HÖSTPROGRAM 2021
I samverkan med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Stockholms universitet

I programarbetet för hösten 2021 har främst Kenneth Abrahamsson, Alarik Arthur, Elisabet Attermark, Jane
Bergstedt, Kerstin Bjellerup, Ingemar Björklund, Cecilia Bäcklander, Kristin Dahl, Catherine Dahlström, Eva Elfgren,
Ann-Marie Engback, Lars Fant, Monika Hammar Granberg, Elisabet Hermansson, Ingvar Isfeldt, Erik Janson, Ingela
Karlsson, Anita Kruckenberg, Nina Kyrklund, Siv Leth, Arne Lindqvist, Anders Mellbourn, Helga Messel, Britt Olofsdotter,
Eva Palm, Ing-Marie Persson, Ulla Ravell, Françoise Sule, Anders Yrgård, Lisa Öberg deltagit.

Vi satsar nu stort och erbjuder ett rikt utbud i paritet med omfattningen före
pandemin. Och det har som vanligt inte varit någon hejd på kreativiteten
när det gäller planeringen av arrangemangen. I programmet ingår både
sådant som fått vila under pandemin och helt nya aktiviteter. Förutom föreläsningsserier finns som tidigare exkursioner, studiecirklar och universitetskurser. Helt klart finns här något för alla och det är bara att sätta igång och
botanisera bland allt som erbjuds!

Inga Sanner
ordförande Senioruniversitetet

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Välkommen till en ny termin med Senioruniversitetet!

UNIVERSITETSKURSER

Vi planerar för en rad spännande arrangemang i våra lokaler i ABF-huset,
på Rigoletto och på Hagagatan. Samtidigt ska vi ta tillvara det bästa av
erfarenheterna från pandemitiden. Vi har förstått att arrangemang i digital
version inte bara är att se som en nödlösning utan att det för vissa kan vara
ett attraktivt alternativ. Mot den bakgrunden kommer vi även i höst att
erbjuda vissa arrangemang på distans.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Nu ska det väl äntligen snart vara över – hur länge har vi inte väntat på att
få träffas igen ”på riktigt”! I skrivande stund (maj 2021) tror vi att det ska
vara möjligt att träffas fysiskt, men skulle så behövas finns självklart möjligheten att ställa om igen – pandemin har varit en skola i ﬂexibilitet. Som ny
ordförande för Senioruniversitetet i Stockholm ser jag mycket fram emot att
under hösten möta föreningens engagerade medlemmar i många olika sammanhang!

FÖRELÄSNINGSSERIER / TEMADAGAR

En höst
vi längtat efter!

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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Föreläsningsserier på distans
– hur fungerar det?
Av föreläsningsserierna är det fyra serier som också spelas in och ges
på distans, se sid. 9. Filmserien Klassikerfrossa ges enbart på distans,
se sid. 10.
Så här går det till att följa
en distansföreläsning:
Du får en beskrivning via e-post hur serien som du anmält dig till är
upplagd. Länkar till serien publiceras på hemsidan under Mina sidor.
Mina sidor når du när du loggat in. För att se föreläsningen klickar
du bara på länken och föreläsningen börjar på din skärm. I filmserien
Klassikerfrossa äger också samtal med föreläsare rum, i form av
Zoom-möten. Du kan ansluta dig från dator, surfplatta eller en smart
mobiltelefon och delta i diskussionen – du klickar bara på länken.
Några av höstens kurser i studiecirkelform genomförs helt eller delvis
på distans, se sid. 34.

Obs!
Vi reserverar oss för eventuella ändringar
vid fortsatta restriktioner med anledning
av coronapandemin.
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Medlemskap i Föreningen
Senioruniversitetet i Stockholm

Anmälan hösten 2021
Om ett arrangemang inte får tillräckligt antal
deltagare, kan det ställas in. Då återbetalar
vi inbetald avgift, självklart utan avbokningsavgift. Medlemsavgiften återbetalas ej. Vi
reserverar oss också för eventuella ändringar
i programmet.

längst bak i den tryckta katalogen. Antalet
platser för talonganmälningar är begränsat.
Anmälan måste ha namnunderskrift för att vara
giltig. Alla talonger registreras efter ankomstdatum. Om du inte har anmält någon e-postadress 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.

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

Anmälningsvillkor

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

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Anmälan via hemsidan senioruniversitetet.se
Som ny medlem skapar du först ett användarkonto. Alla som har deltagit i ett arrangemang
de senaste terminerna har redan ett användarkonto. Har du glömt lösenordet till ditt
användarkonto 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 kunduppgifter, uppdatera och klicka på SPARA.

UNIVERSITETSKURSER

Höstens program publiceras fredag 20 augusti på
hemsidan senioruniversitetet.se
Arrangemangen öppnar för bokning tisdag
24 augusti. Exakta tider ser du på hemsidan
under respektive arrangemang.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Senioruniversitetet är en ideell förening som bygger på volontärarbete. För att delta i Senioruniversitetets 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.

Läs våra anmälningsvillkor på sid. 57 och på
senioruniversitetet.se
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Eventuella ändringar från Senioruniversitetet
meddelas via e-post, sms och på hemsidan.

För dig som inte har tillgång till internet
Du kan anmäla dig med posttalongen som finns

Frågor och svar
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Anmälan

Betalning/Fakturafrågor

Hur anmäler jag mig till ett arrangemang?
Du anmäler dig på vår hemsida
senioruniversitetet.se. Har du inte tillgång
till internet så fyller du i och skickar in posttalongen som finns längst bak i katalogen.

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 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.

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.

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.

Hur betalar jag e-postfakturan?
Fakturan ligger som en bifogad fil i mejlet.
Öppna filen 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-postadress 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 ﬂesta
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.

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 söktrycket
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 reservplatsen om du inte längre vill gå på arrangemanget. Avanmäler du din reservplats innan det
skickats ut någon bekräftelse om plats, debiteras
du ingen avbokningsavgift.

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

Avanmälan och avbokning

Hur avanmäler jag min reservplats?
Logga in på Mina sidor och välj Mina reservplatser 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 anmälningsvillkor på sidan 57.

Fler frågor och svar hittar du på
hemsidan senioruniversitetet.se
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På plats eller på distans?

Tisdagsföreläsningar

2/11 Giftsvampar och svampgifter
– de vanligaste farliga svamparna i Sverige
Föreläsare Peter Hultén, apotekare,
Giftinformationscentralen
Värd Ingvar Isfeldt

Eftermiddagsserie
28/9 Förgiftad – berättelser om fasor, formler
och ﬁaskon
Föreläsare Ulf Ellervik, professor i bioorganisk
kemi, Lunds universitet
Värd Britt Olofsdotter

9/11 Den besvärliga Elin Wägner
Föreläsare Ulrika Knutson, journalist
och författare
Värd Catherine Dahlström

5/10 I Thalias tjänst
Föreläsare Paula Brandt, skådespelare
Värd Ingemar Björklund
12/10 Den liderliga häxan – häxhammaren
och de svenska häxprocesserna
Föreläsare Åsa Bergenheim, professor emerita,
institutionen för idé- och samhällsstudier,
Umeå universitet
Värd Catherine Dahlström

23/11 Vingkraft – om fåglar, fjärilar,
trollsländor, ﬂygplan och annat som ﬂyger
Föreläsare Mart Marend, författare, fotograf
och förläggare
Värd Ingemar Björklund
30/11 Teknoteologi
– AI och människans villkor
Föreläsare Susanne Wigorts Yngvesson, professor
i etik, Enskilda högskolan i Stockholm
Värd Kenneth Abrahamsson
Vill du veta mer om tisdagsföreläsningarna?
Se hemsidan under respektive rubrik.

26/10 Jämlikhet som samhällsmål
och verklighet
Föreläsare Per Molander, teknologie doktor,
tidigare generaldirektör för Inspektionen för
socialförsäkringen
Värd Kenneth Abrahamsson

Tid Tio tisdagar kl. 13.30–14.30: 28/9–30/11
Lokal Biografen Rigoletto, Kungsgatan 16
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 212100
9

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

19/10 Sverige genom konstnärens öga
– svenska landskap från ödebygd
till modern metropol
Föreläsare Nils-Olof Olsson, arkitekt
och författare
Värd Britt Olofsdotter

STUDIECIRKLAR SPRÅK

16/11 Dante – den förste författaren
Föreläsare Anders Cullhed, professor
i litteraturvetenskap, Stockholms universitet
Värd Britt Olofsdotter

UNIVERSITETSKURSER

inspelningarna. Välj den form som passar dig
bäst, avgiften är densamma.
Föreläsningsserierna är: Operans värld på och
bakom scenen, sid. 13, Moskva – modernismens
fjärde hörnpelare, sid. 16, Klimatoptimism –
möjlighet eller motsägelse, sid. 18 samt 30 år
efter Sovjetunionen, sid. 20.
Filmserien Klassikerfrossa ges enbart på
distans, se information på sidan 10.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Efter pandemiåret ser vi nu fram emot att återgå
till föreläsningsserier på plats.
Som komplement kommer dock fyra av
serierna som ges i Z-salen på ABF-huset att
spelas in. För dessa fyra serier har du valet att
antingen boka in en fysisk plats eller att följa
serien på distans. Två arrangemangsnummer
anges vid seriens beskrivning, ett för bokad plats
i Z-salen och ett för att följa serien på distans via

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Föreläsningsserier

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

Film

25/10 Wings. Larisa Shepitko.
Sovjetunionen 1966
En kvinnlig pilot har svårt att finna ro i det
dagliga livet efter kriget och fungera i sina
familjerelationer. Svartvit, stark debutfilm av
en ung ukrainsk filmskapare.

Klassikerfrossa
Filmserien Klassikerfrossa ges enbart på distans.
Höstens filmklassiker är ett urval filmer som
skildrar hur människor kan vara fångar i det
förﬂutna. Hur deras drömmar och livsmål går
förlorade, hur lögnen kan förgifta olika relationer
och hur livet gestaltar sig i olika tidshorisonter,
från dåtid till framtid i olika länder och sociala
gemenskaper. Den röda tråden är klassiska filmer
med en given plats i filmhistorien. Fyra fördjupningssamtal ingår: biominnen, bion och
drömmar om framtiden, filmfestivaler och hur
film påverkar människor.

1/11 India Song.
Marguerite Duras. Frankrike 1975
En poetisk skildring av det koloniala Indien och
den franska, uttråkade överklassen på 30-talet.
En ung diplomathustru står i centrum för filmen
signerad Marguerite Duras.
8/11 2046. Wong Kar-wai. Hongkong 2004
Magisk tidsresa om möten. En författare skriver
en roman om framtiden, dit man kan åka med
tåg för att återuppliva sina minnen. Men ingen
som har åkt med tåget har återvänt, så ingen vet
om det är sant.

4/10 M. Fritz Lang. Tyskland 1931
En tät thriller om en psykopatisk barnamördare
och den intensiva jakten på honom, både från
polisens och den undre världens sida. Filmen blev
Peter Lorres genombrott och var Fritz Langs
första ljudfilm.

