motverka politikernas 
infl ytande. Kursen handlar också om reforme-
ringen av offentliga förvaltningar under efter-
krigstiden och betydelsen av framväxten av inter-
nationella förvaltningar som FN, EU, WTO och 
OECD. En central fråga är hur den offentliga 
förvaltningen legitimerar sin maktutövning gent-
emot medborgarna.
 På denna delkurs följer den fjärde delkursen 
om EU:s ursprung, uppbyggnad och utveckling.

Kursledare Torbjörn Larsson, docent, Stock-
holms universitet, torbjorn.larsson@statsvet.su.se 
Form Distanskurs. Föreläsningarna sänds direkt 
via Zoom, inkl. frågestund.
Tid Åtta måndagar kl. 13.00–15.30: 
8/3–29/3, 12/4–3/5
Avgift 1150 kr  
Arrangemang nummer 211780  

Mänsklig och internationell säkerhet 
idag och imorgon

Fristående kurs: 7,5 poäng. 
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Säkerhet och osäkerhet är ett ständigt samtals-
ämne bland människor såväl som stater. Osäker-
het om världssamfundets fortsatta utveckling, 
staters framtid samt den individuellt och kollek-
tivt mänskliga fortlevnaden karaktäriserar 
 mycket tänkande och agerande i dagens tillvaro. 
Våldets natur och karaktär ändras också över 
tid, liksom hoten och farorna. Osäkerhet tende-
rar att vara en bestående ingrediens i tillvaron. 
Krigen förändras både i det långa och korta 
perspektivet samt till mål, medel och resultat. 
Det gör också all annan kollektivt baserad 
våldsanvändning. Denna kurs fokuserar på hur 
utvecklingen har sett ut med avseende på krig 
och våldsanvändning i det långa och korta per-
spektivet, med syfte att bättre kunna möta 
 dagens och morgondagens utveckling.
 Kursen kräver inga förkunskaper och som en 
följd av ett snävare fokus kan den med fördel 
följas också av deltagare som gått igenom tidigare 
kurser i internationella relationer.

Kursledare Bertil Nygren, docent, Stockholms 
universitet, bertil.nygren@statsvet.su.se 
Form Distanskurs. Undervisningen sker genom 
möten via Zoom och med visst förinspelat 
 föreläsningsmaterial.
Tid Sex torsdagar kl. 13.00–15.30: 
11/3–25/3, 8/4–22/4, samt två måndagar 
kl. 13.00–15.30: 15/3, 26/4 
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 211785
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 Kurser i studiecirkelform
Studiecirkeln är en studieform i det lilla formatet 
och förutsätter ett aktivt engagemang från del-
tagarnas sida. 
 Under våren 2021 är deltagarantalet begränsat 
till mellan 7 och 13 deltagare (exklusive kurs-
ledaren) för de kurser som går på Hagagatan. 
På distanskurserna är antalet i allmänhet 7–14 
deltagare.

Tid Vårterminens kurser pågår i tio veckor, i 
normalfallet med start i vecka 10. Om någon 
lektion ställs in, t.ex. på grund av kursledarens 
sjukdom, läses den inställda lektionen i regel in i 
veckan efter den ordinarie kurstidens slut.

Lokalerna på Hagagatan är covid- och handi-
kapp anpassade. Lokalerna är utrustade med wifi .

Anmälan För att försäkra dig om en plats bör du 
anmäla dig i god tid före vecka 10. Kurser med 
färre än sju deltagare ställs vanligtvis in.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma. 
Akademi bokhandeln, Mäster Samuelsgatan 32, 
och Ferdosi bokhandel på Karlavägen 4 har 
studeranderabatt mot uppvisande av Senior-
universitetets kallelse. 

Distansundervisning
Många av vårens kurser genomförs på distans. Vi 
använder videoplatt formen Zoom. Lek tionerna 
leds av din kursledare och du och övriga del-
tagare kan ställa frågor och prata med  varandra. 
 Undervisningen kan ske med ljudfi ler, fi lmklipp 
etc. precis som i ett vanligt klassrum. 
 Du kan delta i mötet från dator, surfplatta 
eller en smart mobiltelefon.
 Du får en inbjudan från kursledaren via e-post. 
I inbjudan fi nns en länk till kursen, som du 
 klickar på. Inbjudan kan du även hitta på 
Mina sidor. Kursledaren öppnar lektionen en 
kvart före den angivna starttiden för att 
 kontrollera att kamera och mikrofon fungerar 
för samtliga deltagare.

Kontaktperson för språkcirklar 
och övriga studiecirklar är 
Ann-Marie Engback, 
073-981 47 16
annmarie.engback@icloud.com
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För studiematerial, se respektive 
kursbeskrivning på hemsidan.
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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 fl esta 
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 fl ytande, 
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 sakför-
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 fl ytande i så gott som alla situationer. 
Jag kan förstå och använda stilvariationer och 
andra fi nesser (t.ex. ironi). Mitt språk är korrekt 
och varierat.

Europarådets nivåskala för självbedömning
Europarådets nivåskala är en skala för självbedömning. 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.

För att undervisningen ska bli givande för alla 
och resultatet gott är det viktigt att deltagarna i 
en språkgrupp har ungefär samma färdighets-
nivå. Behöver du byta studiegrupp, kontakta 
Ann-Marie Engback.

För kurserna i moderna språk tillämpar Senior-
universitetet Europarådets nivåskala. Denna 
skalas färdighetsnivåer utgör grund för de olika 
språkens kursplaner A1, A2, B1, B2, C1 och C2. 

Språk
För att få hjälp att hamna på rätt nivå, bör 
du göra ett eget språktest som du rättar själv. 
 Webbaserad språkguide fi nns på 
www.senioruniversitetet.se, se Språkguiden, 
där du kan testa dina kunskaper i de vanligaste 
språken. 

Språkkurserna står i ordning efter kraven på 
förkunskaper.
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Engelska
Engelska är ett västgermanskt språk, dock 
starkt påverkat av bland annat franska och latin. 
Det är världens mest spridda språk och fungerar 
i många delar av världen som internationellt 
hjälpspråk för kommunikation mellan 
 människor med olika modersmål.

Beträffande nivåbeteckningarna A2–C1, 
se sid. 29.

Ledare: 
Henrik Forsslund, fi l.mag., 
henrik.forsslund@gmail.com, 
08-612 88 13
Bradley Knopff, B.A. in North American 
 Literature, Ph.D. in Social Anthropology, 
bdknopff@gmail.com
Mortimer McCarthy, 
morty.mccarthy@folkuniversitetet.se
Jonathan Stoch, 
jonathan.stoch@folkuniversitetet.se, 
070-766 06 10

A2. Improve your English

Kursen baseras på studier av kursbok, gruppvisa 
diskussioner och hörövningar. Stor vikt läggs vid 
ord, fraser, uttal och grammatik.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Mortimer McCarthy
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211803

A2+/B1. Improve your English 

Kursen baseras på studier av kursbok, gruppvisa 
diskussioner och hörövningar. Stor vikt läggs vid 
ord, fraser, uttal och grammatik.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Mortimer McCarthy
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211804
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Arabiska
Arabiska talas av bortåt 450 miljoner människor 
i mer än 20 länder. Skriftspråket kallas modern 
standardarabiska. Med standardarabiska är det 
möjligt att göra sig förstådd i hela arabvärlden.

Beträffande nivåbeteckningarna A1–A2, 
se sid. 29.

Ledare: 
George Nehme, auktoriserad tolk, 
nehmegeorge@hotmail.com, 08-660 96 32

A1. Kommunikativ arabiska 
 – fjärde terminen

Vi lär oss modern standardarabiska – det gemen-
samma språket för hela arabvärlden. Stor vikt 
läggs vid att öva att klara sig i vardagssituationer. 
Vi bygger upp ordförrådet och lär oss grammati-
kens grunder. 

Ledare George Nehme 
Tid Tio måndagar kl. 10.45–12.15: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr 
Arrangemang nummer 211800

A2+.  Kommunikativ arabiska

Vi fortsätter att bygga upp ordförrådet och träna 
på grundläggande grammatik. Vi utvecklar för-
mågan att kommunicera muntligt och skriftligt. 
Textboken ger en insyn i bl.a. arabiskt liv och 
arabisk kultur.