10/11 Inledning och samtal nr 4
Filmpåverkan, ett svårfångat fenomen.
Ett samtal kring ett ”misslyckat” försök där
alla medverkande var nöjda.
1969 startade psykologen och forskaren Claes
Janssen en undersökning om man kunde använda
gruppsamtal som en metod att utforska hur film
påverkar människor. Det korta svaret på frågan
är ”nej”. Men studien gav också ett positivare
svar på en helt annan fråga: Att gemensamma
filmupplevelser framkallar och fördjupar kontakten mellan människor. Detta är ett samtal
50 år efteråt med Claes Janssen och några av de
ursprungliga gruppmedlemmarna.
Form Länk till ett förinspelat samtal. Efterföljande diskussion med deltagarna sker direkt
via Zoom den 10/11.

7/10 Inledning och samtal nr 1
Biominnen – då, nu och i framtiden.
Medverkande Jakob Abrahamsson, filmvetare
och vd Nonstop Entertainment
Form Samtalet äger rum via Zoom.
11/10 Gänget. Federico Fellini. Italien 1953
Utsökt berättad uppväxthistoria om ett gäng
killar som borde ha växt upp för länge sen.
Fellinis tidiga, men kanske mest personliga film
baserad på hans egna upplevelser.
13/10 Inledning och samtal nr 2
Gå på bio. Rum för drömmar
i folkhemmets Sverige.
Medverkande Carina Sjöholm, docent
och universitetslektor, Lunds universitet
Form Samtalet äger rum via Zoom.

Programansvariga Kenneth Abrahamsson
och Ingemar Björklund
Form På distans. Filmerna visas på länk ovanstående dagar och är tillgängliga för visning i
fem dagar. Inledningar och samtal äger rum
direkt via Zoom.
Tid Sex måndagar 4/10, 11/10, 18/10, 25/10,
1/11 och 8/11
Inledningar och samtal via Zoom:
Tid Tre onsdagar samt en torsdag
kl. 11.00–12.00: 7/10 (tor), 13/10, 20/10, 10/11
Avgift 800 kr
Arrangemang nummer 212120

18/10 Kvinnan i sanden.
Hiroshi Teshigahara. Japan 1964
En surrealistisk klassiker. En man på jakt efter
skalbaggar i öknen missar bussen hem och
tvingas övernatta hos en kvinna som bor i en
sandgrop. Dagen efter är stegen, som han klättrat
ned på, försvunnen och han måste hjälpa till att
hålla sanden borta från gropen.
20/10 Inledning och samtal nr 3
Filmfestivaler, skådespelare och möten.
En ﬁlmreporters tillbakablick.
Medverkande Cicci Renström Suurna,
filmreporter och filmkritiker
Form Samtalet äger rum via Zoom.
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Aktuella utställningar
inom konst och design

En historisk exposé – Islam
Från storslaget civilisationsbyggande till
al-Qaida och IS
Under fem föreläsningar reser vi från Bagdad
under mitten av 1200-talet till dagens globala
realiteter. Vi möter islam och dess påverkan på
kultur, vetenskap, historia och politik. Förändringarna har under århundradenas gång haft
betydande effekter på vår världsdel och vårt land.
3/11 Utvecklingen under den klassiska eran
Från storslaget civilisationsbyggande till stagnation och abbasidernas fall vid mongolinvasionen.
10/11 Islams mellantid
Från abbasidernas fall till framväxten av nya
stora riken: osmanerna, safaviderna, mogulerna.
17/11 Politiska idétraditioner i islam
under den klassiska eran
Från stöd till kalifatet till politisk pragmatism/
realism.
24/11 Framväxten av politisk islam
Det Osmanska rikets/kalifatets sammanbrott och
jakten på nya politiska modeller.
1/12 Våldsbejakande islamistisk extremism
al-Qaida, IS m.ﬂ., politisk shiaislam – från
samarbete med kungamakten till revolutionär
radikalism.

3. Nationalmuseum 27, 28, 29 oktober
Scandinavian Design och USA, 1890–1980
Höstens stora designutställning undersöker hur
idéer och design från Norden påverkat amerikansk kultur, samt omvänt, hur inﬂuenser från
USA har påverkat nordisk design. Över 200
föremål visas på teman som utforskar migration
och kulturarv och utbyten av skilda slag mellan
kontinenterna.
Föreläsare Helén Hallgren Archer/Göran Ståhle,
konstpedagog
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4. Waldemarsudde 10, 11, 12 november
Expedition Konst
En utställning med samtidskonst kopplat till
polarforskning på Arktis och Antarktis. Lars
Lerin, Dascha Esselius, Bigert & Bergström,
Sigrid Sandström, Johan Petterson och ﬂera
andra samtida konstnärer medverkar i denna
experimentella och innovativa utställning. Med
sin konst belyser de intressanta frågeställningar i

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Föreläsare Mohammad Fazlhashemi, professor
i islamisk teologi och filosofi, Uppsala universitet
och författare till böcker om persisk och
muslimsk idéhistoria
Programansvarig Kerstin Bjellerup
Tid Fem onsdagar kl. 14.00–15.45:
3/11–1/12
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 212130

UNIVERSITETSKURSER

2. Nationalmuseum 20, 21, 22 oktober
Carl Larsson, Anders Zorn och samtida
konstnärer i Sverige och i Frankrike
Carl Larsson mötte Karin i Frankrike och de
bodde där under sina första år som nygifta.
Vännen Anders Zorn med hustru Emma bodde i
Paris under åtta år innan paret ﬂyttade hem till
Mora 1896. Många svenska konstnärer samlades
i Frankrike där de inspirerades av det nya i konsten. Flera av dem hade kontakter med och tog
intryck av de franska impressionisterna.
Vi studerar Carl Larssons stora väggmålningar
i trapphallen likaväl som de små akvarellerna
från hemmet i Sundborn. Målningar av Zorn
och konstnärsvänner i Sverige och i Frankrike
presenteras.
Föreläsare Helén Hallgren Archer/Staffan Redin,
konstnär

VANDRINGAR / EXKURSIONER

1. Nationalmuseum 13, 14, 15 oktober
Om kvinnor i konsten
Vi ser hur kvinnor avbildats på olika sätt under
århundraden. I porträtten från 1500–1800-tal
visas kvinnans sociala ställning genom den miljö
hon befinner sig i. Vi ser hur modet och de olika
attributen ofta speglar kvinnornas intressen eller
yrken. Flera kvinnliga konstnärer presenteras
med olika motiv i museisamlingen.
Föreläsare Helén Hallgren Archer, intendent
Nationalmuseum/Karin Olsson Trollmo,
konstpedagog

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Konst

Historia

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
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skärningspunkten mellan konst och vetenskap
som presenteras i form av måleri, grafik, fotografier, skulpturala objekt, ljusinstallationer och
filmiska verk.
Föreläsare Elisabet Hedstrand, museipedagog
Waldemarsudde/Staffan Redin

han skildrar i Renegater, om att berätta skrönor,
skapa figurer som likt Henry Morgan fäster sig i
folksjälen och om den nya romanen Två pistoler.
3/12 Annika Thor i samtal med Lotta Olsson om
Odysseus pojke och om hur hon berättar en
historia så att den blir angelägen för dagens barn.

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

Programansvariga Cecilia Bäcklander
och Catherine Dahlström
Tid Fem fredagar kl. 10.00–11.45:
22/10–29/10, 12/11–19/11, 3/12
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212170

Anmäl dig bara till en av de tre grupperna!
Tid Fyra onsdagar kl. 10.30–12.00:
13/10, 20/10, 27/10, 10/11
Arrangemang nummer 212140

Resenärer i litteraturen

Fyra torsdagar kl. 10.30–12.00:
14/10, 21/10, 28/10, 11/11
Arrangemang nummer 212150

Obs! Detta är en repris på fyra av de föreläsningar som gavs hösten 2019. Tillkommer gör
Arne Melbergs föreläsning om Litteratur till fots.
Där gräset är grönare – följ med på en resa över
olika kontinenter med hjälp av forskningsresande,
äventyrare, emigranter, författare och poeter!

Fyra fredagar kl. 10.30–12.00:
15/10, 22/10, 29/10, 12/11
Arrangemang nummer 212160

25/10 Linnéaposteln Daniel Rolanders
äventyrliga resa till Surinam
Döda eller levande, alla Linnés utsända blev
nationalhjältar – utom Rolander, den kanske
mest betydande av dem. Humor och vetenskap
tillsammans kunde ha gjort hans sydamerikanska
rapportbok till en bestseller, men så blev det inte.
Boken är översatt i utdrag under titeln Ur regnskogens skugga.
Föreläsare Arne Jönsson, professor emeritus i
latin, Lunds universitet och översättare

Litteratur
Litterär salong
Vi utökar vår populära litterära salong för att ﬂer
ska få plats på samtalen om vitt skilda samtida
författarskap. Vi möter författare och översättare
under fem fredagsförmiddagar tillsammans med
förläggaren och journalisten Svante Weyler, journalisten och författaren Åsa Linderborg, kritikern Lotta Olsson och Catherine Dahlström,
docent i engelska.

1/11 Edita Morris
– världsberömd svensk fredsförfattare
Edita Morris (1902–1988) blev världsberömd för
sin roman Hiroshimas blommor. Hon var ständigt på resande fot och skrev romaner, noveller
och artiklar, oftast på engelska, om stora internationella frågor som Vietnamkriget, folkmordet i
Indonesien, juntan i Grekland, fattigdomen i
Latinamerika, miljöförstörelse och kärnvapen.
Föreläsare Monica Braw, författare och fil.dr i
japansk historia. Hennes biografi Jorden är vårt
hem. Edita Morris och hennes tid utkom 2018.

22/10 Jan Guillou i samtal med Åsa Linderborg
om ett långt och folkkärt författarskap med
historiska förtecken och en journalistik som gjort
avtryck i samtiden.
29/10 Marilynne Robinsons romaner har
beskrivits som meditationer kring trosfrågor.
Hennes samtal med Barack Obama blev virala.
Svante Weyler diskuterar Robinsons författarskap
med kritikern Maria Schottenius och biskop
emeritus Jonas Jonson.

8/11 Litteratur till fots.
Om tre vandrande författare
Mot slutet av 1900-talet prövade tre författare
sina egna, litteraturens och världens gränser:
Ryszard Kapuściński, som reste och skrev, W.G.
Sebald, som vandrade i historien och litteraturen,
Nicolas Bouvier, som sökte sig till världens gräns.
De gick en litteratur till fots.