Ledare George Nehme 
Tid Tio måndagar kl. 12.45–14.15: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211801
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B1.  Improve your English

Kursen innehåller studier av kursbok, gruppvisa 
diskussioner, hör- och läsövningar, grammatik 
och översättningsövningar. Stor vikt läggs vid 
ord, fraser, uttal och en del etymologi.

Ledare Henrik Forsslund
Tid Tio måndagar kl. 11.00–12.30: 
8/3–17/5, ej 5/4 
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211805

B1.  Improve your English

Vi utvecklar språkriktighet i tal och skrift. 
 Kursens huvuddelar består av konversation, 
skriv övningar samt grammatik- och ordförråds-
övningar. 

Ledare Jonathan Stoch
Tid Tio tisdagar kl. 10.30–12.00: 
9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211806

B1.  Discussing the Latest News

A course for those who want to practice their 
English by discussing what is on in the media. 
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 British and American society.

Ledare Bradley Knopff
Tid Tio fredagar kl. 11.30–13.00: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211807

Ledare Jonathan Stoch
Tid Tio tisdagar kl. 12.30–14.00: 
9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211808
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B1/B2. Discussing your family roots 
 in English

Kursens mål är att använda bilder, brev m.m. för 
att förbättra vokabulär, text och uttryck. Under 
terminen ska varje deltagare också skriva en text 
på 300–400 ord som ska användas som diskus-
sionsmaterial i gruppen. 

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Bradley Knopff
Tid Tio fredagar kl. 13.30–15.00: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211809

B2/C1. Discussing literature 

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 participant will be 
able to take part in a vibrant discussion forum 
 regarding the authors’ work as well as other 
chosen articles or materials.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Bradley Knopff
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00:
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211810

C1.  Discussing literature 

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 participant will be 
able to take part in a vibrant discussion forum 
 regarding the authors’ work as well as other 
chosen articles or materials.

Ledare Bradley Knopff
Tid Tio måndagar kl. 13.15–14.45: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211811



32

 FÖ
RE

LÄ
SN

IN
G

SS
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

Femte terminen
Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio tisdagar kl. 11.00–12.30: 9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211817

Repetitionskurser (nivå A1 och A2)

A1.  Vous avez oublié votre français? 

En kurs för ”falska” nybörjare. Kursen vänder sig 
till dig som för länge sedan läst franska och som 
tycker dig ha glömt det mesta.

Första terminen 
Ledare Carola Almqvist
Tid Tio onsdagar kl. 13.00–14.30: 10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211820

Andra terminen
Ledare Carola Almqvist 
Tid Tio onsdagar kl. 11.00–12.30: 10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211821

Fjärde terminen
Ledare Sylvia Martin
Tid Tio måndagar kl. 10.30–12.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211822

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Elizaveta Aleshina
Tid Tio tisdagar kl. 13.15–14.45: 9/3–11/5 
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211823

A2. Révisez votre français!

Vi friskar upp grammatik och ordförråd samt 
övar praktisk vardagsfranska.

Femte terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00: 
8/3–17/5, ej 5/4. 
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211825
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Franska
Nära 120 miljoner människor har franska som 
modersmål, vilket gör franskan till världens 
nionde största språk. Franska är offi ciellt 
språk eller undervisningsspråk i ett trettiotal 
länder i Europa, Nord- och Mellanamerika, 
Afrika och Asien.

Beträffande nivåbeteckningarna A1–C2, 
se sid. 29.

Ledare:
Elizaveta Aleshina, fi l.lic., 
elizaveta.aleshina@folkuniversitetet.se
Carola Almqvist, fi l.kand., 
almqvist.carola@gmail.com, 070-494 90 68
Pierre Barin-Turica, formateur Français langue 
étrangère (FLE), pbtusve@hotmail.com
Leila Brioschi, Master Français langue étrangère 
(FLE), leilabrioschi@gmail.com
Sigun Dafgård Norén, fi l.dr, 
s.dafgard@gmail.com, 08-84 85 18
Renate Gynnerstedt, fi l.lic., 
renate.gynnerstedt@gmail.com, 08-10 68 61
Sylvia Martin, fi l.mag., 
sylvia.maryann.martin@gmail.com, 
073-209 80 60
Françoise Sule, universitetsadjunkt, 
francoise.sule@su.se
Muriel Wellander, formateur Français langue 
étrangère (FLE), muriel@wellander.com

A1.  Français – débutants

En kurs för dig som är nybörjare. Kursen ger 
övningar i basordförråd, grundläggande gram-
matik och vardagssamtal.

Första terminen 
Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio onsdagar kl. 13.00–14.30: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211815

Tredje terminen
Ledare Sylvia Martin
Tid Tio torsdagar kl. 10.30–12.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211816
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Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio måndagar kl. 12.45–14.15: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211826

Åttonde terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00: 9/3–18/5, ej 6/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211827

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00: 
10/3–19/5, ej 7/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211828

Tionde terminen
Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio tisdagar kl. 13.00–14.30: 9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211829

A2+. Révisez votre français!

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00: 
10/3–19/5, ej 7/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211832

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00: 
12/3–11/6, ej 2/4, 9/4, 30/4, 14/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211833

Fortsättningskurser (nivå B1 och B2)

B1. Littérature, conversation
 et grammaire

Vi läser skönlitterära texter och tidningsartiklar 
samt utvecklar muntlig uttrycksförmåga, gram-
matisk säkerhet, ordförråd och hörförståelse.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00: 9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211836
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Ledare Sylvia Martin 
Tid Tio fredagar kl. 10.30–12.00: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211837

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio fredagar kl. 11.30–13.00: 
12/3–11/6, ej 2/4, 9/4, 30/4, 14/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211838

B1+. Littérature, conversation
 et grammaire 

Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio onsdagar kl. 11.00–12.30: 10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211840

Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio fredagar kl. 10.45–12.15: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211841

B1/B2. Littérature, conversation
 et grammaire 

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio måndagar kl. 11.15–12.45: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211842

B2.  Utiliser la langue pour parler 
 d’aujourd’hui 

En se basant sur des thèmes de discussion 
 couvrant les principaux aspects de la vie 
 quotidienne les participants développeront une 
aisance d’expression orale nécessaire dans 
 différentes situations de communication.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Françoise Sule
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00: 
9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211843
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Avancerade kurser (nivå C1 och C2) 

C1. Lecture et discussion 

Vi stabiliserar deltagarnas goda kunskaper i 
franska och utvecklar förmågan att diskutera 
med ett rikt och varierat ordförråd med utgångs-
punkt i texterna.

Ledare Renate Gynnerstedt
Tid Tio tisdagar kl. 10.30–12.00: 9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211850

C2.  Lecture et discussion 

Vi utvecklar deltagarnas mycket goda förmåga 
att uttrycka sig i tal och skrift med ett avancerat 
ordförråd. 

Kurstid Läsåret 2020/21
Ledare Renate Gynnerstedt
Tid Tio måndagar kl. 10.45–12.15: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211851

Grekiska, nygrekiska
Den klassiska grekiskan lever vidare i sitt dotter-
språk nygrekiskan. Nygrekiska talas idag av 
ungefär 12,5 miljoner människor i Grekland och 
republiken Cypern.

Beträffande nivåbeteckningarna A1–A2, 
se sid. 29.

Ledare: 
Eva Broman, fi l.lic., 
eva.broman@gmail.com, 08-85 44 27

A1.  Nygrekiska – fjärde terminen

Vi bygger upp ett basordförråd och tränar grund-
läggande grammatik, vardagliga samtal och 
turistsituationer och får en orientering om det 
moderna Greklands samhällsliv och kultur. 

Tid Tio onsdagar kl. 10.45–12.15: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211853
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B2. Trois voix francophones 
 contemporaines

Nous étudions trois romans qui abordent le 
thème de l’enfance de différentes manières, 
 Maryse Condé (Le coeur à rire et à pleurer); 
Ágota Kristóf (Le grand cahier) Fouad Laroui 
(L’insoumise de la porte de Flandre). 
 Les trois romans édités en format poche sont 
disponibles à la librairie Hedengrens.
 Maryse Condé (Prix Nobel alternatif de 
 littérature; Ágota Kristóf, Goncourt des lycéens; 
Fouad Laroui, Prix Goncourt de la nouvelle).