12/11 Så nära men också så fjärran. Översättaren
John Swedenmark i samtal med Catherine
Dahlström om isländsk litteratur idag och om
Andri Snaer Magnasons Om tiden och vattnet.
19/11 Klas Östergren i samtal med Svante Weyler
om sin berömda sorti ur Svenska Akademien som
12

6/10 Regissören
– operauppsättningens spindel i nätet
Att iscensätta verket … eller en idé om verket?
Uppfattningar och missuppfattningar om nutida
operaregi.
Föreläsare Stefan Johansson, kulturkritiker,
dramaturg och regissör vid bl.a. Malmö Opera
och Kungliga Operan

22/11 Pionjärer, poeter och ﬂodfarare
Utifrån tre av sina böcker berättar föreläsaren
dels om utforskarna Mary Wollstonecraft, Mary
Kingsley, Isabella Bird och Alexandra DavidNéel, dels om egna resor till exotiska språk och
besjungna ﬂoder.
Föreläsare Nina Burton, författare och fil.dr i
litteraturvetenskap, ledamot av Samfundet
De Nio och Kungliga Vetenskapsakademien

13/10 Dramaturgi – operans arkitektur
Mozart, Puccini, Strauss: tre tonsättare, tre
dramaturgiska mästerverk. Hur gjorde de?
Föreläsare Katarina Aronsson, dramaturg vid
Kungliga Operan

Programansvarig Eva Palm
Tid Fem måndagar kl. 14.30–16.15:
25/10–22/11
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 212180

Musik
Operans värld på och bakom scenen
Med serien vill vi belysa operakonstens mångfasetterade verksamhet och ge olika ingångar till
operans värld. Hur tänker en operachef, en dirigent, en regissör, en scenograf eller en dramaturg
när en opera ska sättas upp? Vilka frågor ställer
sig sångarna själva? Hur fogas de olika intressenternas perspektiv samman när en föreställning
sys ihop? Vad händer på scenen – och vad händer
bakom den?

Obs! Föreläsningsserien spelas in. Välj om du
vill boka plats i Z-salen eller om du vill följa
serien på distans. Välj det arrangemangsnummer som passar dig bäst. Kostnaden är
densamma oavsett vilken form du väljer.

21/9 Musik och text, scenkonst och röster
– vad får oss att gå på operan?
Hur har förutsättningar och villkor skiftat under
operans drygt 400 år och vad har förändringarna
betytt vid tillkomsten av de operor som alltjämt
spelas?
Föreläsare Nils-Göran Olve, tidigare ordförande
för Kungliga Operans publikförening,
OperaVännerna
13
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Programansvarig Lars Fant
Tid En tisdag 21/9 kl. 11.30–13.15 samt fem
onsdagar 29/9–27/10, samma tid.
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212190, bokad plats
i ABF-huset
Arrangemang nummer 212191, inspelade
föreläsningar som blir tillgängliga två dagar efter
angivet föreläsningsdatum och kan ses t.o.m. två
veckor efter avslutad serie.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

27/10 Dirigentens roll vid en uppsättning
och under föreställningen
Hur förbereds en föreställning musikaliskt?
Vilken är textens betydelse för musiken och
dramat? Och varför måste en operadirigent alltid
förvänta sig det oväntade?
Föreläsare Patrik Ringborg, mångårig musikchef
i Tyskland och gästdirigent vid ett ﬂertal operahus på kontinenten

UNIVERSITETSKURSER

20/10 Operans scenograﬁ
– musik och bild i allians
Vad har scenbilden för funktion för musik och
sångare och vilken möjlighet har den att bilda
verkets dramaturgiska plattform? Och hur förvandlas en dålig kompromiss till en lyckad syntes?
Föreläsare Lars-Åke Thessman, scenograf
verksam bl.a. vid Göteborgsoperan, Det
Kongelige Teater och Kungliga Operan

VANDRINGAR / EXKURSIONER

15/11 ”Res aldrig med någon du inte älskar!”
Hemingway förﬂyttade sig uppenbarligen alltid i
sällskap med föremålet för sin kärlek. Föreläsaren kommer att presentera hans, Selma
Lagerlöfs och andra litterära nobelpristagares
tankar om avfärder, resor och hemkomster i dikt
och prosa.
Föreläsare Patrik Schylström, bibliotekarie,
Stockholms stadsbibliotek

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

29/9 På en operachefs bord
Kortsiktigt och långsiktigt, förutsägbart och
oförutsägbart – inblickar i en operachefs vardagsarbete.
Föreläsare Birgitta Svendén, operasångare,
vd och operachef vid Kungliga Operan

Föreläsare Arne Melberg, professor emeritus
i litteraturvetenskap, Universitetet i Oslo.
Hans böcker Resa och skriva utkom 2005 och
Gränstraﬁk 2020.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER

från grundläggande funderingar till avancerade
frågeställningar, formar dessa seminarier till
möten som utvecklar våra sinnen att förstå och
lyssna till musik på ett djupare plan.
Serien äger rum på samma dagar som föreläsningsserien Den svenska jazzens mästare –
100 år svensk jazzhistoria, men på eftermiddagen. Ibland innebär det fördjupningar av
moment som behandlats i föreläsningsserien, men
utgår också ifrån deltagarnas frågor och önskade
diskussionsämnen.
Obs! Serien genomförs vid ett minimiantal av
35 anmälda deltagare.

Levande jazzhistoria
Den svenska jazzens mästare
– 100 år av svensk jazzhistoria
Under höstens serie stannar vi på svensk mark
och följer några starka svenska musikprofiler och
deras samtid. Ulf Johansson Werre spelar, berättar och låter oss komma närmare musiken och
människorna genom decennierna och stilarterna
och sätta in deras gärningar i ett konstnärligt och
historiskt sammanhang. Vi analyserar musikerna
och deras inspirationskällor, förklarar olika
musikaliska uttryck vid ﬂygeln eller trombonen
och vid två tillfällen presenterar Ulf en gäst som
fördjupar upplevelsen av den aktuella föreläsningens tema.
Se även nedanstående serie Fördjupad
förståelse av jazzmusik.

Föreläsare Ulf Johansson Werre, jazzmusiker,
med.dr h.c., Uppsala universitet
Programansvarig Anita Kruckenberg
Tid Fem tisdagar samt en fredag kl. 13.45–15.30:
2/11, 9/11, 16/11, 26/11 (fre), 7/12, 14/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 850 kr
Arrangemang nummer 212210

2/11 Svensk dansmusik ”GOES HOT”
Calle Jularbo, Helge Lindberg, Svenska
Paramountorkestern m.ﬂ.

UNIVERSITETSKURSER

9/11 Swing, Swing, Swing!
Håkan von Eichwald, Arne Hülphers,
Gösta Törner m.ﬂ.

Povel Ramel
– en kulturhistorisk resa i glädjens tecken

16/11 Senswing och Bebop, nya soliststjärnor
Thore Ehrling, Thore Jederby, Alice Babs,
Bengt Hallberg m.ﬂ.

Obs! Serien är en repris från våren 2017.
Povel Ramel är en centralgestalt i det svenska
1900-talets kultur. Hans visor speglar och
kommenterar den svenska kulturhistorien på ett
unikt sätt. Hans musikproduktion famnar nästan
hela 1900-talets populärmusikhistoria från
skillingtryck till rock och rymmer även konstmusikaliska drag – allt tolkat med en glimt i ögat
och jazzig timing. Hans texter bjuder på såväl
ordlekar som filosofiska betraktelser och har
drag från såväl folkliga ballader som moderna
poeter. Vi gör här en djupdykning i Ramels omfattande produktion.

26/11 De legendariska åren, 50-talet
Arne Domnérus, Åke Persson, Harry Arnold,
Hacke Björksten m.ﬂ.

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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7/12 Fäbodjazz, Avantgarde och Cool
blandas med Swing och Dixie
Lars Gullin, Jan Johansson, Ove Lind,
Bengt-Arne Wallin, Jazz Doctors m.ﬂ.
14/12 Odyssé bland kursdeltagarnas
önskningar
Ulf sammanställer föreläsningen utifrån inkomna
förslag.

3/11 Povel Ramel och moderniteten
10/11 Povel Ramel och litteraturen

Föreläsare Ulf Johansson Werre, jazzmusiker,
med.dr h.c., Uppsala universitet
Programansvarig Anita Kruckenberg
Tid Fem tisdagar samt en fredag kl. 10.30–12.15:
2/11–16/11, 26/11 (fre), 7/12, 14/12
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 212200

17/11 Povel Ramel och historien
24/11 Povel Ramel och världen
8/12 Povel Ramel och ﬁlosoﬁn
15/12 Povel Ramel och musiken
Föreläsare Johanna Broman Åkesson, fil.dr
i musikvetenskap, Stockholms universitet
Programansvarig Anita Kruckenberg
Tid Sex onsdagar kl. 13.00–14.45:
3/11–24/11, 8/12–15/12
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 212220

Fördjupad förståelse av jazzmusik
I denna uppskattade serie förklarar och analyserar Ulf Johansson Werre diskussionsämnen
och frågor från deltagarna. En spännande och
spontan dialog om musikaliska företeelser, allt
14

Föreläsare Måns Tengnér, musikvetare
och musikjournalist
Programansvariga Monika Hammar Granberg
och Erik Janson
Tid Sex torsdagar kl. 10.00–11.45: 11/11–16/12
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 700 kr
Arrangemang nummer 212230

Mångvetenskap

11/11 Romansk konst och
notskriftens genombrott
Den tidiga europeiska medeltiden blandar
ingredienser från Rom och Bysans och ger så
småningom den enskilde konsthantverkaren –
och musikern – en ny roll: hos Peter Abélard,
de occitanska trubadurerna och abedissan
Hildegard av Bingen.

Apokalyps och utopi

18/11 Gotisk konst – att sträva mot skyn
De mäktiga gotiska katedralerna är stolta
manifestationer av ny teknik där skulpturer och
fönstermosaiker speglas i den nya musikens sinnrika rytmiska figurer över gudomligt långa toner.
Men har musikerna Léonin och Pérotin något
gemensamt med skulptörerna Pisano?

2/12 1400-talet – ”medeltidens höst”?
1400-talets ledande musiker Binchois och Dufay
prisas för sin ”engelska sötma”, precis som
bildkonstnärerna Fra Angelico, Filippo Lippi
och van Eyck balanserar de mellan traditionell
symbolik, stram form och en ny känslosamhet.

23/9 Ragnarök och Harmageddon
– apokalypsen i de religiösa traditionerna
Föreläsare Sten Skånby, fil.dr i religionshistoria
Apokalyptisk uppenbarelse
Föreläsare Anna-Lena Renqvist, fil.dr
i kontinental filosofi
30/9 Hoten mot jorden och universum
ur ett naturvetenskapligt perspektiv,
från nutid till långt in i framtiden
Föreläsare Magnus Näslund, fil.dr i astronomi
Apokalyps och utopi i arkitekturen
Föreläsare Peder Fallenius, fil.dr i konstvetenskap

16/12 Manierism och motreformation
– på gränsen till barock
Den katolska kyrkans svar på Luther och de
andra reformatorerna blir att satsa på storslagna
och dramatiska uttryck, men också på det

7/10 ”Kaos är granne med Gud”
Föreläsare Johanna Broman Åkesson, fil.dr
i musikvetenskap
15
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9/12 Klassisk renässans?
Harmoniska proportioner och klassisk balans –
men med stråk av inre oro – hos Rafael, Tizian
och Michelangelo, som precis som sina kollegor i
musiken Josquin och Isaac blir efterfrågade
internationella stjärnor.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

25/11 Trecento och Ars nova
Europa drabbas av den stora digerdöden
men repar sig snabbt och ger utrymme åt en
blomstrande världslig konst och musik i både
Italien och Frankrike: hos Giotto, Petrarca och
Boccaccio liksom hos musiker som Philippe de
Vitry, Machaut och Landini.