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Françoise Sule
Tid Tio tisdagar kl. 11.15–12.45: 9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211844

B2.  Littérature et civilisation 

Textläsning, samtalsövningar och fördjupning av 
vissa grammatiska moment. Vi diskuterar också 
aktuella händelser/företeelser i det franska sam-
hället med utgångspunkt i bl.a. tidningstexter.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211845

B2. Ne cessez pas de parler français! 

Vi utvecklar förmågan att diskutera kring skön-
litteratur, aktuella tidningstexter, fi lmer m.m.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio måndagar kl. 14.30–16.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211846

B2+. Lecture, conversation et grammaire 

Textläsning, samtalsövningar och fördjupning av 
vissa grammatiska moment.

Kurstid Läsåret 2020/21
Ledare Sylvia Martin
Tid Tio tisdagar kl. 10.45–12.15: 9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211847
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A2. Nygrekiska – mellannivå 

Vi fortsätter att bygga upp ett basordförråd och 
att träna grundläggande grammatik, vardagliga 
samtal och turistsituationer. Jämsides med språk-
undervisningen ges en orientering om det 
 moderna Greklands samhällsliv och kultur. 
För att delta i denna kurs bör du ha läst kurs-
boken Ellinika Tora 1+1 eller ha motsvarande 
kunskaper.

Tid Tio onsdagar kl. 12.45–14.15: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr 
Arrangemang nummer 211854

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 A1–C1, 
se sid. 29. 

Ledare:
Leila Brioschi, Master i Français langue 
 étrangère (FLE), leilabrioschi@gmail.com 
Monica Ferrucci, översättare, tolk, 
dorrentillitalien@bahnhof.se
Alberto Greco, M. Phil., 
alberto.greco@folkuniversitetet.se
Antonello Motta, fi l.dr i teatervetenskap, 
 Stockholms och Turins universitet, 
antonellomotta@hotmail.com
Laura Petri Schwartz, fi l.lic., 
laurapetri39@gmail.com, 070-593 04 12

A1. Italienska – nybörjare

Kurserna ger övningar i basordförråd, grund-
läggande grammatik och vardagssamtal. 

Första terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio torsdagar kl. 15.30–17.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211856
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Fjärde terminen 
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio måndagar kl. 15.30–17.00:
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211857

A2. Fortsättningskurser

Kurserna ger övningar i basordförråd, grund-
läggande grammatik och vardagssamtal.

Sjätte terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211860

Tionde terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00: 
11/3–27/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211861

B1.  Studiamo e parliamo italiano

Vi studerar texter, utvidgar ordförrådet och 
fördjupar grammatikkunskaperna samt tränar på 
att tala italienska.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio torsdagar kl. 11.15–12.45: 
11/3–27/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211864

B1.  Qua e là per l’Italia

Boken Qua e là per l’Italia fokuserar på olika 
italienska regioner. Vi fortsätter att bygga upp 
ordförrådet. Vi tränar hörförståelse, utvecklar 
förmågan att kommunicera muntligt och 
 för bättrar de grammatiska kunskaperna. Vi 
läser också en enkel roman som bestäms under 
kursens gång.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211865
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Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Antonello Motta
Tid Tio måndagar kl. 11.00–12.30: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211873

C1. Il tema della montagna in 
 un romanzo italiano contemporaneo  

Vi utvecklar deltagarnas redan mycket goda 
förmåga att uttrycka sig på italienska genom att 
läsa och diskutera en roman av Paolo Cognetti.

Ledare Laura Petri Schwartz
Tid Tio torsdagar kl. 13.00–14.30: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211874

Kinesiska – mandarin
Mandarin är standardkinesiskan som används i 
dagligt tal. Över 940 miljoner människor i Kina, 
Taiwan, Singapore, Indonesien och Malaysia 
talar mandarin.

Beträffande nivåbeteckningen A1, se sid. 29. 

Ledare:
Lan Wu, fi l.mag., tianshui@hotmail.com

A1. Kinesiska – mandarin
 Fjärde terminen

Vi går igenom hur de kinesiska tecknen skrivs, 
hur de är uppbyggda, uttalet i mandarin inklu-
sive de fyra tonerna och allmänt om det kinesiska 
språkets utveckling. Dialog och daglig konversa-
tion är en viktig del av kursen. Vi bekantar oss 
också med kinesisk kultur och vardag. 
 Nya deltagare med någon kunskap om språket 
är välkomna.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Lan Wu
Tid Tio tisdagar kl. 13.15–14.45: 
9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211880
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B1+. Conversazione 

Vi vidareutvecklar muntlig kompetens, ordförråd 
och grammatisk säkerhet. Vi läser en roman och 
diskuterar italienskt samhällsliv och kultur. Vi 
utvecklar förmågan att kommunicera muntligt 
och fördjupar vissa grammatiska  moment. 
 Utveckling av hörförståelse med utgångspunkt 
i en fi lm kan läggas till.

Ledare Alberto Greco
Tid Tio torsdagar kl. 11.00–12.30: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211868

B1+. L’ Italia di oggi, italiensk 
 konversation och textläsning

Vi läser och analyserar en roman och studerar 
texter som behandlar kultur och vardagsliv i 
Italien. Vi befäster och utvidgar ordförrådet samt 
fördjupar kunskaperna i grammatik. Stor vikt 
läggs vid att tala italienska.

Ledare Laura Petri Schwartz
Tid Tio tisdagar kl. 12.30–14.00: 9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211869

B2. Leggiamo e parliamo italiano  

Vi läser och analyserar en roman, utvidgar ord-
förrådet och fördjupar grammatikkunskaperna 
samt tränar på att tala italienska.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211871

C1.  L’ Italia e i suoi fi lm

Vi presenterar italienska fi lmer och analyserar 
dem tillsammans. 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 fi lmkurser. 
 Ett mindre antal personer kommer att kunna 
delta på plats på Hagagatan 1. Om du är 
 intresserad av den möjligheten, skicka ett 
e-postbrev till kansliet@senioruniversitetet.se.



37

 FÖ
RELÄ

SN
IN

G
SSERIER

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

Latin med allmän 
språkkunskap
Att studera latin, en gång romarrikets och  
därmed hela Medelhavsvärldens offi ciella språk, 
innebär en språklig, litterär och kulturhistorisk 
vandring genom årtusenden fram till vår 
egen tid.

Beträffande nivåbeteckningarna A1–C2, 
se sid. 29. 

Ledare:
Leif Bergman, fi l.lic., 
leifbergman43@hotmail.com, 076-173 32 41
Anders Ohlsson, fi l.mag., 
aoh@comhem.se, 08-647 85 88
Kjell Weinius, fi l.mag., 
kjell.weinius@telia.com, 070-562 47 57

A1. Lär dig latin – alla tiders språk!
 Nybörjarkurs

Romarriket gick visserligen under, men latinet 
lever envist vidare in i vår tid – som vetenska-
pens, bildningens och romersk-katolska kyrkans 
språk. I de romanska språken är i stort sett hela 
det grundläggande ordförrådet av latinskt ur-
sprung, men även i språk som engelska, tyska och 
svenska återfi nns mängder av latinska lånord. Vi 
tar del av korta välkända sentenser och citat ur 
den latinska litteraturen samt lite kyrkolatin. Vi 
stiftar bekantskap med Orbis pictus, en märklig 
lärobok i latin från mitten av 1600-talet. 
 Inga förkunskaper krävs, men till denna kurs 
brukar också en och annan söka sig som en gång 
tagit studenten på gamla latinlinjen och nu 
l ängtar efter att återknyta bekantskapen med 
det gamla romarspråket.

Ledare Leif Bergman
Tid Tio fredagar kl. 10.30–12.00: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, Oxford
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211882

A1.  Lär dig latin – alla tiders språk!

Fjärde terminen
Vi studerar poeten Catullus och läser några av 
hans dikter i original och några i översättning. 
Andra delen av kursen ägnas åt medeltida 
berättar litteratur. Vi fortsätter att gå igenom 
grundläggande formlära och syntax. Vi går 
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 igenom latinska prefi x och spårar dessa i 
 moderna språk.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Kjell Weinius
Tid Tio onsdagar kl. 10.30–12.00: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211883

Sjätte terminen
Denna termin handlar helt och hållet om Gajus 
Julius Caesar. Vi studerar en originaltext, några 
tillrättalagda texter och några översättningar, 
vilka alla belyser Caesar och tiden han levde i. Vi 
fortsätter genomgången av grundläggande form-
lära och syntax. I samband med textläsningen 
behandlas ords betydelser och etymologi samt 
 deras avläggare i svenska och andra moderna 
språk.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Kjell Weinius
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211884

A2+.  Lär dig latin – alla tiders språk!
 Från Livius till Plinius

Vi fortsätter att kursivläsa sentenser och citat, 
men huvudvikten lägger vi vid texter från den 
romerska antiken, hämtade ur Latin för Komvux
och skrivna av t.ex. Horatius, Vergilius, Ovidius, 
Petronius och Plinius d.y. Lämpliga förkunskaper 
är minst sex terminers latinstudier vid Senioruni-
versitetet eller motsvarande. Vi välkomnar också 
alla som tog studenten på den gamla latinlinjen 
och nu vill väcka gamla kunskaper till nytt liv. 

Ledare Leif Bergman
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211886

B1. Några framträdande gestalter och 
 dramatiska episoder i Roms historia

Under 300-talet e.Kr. verkade vid det romerska 
kejsarhovet två historiografer. En av dem, Sextus 
Aurelius Victor, var god vän med kejsar Iulianus 
Apostata (”avfällingen”). Denne gav honom höga 
poster vid sitt hov. Bland de historiska verk som 
tillskrivs Aurelius Victor kan nämnas Liber de 
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Ryska
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 
fi nns i något annat alfabet.

Beträffande nivåbeteckningarna A2–C1, 
se sid. 29.

Ledare: 
Natasha Alexeeva, fi l.mag., 
natalexeeva@gmail.com 
Gun Dahlberg, fi l.mag., 
gung.dahlberg@gmail.com, 08-722 04 23
Nina Kyrklund, akademiska studier i ryska, 
nina.kyrklund@telia.com

A2. Ryska – fortsättningskurs
 Femte terminen

Vi lär in och övar basordförråd, grundläggande 
grammatik, vardagliga samtal samt turist-
situationer. För att delta i denna kurs bör du ha 
 studerat ryska vid Senioruniversitetet minst fyra 
terminer eller ha motsvarande kunskaper.

Ledare Nina Kyrklund
Tid Tio måndagar kl. 10.30–12.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211892

B1. Lär dig mer ryska

Vi fortsätter i läroboken Colloquial Russian 2. 
Vi använder oss också av andra texter och ser 
och hör på ryska program, fi lmer m.m. samt 
samtalar på ryska. 

Ledare Gun Dahlberg
Tid Tio onsdagar kl. 10.30–12.00: 10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1500 kr 
Arrangemang nummer 211893

B2+. Lär dig mer ryska

Vi samtalar och läser texter av olika slag och tar 
upp viss avancerad grammatik. Vi ser och lyssnar 
på ryska program, fi lmer m.m. Vi fort sätter att 
läsa Olga Tjechovas memoarer från 1973 och 
moderna korta noveller från 2019 och andra 
texter.
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viris illustribus urbis Romae, ett stort antal korta 
men välskrivna biografi er med många värdefulla 
notiser.
 Som komplement till Aurelius Victor läser vi 
den andre historiografen, Eutropius, som verkade 
vid kejsar Valens hov. På dennes önskan skrev 
Eutropius Breviarium ab urbe condita, en sam-
manfattning av Roms historia från Romulus till 
och med Iovianus (363–364 e.Kr).
 Nya deltagare är välkomna.

Ledare Anders Ohlsson
Tid Tio onsdagar kl. 10.30–12.00: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211888

C2. Han kunde verkligen skriva vers ...

”Jag har i mina händer haft skrivtavlor och an-
teckningsböcker med en del mycket kända dikter 
som han egenhändigt skrivit och av vilka det 
tydligt framgått att de inte var avskrivna eller 
upptecknade efter diktamen, utan helt uppenbart 
nedskrivits av en som tänkt och skapat. Ty där 
fanns mycket som var raderat, överskrivet eller 
skrivet ovanför raden.” Citatet är hämtat ur 
Suetonius, Kejsarbiografi er, Nero, kap. 52, en av 
de mera underhållande biografi erna. Läsningen 
av Suetonius kan kompletteras med kortare ut-
drag ur Tacitus Annaler.
 Nya deltagare är välkomna.

Ledare Anders Ohlsson
Tid Tio onsdagar kl. 12.30–14.00: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211889
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Ledare Gun Dahlberg
Tid Tio onsdagar kl. 12.30–14.00: 10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211895

C1. Ryska – textstudier och konversation

Varierat kursinnehåll med tonvikt på muntlig 
färdighet och översättning. Vi läser utdrag ur 
böcker av ryska författare. 
 Nya deltagare är välkomna efter samråd med 
kursledaren. 

Ledare Natasha Alexeeva
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00: 9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211897

Spanska
Spanska talas i dag av bortemot 500 miljoner 
människor i fyra världsdelar. Det är offi ciellt 
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–C1, 
se sid. 29. 

Ledare:
Catalina Arianzen, fi l.dr, 
catalina.arianzen@gmail.com, 073-072 51 00
Astrid Mellbom, fi l.lic., 
astrid.mellbom@telia.com, 08-765 84 13
Claudia Muñoz, engelsk- och spansklärare, 
claudia.munoz@folkuniversitetet.se
Aymé Pino Rodríguez, fi l.dr, 
pinoa6114@gmail.com
Anna Rosén Lorentzon, fi l.kand., adjunkt, 
anna.r.lorentzon@outlook.com
Ellen Stöckert, fi l.mag., 
ellen.stockert@gmail.com

A1. Spanska – nybörjarkurs

Kursen ger övning i basordförråd, grundläggande 
grammatik och vardagliga samtal samt turist-
situationer.

Första terminen
Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Astrid Mellbom
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Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211900

Tredje terminen
Ledare Anna Rosén Lorentzon
Tid Tio onsdagar 10/3–12/5:
 Grupp 1 kl. 10.45–12.15
 Grupp 2 kl. 12.45–14.15
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr 
Grupp 1 Arrangemang nummer 211901
Grupp 2 Arrangemang nummer 211902

Sjätte terminen
Ledare Claudia Muñoz 
Tid Tio tisdagar kl. 11.00–12.30: 
9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211903

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ellen Stöckert
Tid Tio tisdagar kl. 14.30–16.00: 
9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211904

A2. Fortsättningskurser

Sjunde terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ellen Stöckert
Tid Tio tisdagar kl. 12.00–13.30: 9/3–11/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211908

Åttonde terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Astrid Mellbom
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211909

Nionde terminen
Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Catalina Arianzen
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211910



40

 FÖ
RE

LÄ
SN

IN
G

SS
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

C1. Spanska texter och konversation 

Under kursen övar vi muntlig och skriftlig 
spanskspråkig korrekthet med hjälp av olika 
texter och korta fi lmer.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Aymé Pino Rodríguez
Tid Tio måndagar kl. 15.00–16.30:
1/3–17/5, ej 29/3, 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211926

Tyska
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–C2, 
se sid. 29.

Ledare: 
Margareta Borg, fi l.mag., 
08-660 91 45 
Ingrid Holm, jur.dr, 
ingrid.holm@folkuniversitetet.se
Margareta Pettersson, fi l.mag., 
meg.pettersson@gmail.com, 08-668 65 06

A2. Tyska – lättare texter

Tredje terminen
Kursen vänder sig till dig som läst tyska för länge 
sedan och tror att du har glömt mycket. Vi övar 
textförståelse, konversation och ordkunskap med 
utgångspunkt från den text vi läser samt repete-
rar basgrammatik.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio tisdagar kl. 10.00–11.30: 
9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211930
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A2+. Fortsättningskurser

Ledare Catalina Arianzen
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211915

Ledare Claudia Muñoz 
Tid Tio tisdagar kl. 13.00–14.30: 
9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211916

B1. Spanska texter, grammatik 
 och konversation

Vi befäster och utvidgar ordförrådet, repeterar 
grammatik och övar konversation. 

Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Ellen Stöckert
Tid Tio onsdagar kl. 13.00–14.30: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211920

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Astrid Mellbom
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211921

B2. Spanska texter och konversation 

Vi studerar texter som behandlar kultur och 
vardagsliv i Spanien och Latinamerika. I sam-
band med läsningen av texterna görs muntliga 
övningar och grammatiska iakttagelser. 