UNIVERSITETSKURSER

I ett tvärvetenskapligt upplägg belyser föreläsningsserien frågor och teorier kring begreppen
apokalyps och utopi. Det grekiska ordet apokalyps översätts närmast med ”uppenbarelse” eller
”avtäckande” med hänvisning till någonting
fördolt. I regel förknippas begreppet med katastrof eller ödeläggelse.
I judisk-kristen litteratur avser apokalyps
främst uppenbarelsens följder: en våldsam strid
för de förtrycktas upprättelse och de rättfärdigas
räddning eller slutet på en korrupt ordning och
en utopisk ordnings början. Tanken att mänskligheten står vid en apokalyptisk avgrund – och
kanske inför en mirakulös räddning – förtätas i
perioder av kris. Romarrikets undergång, medeltidens korståg, digerdöden och 1700-talets
blodiga final är exempel på ett återkommande
motiv. Dagens klimatkris, kärnvapenhot och
coronapandemi visar på det apokalyptiska
perspektivets aktualitet och utopins betydelse för
ett mänskligt liv.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Samspelet mellan musik och bildkonst ger oss
spännande inblickar och fördjupad förståelse för
århundraden när det moderna Europa börjar ta
form. Musiken ger en levande röst åt tysta målningar och byggnader, medan bildkonst och
poesi å andra sidan kan berätta om hur och var
man sjöng och spelade. Samtidigt gäller det att
vara kritiskt på sin vakt: Vad är verklighet och
vad är symboler och propaganda?
Obs! Detta är en ny och delvis omarbetad
version av en tidigare genomförd serie.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

intensivt personliga: hos målare som Tintoretto
och Caravaggio liksom hos musiker som
Monteverdi och Gabrieli.

Musik och konst under
medeltid och renässans

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
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”Och en väldig ängel kastade en sten, lik en
kvarnsten, i havet”
Föreläsare Nina Weibull, fil.dr i konstvetenskap

regelstyrd musik ger ofta utrymme åt infall och
slump, och fri improvisation kräver ramverk för
att bli meningsfull som kommunikation.
Föreläsare Måns Tengnér, musikvetare och
musikjournalist

14/10 Vad vill apokalypsen?
Föreläsare Palle Leth, fil.dr i filosofi

19/10 ”Inget kan existera utan ordning
– inget kan bli till utan kaos”
Med utgångspunkt i Friedrich Nietzsches citat
skildras de europeiska samhällenas och institutionernas upprepade sammanbrott samt deras
försök till en ny ordning alltsedan första världskriget fram till dagens begynnande (?) kaos.
Om människan vill och kan lära sig något av
historien? Det är frågan.
Föreläsare Helmut Müssener, professor emeritus
i tyska, Stockholms universitet, Hugo Valentincentrum, Uppsala

Cornucopia och terminalkris
– ekonomiska framtidsvisioner då och nu
Föreläsare Daniel Berg, fil.dr i ekonomisk
historia
Föreläsare Lärare på Senioruniversitetets
universitetskurser
Programansvarig Catherine Dahlström
Tid Tre torsdagar kl. 14.00–17.00: 23/9, 7/10,
14/10 samt torsdag 30/9 kl. 13.30–16.30.
Obs! Tiden
Lokal Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 400 kr
Arrangemang nummer 212240

26/10 När strömmen går …
Föreläsningen kommer att fokusera på föreställningar kring mänskligt agerande i krissituationer. Det finns föreställningar om hur folk
reagerar, exempelvis med panik eller plundring,
men dessa beteenden sker sällan i verkliga krissituationer. Vi kommer att ge exempel från den
internationella forskning som finns på området
och även diskutera vad detta har för effekt på
svensk krishantering.
Föreläsare Misse Wester, gästprofessor vid Lunds
universitet, riskhantering och samhällssäkerhet,
samtal med Christina Anderson, MSB

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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Ordning och kaos
Finns det något tema som ger ett tydligare
uttryck för vår tids strömningar än ordning och
kaos? Vad betyder begreppen och hur förhåller
de sig till varandra inom olika vetenskapliga
discipliner som konst och musik? Är det en
”naturlag” att vi människor vill se mönster,
samband och skapa ordning för att förstå och
kunna handskas med livet? Gör ordning oss
lyckliga, hur påverkas begreppen i en tid av
enorma förändringar inom samtliga livsområden
i stort och smått?

Programansvarig Helga Messel
Tid Fem tisdagar kl. 10.30–12.15:
28/9–26/10
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 212250

28/9 Ordning och kaos
– ett ﬁlosoﬁskt perspektiv
Föreläsare Henrik Lagerlund, professor vid
institutionen för filosofi, Stockholms universitet
5/10 Att skapa ordning i naturen
Carl von Linné ordnar naturen och ger den
namn. Men en dag dyker en underlig växt upp
som inte passar in i hans system. Han ger den
namnet Peloria (monster). Om detta berättar
Magnus Florin, författare till romanen
Trädgården.
Föreläsare Magnus Florin, dramaturg
och författare

Moskva
– modernismens fjärde hörnpelare
Den vitalitet och dramatiska intensitet som utvecklades i Sovjetunionen efter revolutionen fick
tydliga uttryck i arkitektur, konst, dans, musik,
mode, film och litteratur. Dessa sågs under 1920och 1930-talen som självklara medel för att
förverkliga de revolutionära målen och konstnärer var djupt engagerade i att omskapa
samhället. Moskva var vid sidan av Paris,
Berlin/Dessau och Amsterdam (De Stijl) en viktig
hörnpelare i modernismens utveckling.

12/10 Ordning och kaos i musiken …
eller lugnet efter stormen
Kan musik sägas vara en spegling av världsalltets
matematiska proportioner? Eller är det typiska
för musik tvärtom människans förmåga att bryta
mot det förutbestämda? Den musikaliska tvekampen mellan den ordningsälskande Apollon och
den utsvävande Dionysos får ständigt nya uttryck:

30/9 ”Seger över solen”:
det ryska avantgardets förnyelse av konsten
mellan estetikens och politikens diktat
Det ryska avantgardet kom från ca 1910 att
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4/11 Den sovjetiska montageﬁlmen
– den viktigaste konstformen?
I Sovjet sågs filmen som den ”viktigaste” (Lenin)
och som den ”högsta” (Eisenstein) konstformen.
Just därför var montagepraktikerna och teorierna
ständigt föremål för en hetsig debatt och kulturpolitiska markeringar. Montaget skulle forma
den nya socialistiska människan men också
knyta samhället till en gemensam historia. I
denna kontext uppstod olika praktiker och
teorier om filmens sociala, estetiska, politiska
och tekniska möjligheter, vilket föreläsningen
vill visa genom filmexempel.
Föreläsare Trond Lundemo, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet
Obs! Föreläsningsserien spelas in. Välj om du
vill boka plats i Z-salen eller om du vill följa
serien på distans. Välj det arrangemangsnummer som passar dig bäst. Kostnaden är
densamma oavsett vilken form du väljer.

21/10 Modernism för folket?
Musiken som verktyg och frizon i
1920- och 1930-talets Moskva
Vilken roll ska musiken och musikerna spela i det
sovjetiska samhället? Lenin själv är en stor vän
av Beethovens musik och vill bygga vidare på den
borgerliga konstmusikens framsteg – men med
allt striktare styrning från partiet. Som ledare för
Proletkult-rörelsen förespråkar Aleksandr Bogdanov i stället helt nya uttryck, med körsången som
viktigaste musikverktyg. Hur navigerar konstmusikkompositörer som Sjostakovitj, Roslavets
17
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Programansvarig Britt Olofsdotter
Tid Sex torsdagar kl. 10.00–11.45:
30/9–4/11 Obs! 14/10 kl. 9.30–11.45
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212260, bokad plats
i ABF-huset
Arrangemang nummer 212261, inspelade
föreläsningar som blir tillgängliga två dagar efter
angivet föreläsningsdatum och kan ses t.o.m. två
veckor efter avslutad serie.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

14/10 Konst och design för
att skapa en ny värld
Under tiden mellan 1905 och 1930-talet präglades
Ryssland och senare Sovjetunionen av omvälvande
politiska förändringar och en rasande samhällsutveckling, något som också återspeglades inom
konsten. Det ryska avantgardet var ingen homogen grupp av konstnärer men de ville alla ge
uttryck åt sin samtid. De inspirerades av de
senaste trenderna i samtidskonsten i väst, som
kubismen och den italienska futurismen, men
också av folkkonst och ikonmåleri i öst. Flera
viktiga strömningar växte fram i Ryssland, så
som suprematism och konstruktivism.
Föreläsare Margareta Tillberg, universitetslektor
i konstvetenskap, Uppsala universitet

UNIVERSITETSKURSER

7/10 Arkitektur som social kondensator
Under mindre än tio år, mellan inbördeskrigets
kaos och den socialistiska realismens partilinje,
hade den sovjetiska modernismen sin blomstringstid. Konstruktivisterna, med Moisej
Ginzburg i spetsen, ville ge maskinens nya epok
dess stil. De skulle lära sig en arbetsmetod av
ingenjörerna, bli livets organisatörer, inte dess
dekoratörer, och göra en konstruktiv insats i
samhällsbygget. Men vid sidan av dem fanns
också ”soloartister” som Konstantin Melnikov.
Föreläsare Claes Caldenby, professor emeritus i
arkitekturhistoria, Chalmers tekniska högskola,
Göteborg

VANDRINGAR / EXKURSIONER

28/10 Språk- och kulturrevolution
Efter Oktoberrevolutionen 1917 räknades bara
20 procent av befolkningen i Sovjetryssland som
alfabetiserade. Samtidigt talades tusentals olika
språk i etniska/kulturella grupper. Med hjälp av
intellektuella och aktivister blev bolsjevikernas
alfabetiseringskampanj under 1920- och 30-talet
en landsomfattande rörelse. Den nya regimens
utopiska sociala ingenjörskonst fick stöd av
modernistiskt tänkande inom språk och kultur,
med stark inspiration från avantgardets konstnärliga utopier.
Föreläsare Irina Sandomirskaja, professor i
kulturvetenskap, (CBEES), Södertörns högskola

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

och Mjaskovskij i detta snabbt föränderliga landskap? Kan vi höra den fortsatt skarpa rivaliteten
mellan storstäderna Moskva och Sankt Petersburg/Petrograd/Leningrad i den musik som
skapas?
Föreläsare Måns Tengnér, musikvetare
och musikjournalist

radikalt ändra olika konstarters uttrycksformer.
Föreläsningen diskuterar särskilt hur avantgardet
förstår det nya, det moderna och förnyelse i
förhållande till estetik och politik från dess
födelse till dess förändrade, och slutligen försvinnande betydelse i den sovjetiska ryska
konsten. Avantgardet gick från att utveckla en
idé om förnyelse av konsten utifrån en föreställning om estetikens egna diktat, det vill säga
genom att experimentera, till att söka förlika
detta diktat med den bolsjevikiska politikens.
Föreläsare Tora Lane, docent och forskningsledare vid Centre for Baltic and East European
Studies (CBEES), Södertörns högskola

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
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Naturvetenskap

Föreläsare Martin Pei, Executive Vice President
& CTO, SSAB

Klimatoptimism
– möjlighet eller motsägelse?