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Catalina Arianzen
Tid Tio tisdagar kl. 15.30–17.00: 
9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211925
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Femte terminen 
Vi fortsätter med konversation, bygger på bas-
ordförrådet med utgångspunkt från den text vi 
läser samt repeterar grundläggande grammatik.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio tisdagar kl. 12.00–13.30: 
9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211931

B1. Tyska texter, konversation 
 och grammatik – lättare nivå

Kursen passar dig som har förkunskaper på 
A2-nivå. Tonvikten ligger på kommunikativa 
övningar. Vi tränar grammatik, struktur och 
utvidgar ordförrådet. Vi läser också medelsvåra 
autentiska texter som behandlar vardagslivet i de 
tysktalande länderna.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio onsdagar kl. 10.00–11.30: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211934

B1. Tyska texter, konversation 
 och grammatik 

Kursen passar dig som har förkunskaper på 
B1-nivå. Vi utvecklar vidare muntlig och skriftlig 
språkkompetens, ordförråd och grammatik. Vi 
läser skönlitterära texter och diskuterar aktuella 
händelser i de tysktalande länderna.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio torsdagar kl. 10.00–11.30: 
11/3–20/5, ej 13/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211935
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B1+. Tysk konversation och textläsning 

Vi utvecklar språkfärdigheten i tal och i läs- och 
hörförståelse. Huvudvikten läggs vid konversa-
tion och diskussion med utgångspunkt i den lästa 
texten, samt vid grammatik- och ordförråds-
övningar. Vi läser och diskuterar artiklar från 
tysktalande länder.

Ledare Margareta Pettersson
Tid Tio torsdagar kl. 13.15–14.45: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211936

B2. Tysk konversation och textstudier

Kursen passar dig som har förkunskaper på 
B1/B2-nivå. Tonvikten ligger på muntlig kommu-
nikation och du lär dig samtala fritt, förklara 
dina åsikter och argumentera. Vi utvecklar ord-
förråd och fi nslipar grammatiken. Vi studerar 
och diskuterar skönlitterära texter och aktuella 
tidningsartiklar.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio onsdagar kl. 12.00–13.30: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211938

C2. Birgit Vanderbeke: 
 Das Muschelessen

Vi fördjupar språkkunskaperna genom gramma-
tikrepetitioner och övningar i grammatik och 
ordkunskap. Konversation i anslutning till de 
lästa texterna. Aktuella händelser i det tyska 
samhället belyses från bl.a. tidningstexter och 
nyhetssändningar.

Ledare Margareta Borg
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00: 10/3–12/5 
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211939



42

 FÖ
RE

LÄ
SN

IN
G

SS
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

Filmkunskap
Filmanalys – Auteurfi lmer

Vi kommer att analysera olika fi lmer av regissö-
rer som kan defi nieras som ”auteur” enligt be-
greppet som skapades av de franska fi lm-
kritikerna på 50-talet. 
 Ett mindre antal personer kommer att kunna 
delta på plats på Hagagatan 1. Om du är intres-
serad av den möjligheten, skicka ett e-postbrev 
till kansliet@senioruniversitetet.se

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Antonello Motta, fi l.dr, teatervetenskap, 
Stockholms och Turins universitet, 
antonellomotta@hotmail.com
Tid Tio måndagar kl. 13.00–14.30: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211950

Filosofi 
Ledare: 
Karin Linnell, högskoleadjunkt, 
karin@skogell.com

Vad innebär det att existera? – grundkurs

Sätt dig in i fi losofi ska resonemang! Du får in-
sikter i hur olika fi losofer – främst Søren Kierke-
gaard – har refl ekterat kring djupa existentiella 
frågor. Existentiell hälsa innebär bland annat att 
du får ett fungerande språk för att uttrycka dina 
känslor, vilket gör dem mer hanterbara. Filosofi  
betyder kärlek till vishet, vilket under antiken 
innebar en strävan efter det sanna, det goda och 

det sköna. Tillsammans refl ekterar vi utifrån 
dessa begrepp och fokuserar på vad en av våra 
mest kända existentialister i den västerländska 
fi losofi historien menar är innebörden av att vara 
människa. Vidare behandlas människans sårbar-
het i svåra situationer. 
Vi tar också upp existentialismens grund-
läggande frågor om livets mening, frihetens möj-
lighet, självmedvetenhet, ansvar och ångest.
 Ett mindre antal personer kommer att kunna 
delta på plats på Hagagatan 1. Om du är intres-
serad av den möjligheten, skicka ett e-postbrev 
till kansliet@senioruniversitetet.se

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Karin Linnell
Tid Tio tisdagar kl. 12.45–14.15: 9/3–11/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211952

Vad innebär det att existera? 
– fortsättningskurs 

Utifrån grundkursens fi losofi ska resonemang om 
vad det innebär att existera erbjuds en fortsätt-
ning. Du får fördjupade insikter i existentiellt 
tänkande – främst Søren Kierkegaard. Kursen 
bygger till stor del på fi lmade föredrag (svensk 
text) från Testrups Højskole med forskare från 
Søren Kierkegaard-sällskapet, vilka har djup 
erfarenhet och bred kunskap om existentiell 
problematik och frågeställningar. 
 Med kursledaren som moderator analyseras 
och diskuteras därefter dessa föredrag i syfte att 
koppla an dels till tidsandan, dels till enskilda 
situationer där existensen på olika sätt är i fokus.
 Ett mindre antal personer kommer att kunna 
delta på plats på Hagagatan 1. Om du är 
 intresserad av den möjligheten, skicka ett e-post-
brev till kansliet@senioruniversitetet.se.
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Övriga studiecirklar
Om studiecirklar som ges på distans
Många av vårens kurser genomförs på distans. 
Vi använder videoplatt formen Zoom. Lek tionerna 
leds av din studiecirkelledare och du och övriga 
del tagare kan ställa frågor och prata med 
 varandra.  Läraren kan undervisa med ljudfi ler, 
fi lmklipp etc. precis som i ett vanligt klassrum. 
 Du kan delta i mötet från dator, surfplatta 
eller en smart mobiltelefon.

Du får en inbjudan från kursledaren via e-post. 
I inbjudan fi nns en länk till kursen, som du 
 klickar på. Inbjudan kan du även hitta på 
Mina sidor. Kursledaren öppnar lektionen en 
kvart före den angivna starttiden för att 
 kontrollera att kamera och mikrofon fungerar 
för samtliga deltagare.
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Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Karin Linnell
Tid Tio torsdagar kl. 12.45–14.15: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211953

Historia
Ledare: 
Helmut Lechner, fi l.mag., 
magic16tumleh@gmail.com, 070-640 94 34
Erik Tängerstad, fi l.kand., 
tangerstad@gmail.com, 08-663 30 99
Ulf Berggren, 
ulfbulfb@yahoo.se, 08-36 78 69

Mellanöstern – från korsfararna till IS

Vi beskriver kort de tre världsreligionerna som 
har sitt ursprung i området och fortsätter med 
islams expansion på 600-talet. Korstågen och 
dess följder för Europa berörs. Kontakten med 
den muslimska kulturen är viktig för den europe-
iska renässansens utveckling. Kolonialmakternas 
intresse för området behandlas. Vi fortsätter med 
sionismens framväxt i slutet på 1800-talet och de 
båda världskrigens påverkan på regionen. 1948 
skapar det judiska folket en egen stat i Palestina, 
vilket leder till krig och konfl ikter. Vi kommer 
även att undersöka stormakternas agerande i 
området, den iranska revolutionen och de båda 
krigen mot Saddam Husseins Irak. Slutligen 
undersöker vi den arabiska vårens turbulens, 
liksom framväxten och bekämpningen av IS och 
utvecklingen i området efter IS:s fall.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Helmut Lechner 
Tid Tio måndagar kl. 12.30–14.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211955

Från Alexander II till Putin 

Kursen kommer att belysa tsar Alexander II:s 
reformpolitik. Intelligentians roll under 1800- 
talet skildras liksom tsardömets fall 1917, den 
ryska revolutionen och den påföljande stalinistis-
ka perioden. Chrusjtjov, Brezjnev och sovjet-
statens upplösning under Gorbatjov berörs. 
Jeltsins och Putins väg till makten kommer också 
att behandlas och fokus läggs på Putins makt-

utövning de senaste 20 åren. Kursdeltagarna 
kommer tillsammans med kursledaren att gemen-
samt besluta vilka teman som ska ges mer tid och 
fördjupning. Om intresse fi nns kan kursdeltagar-
na erbjudas att delta i en Rysslandsresa efter 
avslutad kurs.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Helmut Lechner 
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00: 9/3–11/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211956

Polens och Ungerns historia

Kursen belyser översiktligt Polens och Ungerns 
historia från statsbildningarna på medeltiden till 
idag. Polens delningar på 1700-talet och från-
varon av en polsk stat i 123 år, liksom båda 
ländernas kamp för sin självständighet under det 
kalla kriget. De två länderna bedriver idag en 
nationalkonservativ politik som har varit utsatt 
för hård kritik från EU. Länderna sägs ha in-
skränkt demokratin, infört begränsningar i 
yttrande friheten och avskaffat ett från staten 
oberoende rättsväsen.