27/10 Tid för optimistisk realism
Det behöver inte vara en motsättning mellan att
våga se och beskriva hur allvarligt läget är och
att vara optimist. Men utmaningarna måste
presenteras tillsammans med möjliga lösningar i
framtiden. Klimatfrågan måste lösas utifrån ett
helhetsgrepp och genom en omställning av hela
samhället.
Föreläsare Karin Lexén, generalsekreterare
Naturskyddsföreningen

Kan man vara klimatoptimist? Är optimism i
detta fall en möjlighet eller bara en motsägelse?
Hur ser läget ut anno 2021 när vi så sakta är på
väg ut ur pandemin? Kanske går det att hitta
starka ekonomiska och politiska styrmedel för att
snabbt få utvecklingen i rätt riktning. Och hur
ser utvecklingsarbetet för klimatet ut i praktiken
för industrin?
Serien gör ett antal nedslag i klimatfrågan med
hjälp av några av landets främsta företrädare.

Obs! Föreläsningsserien spelas in. Välj om du
vill boka plats i Z-salen eller om du vill följa
serien på distans. Välj det arrangemangsnummer som passar dig bäst. Kostnaden är
densamma oavsett vilken form du väljer.

23/9 Agenda av möjligheter
Är det kört för planeten? Från klimatkris och
domedag till en agenda av möjligheter!
Föreläsare Johan Kuylenstierna, ordförande i
Klimatpolitiska rådet

Programansvariga Siv Leth och Alarik Arthur
Tid En torsdag samt fem onsdagar
kl. 14.00–15.45: 23/9 (tor), 29/9–27/10
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212270, bokad plats
i ABF-huset
Arrangemang nummer 212271, inspelade
föreläsningar som blir tillgängliga två dagar efter
angivet föreläsningsdatum och kan ses t.o.m. två
veckor efter avslutad serie.

29/9 Sverige kan bli världens
första fossilfria välfärdsstat!
Industrins färdplaner för fossilfri konkurrenskraft visar vägen.
Föreläsare Svante Axelsson, nationell samordnare
för Fossilfritt Sverige
6/10 Samspelet mellan klimatpolitik
och ﬁnans- och penningpolitik
Klimatet saknas idag i det finanspolitiska ramverket, vilket är problematiskt eftersom den
riskanalys som görs för framtida generationer
kan bli felaktig. I direktiv och utredningar för en
ny riksbankslag saknas också klimatet. Klimatpolitiska rådet konstaterar i den senaste rapporten att den ekonomiska politiken bättre behöver
ta hänsyn till klimatet och klimatmålen.
Föreläsare Cecilia Hermansson, forskare inom
fastighetsekonomi och finans, Kungliga Tekniska
högskolan, vice ordförande i Klimatpolitiska
rådet

Koldioxidsnålare transporter
för framtiden
Batteridrivna bilar har en lång historia. Efter en
historisk återblick går vi in i vår nutid med alternativ av miljöbilar och våra framtida resmönster.
Behöver vi en egen bil? Framtidsvisioner i olika
perspektiv som hur nya tekniker påverkar hur vi
använder bilar. Batteridrift kommer inte att
fungera för alla behov. Flytande fossilfria drivmedel kommer att vara nödvändiga för vissa
behov. Hur kommer elbilar att påverka/integreras
i vårt elsystem.

13/10 Har pensionskapitalet ett ansvar?
Pensionskapitalet är ett stort och långsiktigt
kapital vilket ger de perfekta förutsättningarna
för att bidra till klimatomställningen. Samtidigt
behöver vi säkerställa ett sunt risktagande och
säkra en trygg ekonomi för våra kunder. Vilket
ansvar har pensionskapitalet och vilka möjligheter finns det för att göra investeringar som
bidrar till en mer hållbar värld?
Föreläsare Helena Hagberg, hållbarhetschef
Skandia

5/10 Elbilen i backspegeln
– en bilhistorisk exposé
Fossilfria bilar är ingen ny tanke. Vid sekelskiftet
1900 var det en öppen fråga om förbränningsmotorer eller batterier skulle dominera. Vi gör en
exposé över tidig bilhistoria men också elbilens
renässans under andra världskriget och det tidiga
1970-talet – i Sverige och i omvärlden. Hur kan
vi förstå dessa utvecklingsspår i relation till
dagens elbilsboom?
Föreläsare Anders Houltz, docent i teknik- och

20/10 HYBRIT
Vattenfall, SSAB och LKAB har tillsammans
tagit initiativet att utveckla ny teknik för framställning av fossilfritt stål.
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inne i en förändringsfas. Det svenska elsystemet
har mycket energi tillgängligt, men ibland har vi
effektbrist. Föreläsningen inkluderar hur elbilsladdning påverkar elsystemet, och hur olika val
av elbilsladdning kan göras för att möjliggöra
hög andel förnybar småskalig elproduktion utan
dyra investeringar i elsystemet.
Föreläsare Christofer Sundström, biträdande
universitetslektor vid avdelningen Fordonssystem,
institutionen för systemteknik,
Linköpings universitet
Programansvarig Arne Lindqvist
Tid Sex tisdagar kl. 13.00–14.45:
5/10–9/11
Lokal Z-salen, ABF huset Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212280

Matematik
– räkna på smittor, risker och musik

26/10 Fossilfria bilars interaktion
med andra trender
Vägen bort från förbränningsmotorn är inte den
enda trend vi kan se inom transportområdet.
Erik Almlöf forskar om framtida transporttrender och hur övergången till mer hållbara
drivmedel interagerar med t.ex. självkörande
teknik, digitalisering och delning av fordon.
Detta samspel är avgörande för att få en helhetsbild av vart transportsystemet är på väg.
Föreläsare Erik Almlöf, doktorand, Integrated
Transport Research Lab, Kungliga Tekniska
högskolan

25/10 Sars, zika, covid-19. Vad kommer härnäst?
Hur påverkar förändringar i klimatet sjukdomars
utbredning och utbrott av nya epidemier? Hur
beror framtida smittspridning på vad vi gör idag?
Kan vi räkna på sjukdomar som vi inte vet
något om?
Föreläsare Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet
1/11 Varför är en kaffekopp lik
en badring men inte en boll?
Hur kan vi veta om universum är krökt och inte
plant? Det finns ett samband mellan denna fråga
och rubrikens, och svaren på dem öppnar nya
områden för forskning.
Föreläsare Gunnar Berg, tidigare universitetslektor i matematik, Uppsala universitet

9/11 Elbilsladdning i framtidens elsystem
Antalet laddbara bilar förväntas öka kraftigt
under kommande år. Samtidigt är hela elsystemet
19
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2/11 Framtida alternativa bränslen
Dieselgate-skandalen satte dieselmotorn och
utsläppen i fokus. Men det är inte dieselmotorn
i sig som är problemet utan att nya alternativa
hållbara bränslen behövs. Föreläsningen kommer
att måla världskartan av olika möjliga bränslen
från traditionella kolväten, biobränslen, ammoniak, vätgas och andra e-bränslen och deras
fördelar och nackdelar från produktion till användning i energilager och hållbara transporter.
Föreläsare Lars Eriksson, professor vid avdelningen Fordonssystem, institutionen för systemteknik, Linköpings universitet

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Smittor förändras när klimatet förändras. Vilka
följder kommer förändringarna att få på hälsan i
ett globalt perspektiv? Går det att räkna på sjukdomar som vi ännu inte vet något om?
Vi kommer även att titta närmare på de
matematiska principer som förklarar hur det är
möjligt att stora risker för enskilda individer kan
omvandlas till små risker för försäkringsbolag.
Matematiker kan skapa vad som helst, bara
det är konsekvent och logiskt. Vem, om inte en
matematiker, skulle påstå att en kaffekopp och
en badring är identiska? Den matematik som
kommer ur detta påstående används i bland
annat teoretisk fysik.
Matematiken finns överallt runt omkring oss,
inte minst i musiken. Den är ett bra verktyg att se
och förstå företeelser som inte är uppenbara.

UNIVERSITETSKURSER

19/10 El, biogas eller snålbil?
Hur ska jag tänka när det är dags att byta bil?
Behöver jag äga en egen bil? Hur vet jag vilken
sorts bil som är mest miljö- och klimatvänlig och
passar mina behov? Tips och tankar om hur man
kan tänka vid byte till bil som drivs av el eller
annat förnybart drivmedel. Och hur är det
egentligen, räcker verkligen elen när alla ska
ladda samtidigt?
Föreläsare Johan Lagrelius, projektledare,
Biofuel Region

VANDRINGAR / EXKURSIONER

12/10 Hur ser vårt resmönster
ut idag och i framtiden?
Våra samhällen och liv är byggda kring normen
om att äga och köra bil. Idag vet vi att bilismen
har negativa effekter på vårt klimat. För att
kunna nå klimatmålen behöver vi bl.a. ändra
våra resvanor, där resorna med bil minskar. Här
finns begreppet och livsstilen mobilist – där du
väljer färdmedel efter behov, inte efter vana och
norm.
Föreläsare Marie Pellas, ordförande,
Gröna Bilister

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

vetenskapshistoria och forskningschef, Centrum
för Näringslivshistoria

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK

8/11 Matematik och musik
Musikens toner kan uttryckas som talförhållanden, vilket matematikern Pythagoras upptäckte på 500-talet före vår tideräknings början.
Det var första gången ett fenomen i naturen
kunde uttryckas matematiskt, kunde kvantifieras.
Sedan dess har matematiken varit en självklar del
av naturvetenskapen.
Föreläsare Kaianders Sempler, vetenskapsjournalist och illustratör med vetenskapshistoria
som specialitet

möjligheter som bärkraftiga självständiga stater,
inte minst i ett historiskt perspektiv och i Rysslands slagskugga.
30/9 Ryssland
Imperiebygget från Rurik till Sovjetunionens fall.
Karaktärsdrag och myter.
Föreläsare Kristian Gerner, professor emeritus i
historia, Lunds universitet
7/10 Belarus
Europas sista diktatur? Vad är detta för land?
Föreläsare Stefan Eriksson, tidigare svensk
ambassadör i Minsk

15/11 Försäkringsmatematik
– hur stora risker omvandlas till små
och när det är mer komplicerat
Försäkringsbolag har i hundratals år lyckats med
konststycket att omvandla ekonomiska risker
som är potentiellt katastrofala för individer till
relativt små risker för försäkringsbolaget.
Samtidigt har de både tjänat mycket pengar och
bidragit till väl fungerande samhällen.
Föreläsare Filip Lindskog, professor i försäkringsmatematik, Stockholms universitet

15/10 Ukraina
Rysslands vagga. Det klämda gränslandet.
Föreläsare Jakob Hedenskog, forskningsledare,
FOI
21/10 Sydkaukasien
… med Georgien, Armenien, Azerbajdzjan.
Gamla kulturer möter en ny geopolitik.
Föreläsare Torgny Hinnemo, analytiker, tidigare
korrespondent och UD-medarbetare

22/11 Sonja Kovalevsky och andra kvinnor
som påverkat matematiken
”Jag kan inte förstå att personens kön skulle vara
ett argument emot att hon anställs som privatdocent. Det här är ju ett universitet, inte en badinrättning.” Så svarade David Hilbert, när
universitetet i Göttingen sa nej till att anställa
Emmy Noether, doktor i matematik. Hon fick
jobbet – men utan lön.
Föreläsare Britt-Marie Stocke, tidigare
universitetslektor i matematik, Umeå universitet

28/10 Det forna sovjetiska Centralasien
Kazakstan, Kirgizistan, Tadjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Sidenvägens nya stater.
Föreläsare Torgny Hinnemo
4/11 Ryssland efter Sovjetunionens
sammanbrott
Vad och var vill Ryssland vara i framtiden?
Föreläsare Carolina Vendil Pallin, fil.dr i statsvetenskap, London School of Economics and
Political Science, forskningsledare, FOI

Programansvarig Kristin Dahl
Tid Fem måndagar kl. 12.00–13.45:
25/10–22/11
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 212290

Obs! Föreläsningsserien spelas in. Välj om du
vill boka plats i Z-salen eller om du vill följa
serien på distans. Välj det arrangemangsnummer som passar dig bäst. Kostnaden är
densamma oavsett vilken form du väljer.