Ledare Helmut Lechner
Tid Tio onsdagar kl. 11.15–12.45: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211957

Tre teman i USA:s historia

Vi börjar med Osage-indianerna i Oklahoma 
som en kort period på tjugotalet blir landets 
rikaste indianer. Det handlar om olja, mord och 
FBI:s födelse. Nästa tema behandlar frågan: Har 
USA haft en skuggregering under presidenterna 
F. D. Roosevelt, H. Truman, I. Eisenhower och 
J.F. Kennedy under ledning av bröderna John 
Foster Dulles och Allen Dulles (CIA-chef)? 
Det tredje temat rör sig om förhållandet mellan 
presidenterna Trump och Putin. Trump hade 
betydande kontakter med ryska intressen redan 
på 90-talet och mycket pekar på att ryska pengar 
hjälpte honom att vinna valet 2016.

Ledare Helmut Lechner
Tid Tio torsdagar kl. 11.15–12.45: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211958
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Weimarrepubliken – mellankrigstidens 
Europa sett från Tyskland

Kursen gavs senast våren 2020. 
Weimarrepubliken har blivit en stående referens 
när vi idag diskuterar vår egen samtid, oavsett 
om det handlar om politik, historia, ekonomi 
eller sociala förhållanden. Men vad menas med 
Weimarrepubliken? Kursen syftar till att såväl 
introducera som att fördjupa förståelsen kring 
mellankrigstidens Europa, med den första tyska 
republiken som fokus. Vid kursens början be-
stämmer kursdeltagarna om fokus ska läggas 
på kulturella, politiska eller socioekonomiska 
aspekter av Weimarrepubliken.

Ledare Erik Tängerstad
Tid Tio torsdagar kl. 13.00–14.30: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211959

Hannah Arendt och människans villkor

Hannah Arendt har kommit att framstå som en 
av 1900-talets mest infl ytelserika tänkare. Även 
om hon själv snarare såg sig som en samhälls-
forskande teoretiker, så är det som fi losof hon 
oftast kommit att lyftas fram. Vem var hon och 
vad är hennes viktiga bidrag till samtidens sam-
hällsvetenskapliga debatt? Studiecirkeln syftar till 
att försöka tackla dessa frågor. Utgångspunkten 
tas i en närläsning av hennes  centrala arbete 
Människans villkor – Vita activa.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Erik Tängerstad
Tid Tio måndagar kl. 14.00–15.30: 
8/3–17/5, ej 5/4
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211960

Släktforskning – grundkurs 

Du får lära dig var och hur du hittar information 
om dina förfäder och hur du strukturerar dina 
resultat. Introduktion till digitala hjälpmedel som 
cd-skivor och internet samt en orientering om 
DNA i släktforskningen ingår också. Vi gör även 
ett studiebesök på Riksarkivet, där du får till-
lämpa dina kunskaper och fi nna dina rötter.

Ledare Ulf Berggren
Tid Tio fredagar kl. 12.30–14.00: 
12/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5, dubbellektion 9/4 
på Riksarkivet i Arninge.

Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1400 kr, inkl. besök på Riksarkivet
Arrangemang nummer 211962

Släktforskning – fördjupningskurs

I fördjupningskursen lär vi oss söka information i 
andra källor än kyrkböckerna, som domstols-
handlingar och skattelängder. Vi lär oss också att 
söka efter olika kategorier människor i det för-
fl utna: soldater, hantverkare, stadsbor, präster 
etc. Vi övar oss i att läsa äldre handstil. För att 
delta i denna kurs bör du ha kunskaper mot-
svarande grundkursen.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Ulf Berggren
Tid Tio onsdagar kl. 15.30–17.00: 
10/3–12/5
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211963

Konsthistoria 
Konstkurserna i studiecirkelform är av grund-
läggande och översiktlig karaktär. Den som 
efterfrågar fördjupning hänvisas till universitets-
kurserna i konstvetenskap, till föreläsnings-
serierna eller till arrangemangen i samarbete 
med de olika konsthallarna. 

Ledare: 
Lars G Henricson, fi l.kand., 
henricsonlarsg@gmail.com, 073-992 39 26
Svetlana Svensson, fi l.dr, 
s.ya.svensson@gmail.com

Stolta stad! Stockholmiana 

Kursen ger en bred kulturhistorisk översikt av 
Stockholms utveckling från den medeltida lilla 
staden, vänd mot den växande handeln med 
länderna runt 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. 

Ledare Lars G Henricson 
Tid Tio fredagar kl. 11.00–12.30: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211965
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Möbler och inredning i Sverige

Vi kommer att studera hur möbel- och inred-
ningsideal skiftar över tiden: Vasatidens och 
barockens pompösa stilideal följs av rokokons 
och den gustavianska tidens elegans och behag. 
Karl XIV Johans empire ersätts i mitten av 
1800-talet av industriell produktion och histo-
riska stilimitationer, som fyller de ofta över-
lastade gemaken. Vi möter de betydande konst-
närerna och formgivarna – Precht, Haupt, 
Malmsten och Jonas Bohlin.

Ledare Lars G Henricson 
Tid Tio fredagar kl. 13.00–14.30: 
5/3–28/5, ej 2/4, 30/4, 14/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211966

Den ryska konsten
– förutsättningar, särdrag och utmaningar 

Vi analyserar utvecklingen av den ryska konsten 
från varjagernas ankomst till revolutionen. 
 Kursen omfattar två moment med tio tillfällen 
per termin. Under de första tio tillfällena be-
traktar vi Rysslands medeltida konst. Fokus här 
kommer att ligga på att tillsammans med kurs-
deltagarna kunna datera och analysera ikoner 
och andra föremål från den ryska medeltida 
konsten. De följande tio tillfällena handlar om 
den ryska konsten från 1600-talet till revolu-
tionen. I centrum av våra diskussioner står nu 
Rysslands försök att efterlikna västvärlden och 
det konstnärliga livet i S:t Petersburg och 
 Moskva. 

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Svetlana Svensson
Tid Tio onsdagar kl. 10.00–11.30: 
3/3–5/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211967

Litteratur
Ledare: 
Maria Bergom Larsson, fi l.dr, kulturskribent, 
070-497 18 42, 
maria_bergom_larsson@hotmail.com
Margareta Borg, fi l.mag., 08-660 91 45
Christer Blomkvist, fi l.lic., 
christerblomkvist9@gmail.com
Catherine Dahlström, docent i engelska, 
catherine.dahlstrom@ownit.nu
Sonja Fredriksson, fi l.kand., 
sonjafredriksson@live.se, 08-783 03 28 

Litterära klassiker

En kurs för dig som har ett djupare intresse av att 
läsa, analysera och diskutera litterära klassiker. 
De aktuella verken belyses ur såväl historisk som 
litteraturvetenskaplig synvinkel. Vi behandlar 
Fredrika Bremer, Familjen H, Maxim Gorkij, 
Min barndom, August Strindberg, Påsk.

Ledare Margareta Borg
Tid Tio torsdagar kl. 10.30–12.00: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211969

Exil

Exil, på latin – exsilium eller landsfl ykt – avser 
förhållandet att en person bor utanför sitt eget 
land. Exil, migration och integration är inga nya 
fenomen utan en historisk erfarenhet. Det gångna 
århundradet kan i själva verket beskrivas som ett 
exilens århundrade när hundratusentals män-
niskor på fl ykt för alltid skrivit om Europas 
 karta. 
 Läsningen kretsar kring dessa erfarenheter: 
Edmund de Waal, Haren med bärnstensögon, 
Mohsin Hamid, Exit Väst, W.G. Sebald, 
Utvandrade (ingår i samlingen Dikt, prosa, essä) 
och Jamaica Kincaid, Lucy.
 Läsningen ska ha påbörjats till första mötet.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Maria Bergom Larsson 
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00: 
2/3–18/5, ej 30/3, 6/4
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211970
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Älskade Kulla Gulla!

Kulla Gulla fyller 100 år!
Hur många fl ickor som växte upp under femtio- 
och sextiotalet minns inte hur Martha Sandwall-
Bergströms Kulla Gulla-böcker lästes med 
 glödande kinder? Vad var det som grep oss?
 Jag vill göra en vuxen omläsning av Kulla 
Gulla-böckerna och se om det var barndomens 
naiva läsning eller kanske den starka sociala 
indignationen över klassamhället som fi ck texten 
att glöda? Eller om vi hittar något helt oväntat?
 Till första mötet ska första delen av Kulla 
Gulla ha påbörjats.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Maria Bergom Larsson
Tid Tio torsdagar kl. 11.00–12.30: 
4/3–27/5, ej 1/4, 8/4, 13/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211971

På spaning i poesi

Vi läser och talar om dikter i studiecirkelform. 
Kopierat material används och deltagarna före-
slår vilka poeter vi ska läsa. Anknytning till 
konst och musik fi nns med.

Ledare Sonja Fredriksson, Christer Blomkvist
Tid Tio onsdagar kl. 11.15–12.45: 
10/3–12/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr 
Arrangemang nummer 211972

Two Nineteenth Century Novels 

We shall be reading and comparing two famous 
19th century novels: Charles Dickens, David 
Copperfi eld (1850) and Thomas Hardy, Tess of 
the D’Urbervilles (1891). The emphasis will be on 
the interpretation of the texts.

Ledare Catherine Dahlström 
Tid Tio torsdagar kl. 13.00–14.30: 
4/3–20/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211973

Two Nineteenth Century Novels 

We shall be reading and comparing two famous 
19th century novels: Charles Dickens David 
Copperfi eld (1850) and Thomas Hardy, Tess of 
the D’Urbervilles (1891). The emphasis will be on 

the interpretation of the texts. The circle will 
take place via Zoom.

Form Distanskurs via Zoom. 
Ledare Catherine Dahlström 
Tid Tio onsdagar kl. 14.00–15.30: 
3/3–5/5
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211974

Matematik
Ledare:
Eva Bergdahl, fi l.mag., 
ebtbnacka@hotmail.com, 08-420 33 573
Bosse Johansson, civ.ing., tekn.mag.
bossejohan@hotmail.com

Matematik för mor- och farföräldrar
– nybörjarkurs

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? Vi repe-
terar åk 1 på gymnasiet: potenser, bråk, procent, 
uttryck, ekvationer m.m.

Ledare Bosse Johansson
Tid Tio måndagar kl. 12.30–14.00: 
8/3–17/5, ej 5/4
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211980

Matematik för mor- och farföräldrar
– fortsättningskurs

Femte terminen
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? Vi repe-
terar åk 3 på gymnasiet: mer algebra, funktioner, 
gränsvärde, derivata. Kursdeltagarna förutsätts 
ha läst fjärde terminens kurs eller ha mot-
svarande kunskaper. 

Ledare Eva Bergdahl
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00: 
9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211981
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Religionskunskap 
De abrahamitiska religionerna

Kursen gavs senast våren 2020.
Vi studerar och samtalar om de tre religionerna 
judendom, kristendom och islam utifrån religio-
nernas innehåll och grundtankar ur ett histo-
riskt, aktuellt och jämförande perspektiv. 
 Vi gör två studiebesök, i synagogan vid 
Wahren dorffsgatan och i moskén vid Medborgar-
platsen. Studiebesöken kostar ca 90 kr och ingår 
inte i kursavgiften.

Ledare Erik Tängerstad, fi l.kand., 
tangerstad@gmail.com, 08-663 30 99
Tid Tio tisdagar kl. 13.15–14.45: 
9/3–11/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 211985

Skrivande
Ledare:
Maja-Maria Henriksson, lärare i kreativt 
 skrivande, maja-maria@hotmail.com
Monica Rönquist-Germanis, fi l.mag., 
monica.germanis@gmail.com, 070-746 12 03

Att skriva roman och novell – grundkurs

En kurs för dig som är intresserad av att skriva 
skönlitterärt. På skrivarkursen får du möjlighet 
att komma i kontakt med din egen unika be-
rättar röst. Du tar del av hantverksgrunderna i 
det litterära berättandet. Vi bekantar oss med 
gestaltning, miljö, karaktärer, dialog m.m. 
Tyngdpunkten ligger på deltagarnas egna texter. 
De föreläsningar och skrivövningar som före-
kommer utgår från  gruppens behov.

Ledare Maja-Maria Henriksson
Tid Tio torsdagar 13.00–15.15: 
11/3–27/5, ej 1/4, 13/5
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1900 kr
Arrangemang nummer 211990

Att skriva sitt liv – grundkurs 

En kurs för dig som vill refl ektera över ditt liv 
och dina livsmönster samt skriva om dina 
 minnen och erfarenheter. Med konkreta övningar 
hjälper vi dig att hitta infallsvinklar till ditt 
 skrivande, samtidigt som vi lär oss om skrivan-
dets hantverk och övar oss i att ge och ta emot 
respons. Vi förutsätter att du har tillgång till 
dator och skrivare och kan skicka och ta emot 
e-post.
 Max 7 deltagare.

Ledare Monica Rönquist-Germanis
Tid Fem torsdagar kl. 10.45–14.45: 
18/3, 8/4, 22/4, 6/5, 27/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr 
Arrangemang nummer 211994

Att skriva sitt liv – fördjupning 

För dig som ytterligare vill utveckla din skapande 
och språkliga förmåga att skriva. Vi förutsätter 
att du har tillgång till dator och skrivare och kan 
skicka och ta emot e-post. Förkunskapskrav: 
genomgången grundkurs eller motsvarande kun-
skaper. Nya deltagare är välkomna men upp-
manas kontakta kursledaren före kursstart.
 Max 7 deltagare.

Ledare Monica Rönquist-Germanis
Tid Fem torsdagar kl. 10.45–14.45: 
11/3, 25/3, 15/4, 29/4, 20/5
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr 
Arrangemang nummer 211995
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• För att delta i Senioruniversitetets arrange-
mang krävs medlemskap i föreningen.

• Medlemskap tecknas per kalenderår.

• För att anmäla dig till ett arrangemang via 
hemsidan måste du ha ett användarkonto 
som du själv skapar på senioruniversitetet.se. 
Du anger där ditt personnummer, som också 
blir ditt kundnummer. Uppge alltid ditt 
kundnummer vid kontakt med kansliet.

• Du som inte har tillgång till internet kan 
 anmäla dig med den posttalong som fi nns 
längst bak i den tryckta katalogen. Senior-
universitetet skapar då ett användarkonto åt 
dig när din talonganmälan registreras.

• Du måste ha en egen e-postadress då all 
 kommunikation, bekräftelse, kallelse och ev. 
faktura går till denna. Av säkerhetsskäl kan 
bokningssystemet inte hantera en e-post-
adress som du delar med någon annan med-
lem. Om det inte fi nns någon e-postadress 
registrerad på ditt användarkonto skickas 
information från oss med vanlig post.

• Vid anmälan via hemsidan godkänner du att 
dina personuppgifter hanteras enligt data-
skyddsförordningen (GDPR).

• Talonganmälan måste ha namnunderskrift för 
att vara giltig. I och med detta godkänner  
du de anmälningsvillkor som gäller, Svea 
Ekonomis villkor och att dina person-
uppgifter hanteras enligt dataskyddsför-
ordningen (GDPR).

• När du bokar ett arrangemang via hemsidan 
får du omedelbart besked om du fått plats. 
Bokar du med talong hanteras de i datum-
ordning och besked kan dröja något. Besked 
får du med e-post eller vanlig post.

• Om arrangemanget är fullbokat kan du boka 
reservplats. Blir det en plats ledig skickas 
bekräftelse och faktura. I och med det gäller 
gängse avbokningsregler och kostnader. Vill 
du inte längre stå som reserv, avanmäler du 
dig via Mina sidor. 