Politik och samhälle

Programansvariga Nina Kyrklund
och Anders Mellbourn
Tid Fem torsdagar samt en fredag
kl. 12.30–14.15: 30/9, 7/10, 15/10 (fre), 21/10,
28/10, 4/11
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212300, bokad plats
i ABF-huset
Arrangemang nummer 212301, inspelade
föreläsningar som blir tillgängliga två dagar efter
angivet föreläsningsdatum och kan ses t.o.m. två
veckor efter avslutad serie.

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

30 år efter Sovjetunionen
Vid årsskiftet 1991–1992 upplöstes Sovjetunionen. Tidigare delrepubliker blev självständiga
och det nya Ryssland blev mycket mindre än
vad både tsarer och kommunistparti tidigare
härskat över.
I sex föreläsningar belyser vi det gamla och det
nya Ryssland, vad det historiskt har varit, strävat
efter och i framtiden vill bli, och går igenom
några av de nya staterna, deras problem och
20

24/11 Populism så in i Norden
Agrar populism, skatteprotest och extrem
nationalism finns i bakgrunden. Idag är invandrings- och EU-kritik de populistiska partiernas
kärnfrågor. Förändringar i det politiska landskapet gjorde att ett populistiskt parti i senaste
valet blev andra eller tredje största parti i de
nordiska länderna.
Föreläsare Ann-Cathrine Jungar, docent i
statsvetenskap, Södertörns högskola
1/12 Populism: Hot eller hopp?
Varför växer populismen i alla länder på alla
kontinenter samtidigt? I essäboken Populistiska
manifestet greppar Åsa Linderborg och Göran
Greider populismens orsaker och konsekvenser:
socialdemokratins kris, nyliberalismens fiasko
och antirasismens naivitet.
Föreläsare Åsa Linderborg, fil.dr i historia och
journalist, Aftonbladet

27/10 Populistiska rörelser
– varför så dåligt rykte?
Skolan lär oss att demokrati är folkstyre.
Att populismen vädjar till ”folket”, oberoende av
klass – varför ses det som negativt? Föreläsningen
behandlar demokrati av olika kvalitet, politiskt
vi och dom-tänkande, och varför även ickepopulistiska partier tar till populistiska strategier.
Föreläsare Folke Tersman, professor i praktisk
filosofi, Uppsala universitet
3/11 ”Traditionella värden” som politisk idé
Här försöker vi förstå varför många politiska
rörelser världen över vurmar för så kallade traditionella värderingar. De säger sig värna familjen
och är ofta negativa till homosexualitet, ”regnbågsfamiljer”, sexualundervisning, aborträtt och
feminism. Hur hänger denna utveckling samman
med populism?
Föreläsare Emil Edenborg, fil.dr i statsvetenskap,
forskare vid Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutet, Stockholm

UNIVERSITETSKURSER

Programansvarig Lisa Öberg
Tid Fem onsdagar kl. 11.30–13.15: 27/10–24/11
samt onsdag 1/12 (Z-salen kl. 9.00–10.45)
Obs! Tid och lokal
Lokal Katasalen (samt Z-salen 1/12), ABF-huset,
Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212310

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Obs! Serien är delvis en repris från våren 2020.
I debatten talas ofta om populism. Ett knepigt
begrepp, men möjligt att definiera. Alla dessa
rörelser och partier som kallas populistiska – vad
har de gemensamt? Efter den inledande frågan
behandlas så kallade ”traditionella värden”,
minnespolitik, populistiska partier och regional
separatism i olika länder i och utanför EU. Såväl
höger- som vänsterpopulism synas innan serien
avslutas med frågan: Är populism enbart ett hot,
eller finns det även något hoppingivande?

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

docent i freds- och konﬂiktforskning, Södertörns
högskola och Utrikespolitiska institutet

Populism – vad är det egentligen?

Vem kan man lita på?
Om en medievärld i förändring med storkapital,
hot, hat, troll, åsiktsbubblor och vita ﬂäckar.
3/11 Pengarna och yttrandefriheten. Vilken
makt har de internationella teknikjättarna?
Föreläsare Karin Pettersson, kulturchef på
Aftonbladet
10/11 Vem värnar en ansvarig journalistik
och vad händer vid övertramp?
Föreläsare Ola Sigvardsson, tidigare Allmänhetens Medieombudsman

17/11 Minnespolitik och populism
För varje nation är historiska minnen viktiga,
men populistiska rörelser lyfter ofta fram vissa
historiska minnen av politiska skäl. Den här
föreläsningen handlar om minnespolitik, delade
städer och kulturarv efter krig. Vi bjuds på
aktuella exempel från hela världen.
Föreläsare Johanna Mannergren Selimovic,

24/11 Hur starkt står public service
i ett nytt medielandskap?
Föreläsare Gabriel Byström, chef för vd-enheten,
Sveriges Radio och författare till böcker om den
demokratiska utvecklingen i Centraleuropa
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17/11 Näthat, hämndporr, misshandelsﬁlmer,
hets – om skyddet för yttrandefrihet
och integritet på internet
Föreläsare Mårten Schultz, professor i civilrätt,
Stockholms universitet

STUDIECIRKLAR SPRÅK

10/11 Är regional separatism ett hot
mot europeisk integration?
Föreläsningen behandlar frågan om hur partier
och politiska rörelser som förespråkar självständighet för t.ex. Katalonien och Skottland ser
på EU och europeisk integration, samt i vad mån
de kan sägas vara populistiska. Vilka demokratiska värden står på spel? Vilken roll spelar EU:s
institutioner?
Föreläsare Niklas Bremberg, docent och
biträdande lektor i statsvetenskap, Stockholms
universitet

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER

18/11 När majoriteten hotar minoriteten
– om rätten att vara avvikare
Ett problem för politiska tänkare är att majoritetsbeslut kan medföra förtryck av minoriteter
eller att grupper utesluts från den demokratiska
processen. Här är frågan hur ett demokratiskt
system kan säkerställa rättigheter för dem som
inte tycker som – eller lever som – den rådande
majoriteten.
Föreläsare Torbjörn Tännsjö

8/12 Lokalpressen och Sveriges vita ﬂäckar
Föreläsare Gunilla Kindstrand, journalist,
tidigare kulturchef på Mittmedia
15/12 Ja, vem kan man lita på? Två pionjärer
om förändringarna i medievärlden
Föreläsare Robert Aschberg, provokatör och
centralfigur i framväxten av kommersiell tv,
Christina Jutterström, kvinnan som blev Sveriges
mesta chefredaktör i de etablerade medierna
Programansvariga Cecilia Bäcklander,
Anders Mellbourn och Lisa Öberg
Tid Sex onsdagar kl. 10.30–12.15:
3/11–24/11, 8/12,15/12
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 600 kr
Arrangemang nummer 212320

25/11 Följa demokratiska beslut – en plikt?
När lagbrott blir det rätta
Civil olydnad förekommer trots relativt väl
fungerande demokratiska system. Kan det vara
rätt att bryta mot lagen? Hur hanterar vi demokratiskt fattade beslut som strider mot etik eller
rättsmedvetande? Dessa och andra frågor
behandlas under denna sista föreläsning om
demokratin i vardaglig praktik.
Föreläsare Torbjörn Tännsjö

Den ofärdiga demokratin
2/12 Framtidens demokrati. Arbetets
demokratisering och global demokrati
Författarna till boken Folk & Vilja är överens
om mycket, men inte riktigt allt. Under det
avslutande samtalet diskuterar de en utvidgning
av demokratin till nya områden i samhället, och
hur en demokrati på internationell nivå kan
fungera.
Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö samtalar.

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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Tankar om dagsläge och utvecklingsmöjligheter.
I länder nära oss inskränks demokratin på olika
sätt. I Sverige varnar politiska debattörer för att
demokratin och dess institutioner står under
attack. Våra demokratiskt valda representanter
utsätts allt oftare för trakasserier och hot.
Etablerade institutioner ifrågasätts. En avgörande
fråga blir hur Sverige ska utveckla en hållbar
demokrati på olika områden, kanske ﬂer än idag?
Serien bygger på filosofiprofessorerna Folke
Tersmans och Torbjörn Tännsjös nya bok
Folk & Vilja, ett försvar av demokratin i vår tid.
Alla pass avslutas med en frågestund.

Programansvariga Catherine Dahlström
och Lisa Öberg
Tid Fem torsdagar kl. 10.00–11.45:
4/11–2/12
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 212330

4/11 Vad menar vi med demokrati?
Hur ser hoten mot demokratin ut idag?
Demokrati är inte bara rösträtt. Den är mer
än så. Som startpunkt formuleras en modern
definition av begreppet. Därefter får vi en
orientering om dagens största hot mot demokratin på lokal nivå och globalt. Är mötesfrihet
och åsiktsfrihet hotade i Sverige?
Föreläsare Folke Tersman, professor i praktisk
filosofi, Uppsala universitet

Iran och maktspelet i Mellanöstern
Efter att USA under president Trump lämnade
kärnvapenavtalet med Iran har läget i Mellanöstern blivit alltmer spänt och ytterligare skärpts
efter Förenade Arabemiratens och andra arabstaters avspänningsavtal med Israel. Kampen om
vilken regional stormakt som ska dominera i
området har eskalerat, inte minst genom proxykriget i Jemen, med Iran på ena sidan och Saudiarabien på den andra. USA, Ryssland, Turkiet,
Israel, Iran och Saudiarabien spelar med egna
agendor i regionen, samtidigt som president
Bidens utfästelser om ny kursriktning har låtit
vänta på sig.

11/11 Frihet, jämlikhet och elitism
– om maktfördelningens dilemman
Vi fördjupar oss i maktfördelningens problem i
ett demokratiskt samhälle. Vad kännetecknar en
elit och dess inﬂytande? Hur ska makten fördelas? Ska de mest insatta ha mer makt? Bör
barns makt stärkas? Vad är frihet?
Föreläsare Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk
filosofi, Stockholms universitet
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25/11 ”Lek inte med lejonets svans”.
Iran i världspolitikens centrum
Komplicerade relationer med USA, Israel, Ryssland och Kina. Proxykrig och militärövningar.
Kärnvapenutveckling? Hur inverkar embargopolitiken, oljan, islamismen/shiismen? Iran – en
”ondskans axelmakt”?
Föreläsare Said Mahmoudi, professor emeritus i
internationell rätt, Stockholms universitet

Programansvariga Nina Kyrklund, Elisabet
Hermansson och Ing-Marie Persson
Tid Fem torsdagar kl. 12.30–14.45:
11/11–9/12
Lokal Z-salen, ABF-huset Sveavägen 41
Avgift 500 kr
Arrangemang nummer 212340

UNIVERSITETSKURSER

9/12 Fred i Mellanöstern
– vilken roll spelar medlare?
Konﬂikten mellan Iran och Saudiarabien (och
USA) påverkar hela Mellanöstern och i förlängningen världen. Hur kan den lösas?
Vilken roll kan medling spela för att bidra
till avspänning, hantering och lösning av konﬂikterna i regionen?
Föreläsare Isak Svensson, professor vid
institutionen för freds- och konﬂiktforskning,
Uppsala universitet

VANDRINGAR / EXKURSIONER

18/11 Iran idag – i skuggan av en revolution
Iran genomgick 1979 sin andra revolution på
mindre än hundra år. Revolutionen öppnade för
en kamp mellan olika visioner och grupperingar
om hur ett nytt Iran skulle se ut. Kvinnors ställning, religionens betydelse och folkets röst – frågor som Irans befolkning kämpat om i hundra år
och gör än idag. Samtidigt har landets utrikespolitik satt det på kollisonskurs med USA, vilket i
sin tur har stått landet dyrt i form av extremt
drakoniska sanktioner.
Föreläsare Rouzbeh Parsi, programchef MENA,
Utrikespolitiska institutet

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

2/12 Vänner och ﬁender i
Persiska viken och Levanten
Iran har sedan den islamiska revolutionen 1979
skaffat sig både fiender och allierade på Arabiska
halvön och i Levanten. Libanon, Syrien, Irak och
Jemen utgör alla en del av Irans strategiska djup
i arabvärlden, varje land på sitt sätt. De sex
monarkierna på Arabiska halvön har i sin tur
varierande förhållningssätt till den stora grannen
på andra sidan Persiska viken – präglat av allt
från bitter fiendskap till medlarinsatser.
Föreläsare Bitte Hammargren, mellanösternanalytiker, senast FOI och Utrikespolitiska
institutet

11/11 Det historiska arvet och dess betydelse
Iran, en gammal stormakt med spår av
Alexander den store, Sidenvägar och zoroastrism.
Ett land som lockat brittiska, ryska och amerikanska intressen, där 1979 ett folkligt uppror
mot en sekulär monarki resulterade i en islamisk
republik.
Föreläsare Hossein Sheiban, docent i historia,
Stockholms universitet

STUDIECIRKLAR SPRÅK
ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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Temadagar

vinskribent, Gastronomiska Akademiens
ständige sekreterare

Närvarons magi – dagens upplevelse,
morgondagens minne

Så ser den svenska måltiden ut idag
Föreläsare Jenny Damberg, författare, matoch kulturskribent, bl.a. i Svenska Dagbladet

11 oktober
”… Jag minns detta tydligt. Jag vet inte hur länge
denna situation på scenen varade, men det kändes
som en evighet. Vi hade upplevt närvarons magi.
Vi tumlade ut från teatern och ända sedan den
kvällen har jag funderat på vad som gör sådana
upplevelser möjliga.”
Willmar Sauter

Det svenska kokboksfenomenet
Föreläsare Christina Möller, tidigare provkökschef Coop, ledamot i Måltidsakademien
Symbolum
Ett program för forskning om upplevelsedimensioner av europeisk gastronomi.
Föreläsare Carl Jan Granqvist, adjungerad
professor i matkonst vid Norsk hotellhøgskole,
universitetet i Stavanger, initiativtagare till
Restaurang- och hotellhögskolan Campus
Grythyttan samt kokboksbiblioteket i Måltidens
hus, Grythyttan.

Pandemin har drabbat oss alla. Nu ser den ut att
ge vika. I seminariet ska vi likt den romerska
guden Janus rikta blickarna både bakåt och
framåt. Vilka slags kulturella evenemang har
vi saknat under vår isolering? Vilka estetiska
erfarenheter längtar vi efter? Vilken innebörd har
starka upplevelser av teater, musik och natur ur
filosofiska och socialpsykologiska perspektiv?
Inspirationskälla är en nyutkommen bok
Aestetics of Presence av Willmar Sauter (2021).
”Närvarons estetik” pekar på faktorer som
påverkar våra förnimmelser och våra reﬂektioner
när vi möter det som ligger bortom vardagen.

Programansvarig Françoise Sule
Tid Måndag 22/11 kl. 12.00–16.00
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 250 kr
Arrangemang nummer 212360

Stadsplanekonstens förnyare
Per O. Hallman

Medverkande
Willmar Sauter, professor emeritus, institutionen
för kultur och estetik, Stockholms universitet
Sofia Nyblom, musik- och teaterkritiker, kulturjournalist, radioproducent
Programansvarig Helga Messel
Tid Måndag 11/10 kl. 13.00–16.00
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 250 kr
Arrangemang nummer 212350

Mannen bakom många av Stockholms mest
älskade områden.
30 november
Per O. Hallman (1869–1941) är en av våra stora
svenska stadsplanerare och arkitekter, under
1900-talets första decennier en klart lysande
stjärna, länge delvis skymd men nu mer aktuell
än någonsin.
Inspirerad av bland annat den österrikiske
stadsplaneraren och arkitekten Camillo Sitte
introducerade han en ny skola för konstnärlig
stadsbyggnadskonst. Arkitekterna steg här fram
som en viktig yrkeskår bredvid ingenjörerna och
förmedlade en arkitektur som ansågs tillgodose
människors behov av funktion, ljus, luft och
skönhet – viktigt särskilt i en tid av trångboddhet
och fattigdom.
I Hallmans vision fanns det plats för alla.
Storgårdskvarteren för arbetarfamiljer vid Blecktornsparken och Rödabergsområdet, de eleganta
enfamiljshusen och ﬂerfamiljshusen i Lärkstan,
den småskaliga integrationen i trädgårdsstäderna
Gamla Enskede, Tullinge, Äppelviken och Sköndal i Stockholm har mycket gemensamt med
andra Hallmanska platser runt om i Sverige.
De är alla ödmjukt infogade i stadsplanen efter
terrängens förutsättningar.

”Aptiten kommer medan man äter”
(François Rabelais 1490–1553)
22 november
Temadag om den svenska matkulturen. Utifrån
Europaparlamentets Betänkande om Europas
gastronomiska arv tittar vi närmare på hur
matkulturen utvecklats och utvecklas i Sverige.
Programmets utgångspunkt är Europas kreativa
kulinariska kultur, som består av en mängd
olika regionala matvanor. De sträcker sig
från lokala traditioner av familjemåltider till
europeiska gastronomiska upplevelser.
Den svenska gastronomins två guldåldrar
Föreläsare Karsten Thurfjell, producent på
Sveriges Radios kulturredaktion, mat- och
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Trädgårdsstaden
En demokratisk livsmiljö
Föreläsare Mats Deland, docent i historia,
Mittuniversitetet i Sundsvall

I Hallmans fotspår
Hur förvaltas stadsplanearvet efter Hallman?
Föreläsare Kjell Forshed, arkitekt SAR/MSA,
Brunnberg & Forshed arkitektkontor

Hallman i Stockholm
Skönhet och trevnad i nya stadsdelar
Föreläsare Monica Andersson, tidigare fastighetsborgarråd resp. stadsbyggnads- och miljöborgarråd i Stockholm och Laila Reppen,
arkitekt SAR/MSA

Panelsamtal
Moderator Monica Andersson
Programansvarig Britt Olofsdotter
Tid Tisdag 30/11 kl. 13.00–16.15
Lokal Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 250 kr
Arrangemang nummer 212370

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Hallman i landsorten
Med uppdrag från Kiruna till Tollarp
Föreläsare Ulrich Lange, professor emeritus
i kulturvård med inriktning mot bebyggelsehistoria, Göteborgs universitet

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

En dag skall jorden bliva vår
Per O. Hallman och Albert Lilienberg
Föreläsare Claes Caldenby, professor emeritus
i arkitekturens teori och historia, Chalmers
tekniska högskola, Göteborg

UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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Vandringar och exkursioner
Höstvandringar i Stockholmsnaturen

Skärgården i skuggan av Stockholm?
Del II

Här är arrangemanget för dig som uppskattar
långpromenader med matsäck under sakkunnig
ledning i upplevelserika naturmiljöer. Vi uppmärksammar geologi och vatten, ﬂora och fauna,
kulturminnen och friluftsvärden samt reﬂekterar
över naturvärden och hur de ska kunna bestå.
Varje vandring omfattar 8–10 km, 4–5 timmar
med start och mål på olika platser med gångavstånd till SL-trafiken.

Skärgården var tidigt en ”kornbod” för Stockholm och närliggande städer. Livsmedel och
andra lokalproducerade varor strömmade från
öarna till fastlandet. Vad produceras idag, av vem
och åt vilket håll går strömmen, om det alls finns
någon? Vilka förutsättningar kan man se för
skärgårdsbornas försörjning och hur styrs öarna
– lokalt eller från fastlandet? Vilken är vår
skärgårdsbild?
Serien är en fristående fortsättning på arrangemanget från hösten 2019 då Blidö besöktes.
Höstens exkursionsmål är Utö i Haninge
kommun. Ett nytt inslag är frågan om vattenförsörjning och avloppshantering i en tid av
förväntade klimatförändringar.

1/9 Introduktion
Varför och hur skydda natur? Kultur i ett naturreservat? Presentation av exkursionsområdena.
2/9 alt. 3/9 Erstavik
Erstavik är ett av de sista kvarvarande fideikommissen i Sverige. Företaget värnar om jordbruk, skogsbruk och jakt. Markexploatering har
konsekvent förhindrats av ägaren. Vidsträckta
naturområden har upplåtits för friluftsliv och
naturreservat. Området hyser kulturminnen och
ﬂera olika naturtyper.

7/9 Utö – en del av Bergslagen
Naturgivna förutsättningar.
Föreläsare Anders Yrgård, fil.lic. i naturgeografi,
Stockholms universitet
Redan Gustav Vasa …
1500-talets framväxande centralmakt lägger sig i
och skärper indrivningen av skatt på skärgårdsprodukter. Hur gick det sen?
Föreläsare Urban Nordin, fil.dr i kulturgeografi,
Stockholms universitet

9/9 alt. 10/9 Bornsjön
Syftet med naturreservatet är att bevara ett
större, oexploaterat och storstadsnära område
med levande kulturbygd och varierad natur samt
gynna friluftsliv som inte kräver särskilda
anläggningar. Bornsjön är Stockholms reservvattentäkt, vilket kräver restriktioner för jordoch skogsbruk.