• Anmälan till arrangemang är bindande.
Om du ändå måste avboka gör du det själv 
under Mina sidor. Vid avbokning debiteras en 
avgift på 50 kr, eller 100 kr om av bokningen 
sker mindre än en vecka före  kursstart. Där-
efter kan kursen inte avbokas, annat än vid 
sjukdom. Medlemsavgiften återbetalas ej. 
Har du inte tillgång till  internet så kontaktar 
du kansliet för att  avboka din plats.

• Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal har du möjlighet 
att ångra din kursanmälan inom 14 dagar 
från dagen då vi bekräftat din anmälan 
(ånger fristen). Om du vill ångra din anmälan 
skickar du in mejl eller brev till kansliet.

 Om du ångrar dig under ångerfristen 
 kommer vi att återbetala kursavgiften. Om 
kursen påbörjats under ångerfristen åter-
betalas inte de delar av kursen som ägt rum, 
oavsett om du deltagit eller inte. Medlems-
avgiften återbetalas ej.

• Avbokning på grund av sjukdom
 Blir du sjuk när arrangemanget redan startat 

återbetalas avgiften för återstående tillfällen 
om du skickar in läkarintyg. Medlems-
avgiften återbetalas ej. Hör av dig snarast 
så att din plats kan utnyttjas av någon som 
står på tur.

• Anmälan är personlig och en plats kan inte 
överlåtas till annan medlem.

• Om ett arrangemang inte får tillräckligt antal 
deltagare, kan det ställas in. Då återbetalar vi 
inbetalda avgifter, självklart utan avbok-
ningsavgift. Medlemsavgiften återbetalas ej.

• Inställt arrangemang
 Om en föreläsare eller studiecirkelledare får 

förhinder och ett tillfälle inte kan genom-
föras, ordnar vi ett nytt som ersättning.

• När du bokar via hemsidan betalar du med 
bankkort, Swish eller mot faktura. Om du 
bokar med talong får du alltid en faktura.

• Betalning med bankkort och Swish kostar 
ingenting. Betalar du mot faktura tillkommer 
en faktureringsavgift på 29 kr. Vid på-
minnelse tillkommer en avgift på 60 kr. All 
betalning hanteras av Svea Ekonomi AB, 
www.svea.com

• Kostnader för litteratur, kompendier, entré-
avgifter och dylikt kan tillkomma.

• Anmälan per telefon, e-post eller personligen 
tas inte emot.

• Reklamation – om du inte är nöjd och vill 
reklamera gör du det skriftligen till 
kansliet@senioruniversitetet.se eller via brev, 
se adress på baksidan av katalogen.

Anmälningsvillkor



50



51

Omslagets 3:e sida (syns inte när ”fliken med anmälan” är invikt)



Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Porto

Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Porto



Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!
Inkomna talonger hanteras i datumordning. Skicka därför in talongen snarast.

Vid anmälan med talong gäller faktura som betalsätt. Senioruniversitetet sam arbetar med 
Svea Ekonomi AB i betalningsfrågor. För att betala med faktura måste du ange ditt full-
ständiga personnummer (12 siffror). Förutsättningen är att du är registrerad i folkbokföringsregistret 
i Sverige och inte har några betalningsanmärkningar.  Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Faktura-
avgiften är 29 kr. Vid försenad betalning tillkommer  avtalad och lagstadgad påminnelseavgift (60 kr). 
Dröjsmålsränta tillkommer med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Härmed anmäler jag mig till ovanstående arrangemang 
och godkänner Svea Ekonomis villkor enligt ovan samt 
Senioruniversitetets allmänna villkor enligt katalogen sid 49.  _____________________________________
 (namnunderskrift)

 Anmälan vårterminen 2021

Jag anmäler mig till arrangemang nummer  ____________________

Arrangemangets rubrik:  _________________________________________________________________________________________

Namn:  _____________________________________________________________________________________________________________

Personnummer:  ___________________________________________________________________________________________________

Gatuadress:  _______________________________________________________________________________________________________

Postnummer och ort:  _____________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon:  _____________________________  e-post:  ______________________________________________________________

Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!
Inkomna talonger hanteras i datumordning. Skicka därför in talongen snarast.

Vid anmälan med talong gäller faktura som betalsätt. Senioruniversitetet sam arbetar med 
Svea Ekonomi AB i betalningsfrågor. För att betala med faktura måste du ange ditt full-
ständiga personnummer (12 siffror). Förutsättningen är att du är registrerad i folkbokföringsregistret 
i Sverige och inte har några betalningsanmärkningar.  Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Faktura-
avgiften är 29 kr. Vid försenad betalning tillkommer  avtalad och lagstadgad påminnelseavgift (60 kr). 
Dröjsmålsränta tillkommer med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Härmed anmäler jag mig till ovanstående arrangemang 
och godkänner Svea Ekonomis villkor enligt ovan samt 
Senioruniversitetets allmänna villkor enligt katalogen sid 49.  _____________________________________
 (namnunderskrift)

 Anmälan vårterminen 2021

Jag anmäler mig till arrangemang nummer  ____________________

Arrangemangets rubrik:  _________________________________________________________________________________________

Namn:  _____________________________________________________________________________________________________________

Personnummer:  ___________________________________________________________________________________________________

Gatuadress:  _______________________________________________________________________________________________________

Postnummer och ort:  _____________________________________________________________________________________________

Mobiltelefon:  _____________________________  e-post:  ______________________________________________________________



Senioruniversitetet i Stockholm är en ideell förening av studieintresserade som har  
fyllt 55 år och lämnat det aktiva arbetslivet. Vi arrangerar föreläsningsserier och 
 exkursioner, studiecirklar och universitetskurser i former som passar för seniorer och 
 erbjuder både kunskap och studiegemenskap. Vi verkar genom frivilliga medlemsinsatser. 
Vårt  ursprung i universitetsvärlden borgar för en hög kvalitet i verksamheten. 

Senioruniversitetets styrelse
Ordförande  Cecilia Bäcklander
Vice ordförande  Britt Olofsdotter
Kassaförvaltare  Ulf Aspenberg
Ledamöter  Kenneth Abrahamsson 

Frågor via e-post skickas till 

 Mats Bodin 
kansliet@senioruniversitetet.se

 Peter Fagerlund
 Lisa Öberg

Studierektor för  Ann-Marie Engback  annmarie.engback@icloud.com 073-981 47 16 
studiecirklarna adjungerad

Ansvarig för  Ingela Karlsson ingela.karlsson1@gmail.com  070-654 05 95 
universitetskurserna adjungerad 

Administrativ chef  Eva Elfgren eva.elfgren@senioruniversitetet.se 08-789 43 13
 adjungerad

Kontaktperson för  Catherine Dahlström catherine.dahlström@ownit.nu 070-606 35 36
valberedningen

Senioruniversitetets kansli
På grund av den pågående pandemin är det osäkert om vi som tidigare år kan bemanna kansliet med 
föreningens volontärer och ge telefonservice på fasta tider. Vi hänvisar därför till hemsidan och vår 
telefon svarare för aktuella telefontider. Frågor via e-post skickas till kansliet@senioruniversitetet.se 
Inkommande e-post läser vi varje vardag och vidarebefordrar till den som bäst kan svara. Du kan 
förstås också skriva ett vanligt brev till postadressen nedan.

I kansliarbetet under Eva Elfgrens ledning deltar kursadministratör Mattias Montell och volontärerna:  
Leif Arvidsson, Ingrid Berg, Pia Berge, Nina Danielsson, Lena Engstedt, Elisabet Falk, Annika Grev, 
Gunnel  Gustafsson, Yvonne Hamawandi, Pia Hanner, Agnete Hebert, Elisabet Hermansson, Lisa 
Hildén, Ingrid  Hoffmann, Inger Johansson, Pirjo Kasari, Margareta Kvarneby, Stina  Lagerqvist, Gunnel 
Landberg, Birgitta Lindohf, Arne Lindqvist, Eva Pettersson, Ulla Ravell, Berit Spiik, Lisbeth Spångberg, 
Karin Stjernquist, Katarina Stocksén, Inger Tjäder, Lena Yrgård, Gun Åström och Ann Öhrén.

Arkivansvarig: Staffan Edmar. Ansvarig nyhetsbrev: Ingemar Björklund.

Senioruniversitetet i Stockholm · Postadress: Box 6276, 102 34 Stockholm 
Besöksadress: Hagagatan 1 · Telefon: 08-789 41 28
e-post: kansliet@senioruniversitetet.se · www.senioruniversitetet.se
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