14/9 Framsteg eller marginalisering?
Skärgårdslivets utveckling bygger på ständig
anpassning mellan skilda aktörer och givna förutsättningar. Har anpassningen förr och nu varit
framgångsrik, och vem styr idag – fastlandet eller
öarna?
Föreläsare Urban Nordin

Föreläsare och exkursionsledare Bo Eknert,
fil.lic. och tidigare mångårig föreståndare för
miljövårdskurser och biologisk-geovetenskaplig
utbildning vid Stockholms universitet
Programansvarig Anders Yrgård
Tid Onsdag 1/9 kl. 13.00–14.45, introduktionsföreläsning för bägge grupperna
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge

21/9 Kan man få ett glas vatten?
Skärgårdsöar består av berggrund med mycket
liten lagringsförmåga av sött grundvatten. Både
på djupet och runt om öarna finns saltvatten.
Hur klarar man dricksvattenförsörjningen och
hanteringen av avloppsvatten på ett hållbart sätt i
skärgården?
Föreläsare Anders Nordström, lektor i naturgeografi, Stockholms universitet och Kungliga
Tekniska högskolan

Exkursioner torsdag/fredag, enligt separata
anvisningar.
Tid Grupp 1 kl. 10.00–15.30: 2/9 och 9/9
Grupp 2 kl. 10.00–15.30: 3/9 och 10/9
Plats Resväg med SL och plats för samling meddelas senare.
Tillgänglighet Varierande terräng, grusstigar och
kuperad skogsstig. Guidesystem med hörsnäckor.
Avgift 700 kr, SL-resor tillkommer
Arrangemang nummer 212400

28/9 Utö – en typisk skärgårdsö?
Under en heldagsexkursion på norra Utö, överblickar vi till fots några av öns naturliga tillgångar och begränsningar och vilken betydelse
de har. Vi räknar med att få möta ett par
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3. Konstvandring på Söder
Vi vandrar i klassiska konstnärskvarter kring
Katarina kyrka. Här finns gott om konstverk,
ﬂera med en underfundig humor. Vi avslutar vid
Medborgarplatsen med en utblick över Fatbursparken.
Mötesplats Mosebacke torg

Konstvandringar
Under höstens tre konstvandringar tittar vi
närmare på både konst och arkitektur.

Grupp 3 kl. 13.00–14.30
Arrangemang nummer 212440
Grupp 4 kl. 13.00–14.30
Arrangemang nummer 212450

1. Konstvandring runt Djurgårdsbrunnsviken
Under vår vandring kring Djurgårdsbrunnsviken
tittar vi närmare på de ståtliga villorna i
Diplomatstaden innan vi rör oss vidare till
området kring Sjöhistoriska museet. Här finns
ett ﬂertal konstverk i form av minnesmonument
av olika slag. Vi går vidare över den nya Folke
Bernadottebron och avslutar vandringen i
området kring Rosendals slott.
Mötesplats Utanför Berwaldhallen

Tre onsdagar 22/9, 29/9, 6/10:
Grupp 5 kl. 10.00–11.30
Arrangemang nummer 212460
Grupp 6 kl. 10.00–11.30
Arrangemang nummer 212470

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Grupp 7 kl. 13.00–14.30
Arrangemang nummer 212480
Grupp 8 kl. 13.00–14.30
Arrangemang nummer 212490

2. Gärdet då och nu
– konst och arkitektur under 90 år
Följ med på en tidsresa i Gärdesstaden från
Tessinparken till Kungliga Musikhögskolan.

UNIVERSITETSKURSER

Guider Marie Andersson och Eva Palmqvist,
konstpedagoger och konstvetare från Konstvandringar Stockholm.
Programansvarig Eva Elfgren
Avgift 600 kr
Tid Tre tisdagar 21/9, 28/9, 5/10:
Grupp 1 kl. 10.00–11.30
Arrangemang nummer 212420
Grupp 2 kl. 10.00–11.30
Arrangemang nummer 212430

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Programansvarig Anders Yrgård
Tid Tre tisdagar kl. 13.00–14.45:
7/9, 14/9, 21/9 samt exkursion tisdag 28/9
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Resväg exkursion Pendeltåg med byte till SL-buss
och skärgårdsbåt. Åter i Stockholm på kvällen.
Detaljer meddelas senare.
Tillgänglighet i fält Ön är bitvis backig, grusgångar och stigar lättgångna. Guidesystem
med hörsnäckor. Stadiga och halkfria skor
rekommenderas.
Avgift 900 kr, inkl. föreläsningar, guidning i fält,
skärgårdslunch med frågestund på värdshuset.
Resor med SL och båtbiljett tillkommer.
Arrangemang nummer 212410

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Gärdesstaden planerades och bebyggdes främst
under 1930-talet. Husen blev högre, det byggdes
hus i park utan stora innergårdar. Starrbäcksringen uppfördes på 1990-talet. Idag har vi
kommit fram till nästa årsring i det nya Sveakvarteret och Kungliga Musikhögskolan.
Mötesplats Tessinparken, mot Valhallavägen

representanter för olika verksamheter på ön.
Skärgårdslunch på Utö Värdshus.
Exkursionsledning Urban Nordin, Anders
Nordström och Anders Yrgård

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
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Universitetskurser
Senioruniversitetets kurser 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.
Kursernas omfång anges i högskolepoäng.
Studietakten innebär normalt motsvarande
7,5 poäng per termin, d.v.s. kvartsfart.

till universitet och högskolor. Våra kurser är
inte heller formellt poänggivande.
Deltagare som följer en kurs som sträcker sig
över ﬂera terminer, har förtur till påföljande
termin.

Undervisningen består av föreläsningar och/eller
seminarier och ibland av studiebesök. Undervisningen meddelas i regel av lärare som undervisar eller har undervisat vid universitet eller
högskola eller har doktorsexamen.
Inga formella behörighetskrav ställs på deltagarna, men om särskilda förkunskaper krävs i
något ämne anges detta särskilt.
Tentamensprov kan anordnas för dem som
så önskar. Intyg om godkänt prov lämnas.
Obs! Dessa intyg kan inte användas vid ansökan

Nya deltagare kan ansluta sig till en pågående
ﬂerterminskurs.

Astronomi

Ekonomisk historia

Kostnader för litteratur och ev. entréavgifter
tillkommer.
Anmälan Ny anmälan krävs varje termin.

Kontaktperson för universitetskurser är
Ingela Karlsson, tfn 070-654 05 95
ingela.karlsson1@gmail.com
För kurslitteratur, se respektive
kursbeskrivning på hemsidan.

Översiktskurs

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

Fristående kurs: 7,5 poäng.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kursen syftar till att ge en bred överblick över
ämnet astronomi. Vi behandlar egenskaperna
hos olika astronomiska objekt, såsom planeter,
stjärnor, supernovor, svarta hål och galaxer, och
hur de utvecklas med tiden. Vi synar vår galax,
Vintergatan, och rörelsemönster som tyder på
närvaron av en ännu oidentifierad massa, den
mörka materien. Vi tar även upp olika former av
energi och krafter som styr utvecklingen i
kosmos och vi behandlar vad kosmologiska
teorier och observationer säger om universums
utveckling fram till nu och vidare in i framtiden.
Vi bekantar oss även med stjärnhimlen via ett
s.k. planetarieprogram, som du utan kostnad kan
ladda ner till din dator.

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Ekonomisk historia är ämnet där dagens frågor
om arbetskrisen, de svältande i överﬂödssamhället och teknikutvecklingens närmast lagbundna fortskridande mot allt mäktigare
maskiner i människornas tjänst ges sina
historiska paralleller och förklaringar.
30-poängskursen i ekonomisk historia går nu
in på sin fjärde och sista termin. Efter att i de
föregående delkurserna ha format en bred kunskap om den ekonomisk-historiska utvecklingen
griper vi oss här an frågan om hur denna historia
kan skrivas. Olika ekonomisk-historiska forskningstraditioner presenteras var för sig över åtta
seminarier. Finns det en särskild ”energins
ekonomiska historia”? Är det samma historia om
industrialiseringen och välståndsökningen som
skrivs utifrån marxistiska respektive nyklassiska
ekonomiska perspektiv? Ytterst berör denna
avslutande delkurs frågan om hur den ekonomisk-historiska sanningen formas – och formar
vår samtid.

Kursledare Magnus Näslund, fil.dr,
universitetslektor, Stockholms universitet,
magnus@astro.su.se
Tid Sju onsdagar kl. 14.00–16.30: 3/11–15/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1000 kr
Arrangemang nummer 212600
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Filosoﬁ
Filosoﬁska frågor 2

Kursledare Anna-Lena Renqvist, fil.dr,
Södertörns högskola,
annalena.renqvist@filosofisktforum.se,
070-374 91 98
Tid Åtta torsdagar kl. 10.00–13.00:
21/10, 28/10, 11/11–16/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1450 kr, inkl. kompendium (hämtas vid
kursstart på Hagagatan 1)
Arrangemang nummer 212630

Geovetenskap
Sverige från grunden

Kursledare Henrik Ahlenius, fil.dr, Stockholms
universitet, henrik.ahlenius@philosophy.su.se och
Palle Leth, fil.dr, Stockholms universitet, palle.
leth@philosophy.su.se
Tid Åtta fredagar kl.12.30–15.00:
8/10–29/10, 12/11–3/12
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212620

Kontinental ﬁlosoﬁ
Kärlek, konst och sanning

Kursledare Anders Yrgård, fil.lic, i naturgeografi,
Stockholms universitet,
anders.yrgard@hotmail.com
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Fristående kurs: 15 poäng. Moment 2:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Vad är poängen med kärlek? Frågan adresserar den
skapande potential som i mytologi och poesi tillskrivs kärleken som garant för världens mångfald
och naturens kretslopp och de älskandes fruktbara lidande. Kursen fokuserar på filosofins vidare
värdering av den skapande kraftens ursprung och
mening, jämte sanningshalten hos dess verk.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Denna nybörjarkurs öppnar dörren till mineralriket och Sveriges geologi, såväl berggrund som
jordtäcke. Lär dig undersöka och känna igen våra
vanligaste ”stenar” och jordlager, och möt såväl
spännande skönheter som råvaror och material
av teknisk och ekonomisk betydelse för samhällsutvecklingen. Överblicka det svenska landskapet
och upplev hur berg, dalar, slätter och jordlager
hänger ihop i en mångmiljonårig skapelseberättelse. Varför ökar intresset för geoturism och
”geologiska parker”, såväl nationellt som globalt?
Förutom kurslitteratur och föreläsningar
bygger kursen på praktiska övningar, studiebesök och utomhusundervisning. Under hösten
2021 ligger fokus på berggrunden och under
våren 2022 på jordtäcket. Som ett separat arrangemang planeras till våren 2022 en exkursion
med geovetenskapligt tema över några dagar till
valda miljöer i Mälardalen, Närkeslätten och
Bergslagen, som belyser den svenska landskapsutvecklingen – Landskapet berättar.

UNIVERSITETSKURSER

Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Kan en handling vara moraliskt fel även om den
maximerar välbefinnandet? 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 egentligen orden sin mening, och hur förhåller sig
språket till vår upplevda omvärld?
Moment 4 av grundkursen i filosofi tar upp
utvalda filosofiska problem och gestalter inom
såväl praktisk (moralfilosofi, etik) som teoretisk
filosofi (språkfilosofi, kunskapsteori). Utifrån
originaltexter, välskriven sekundärlitteratur och
föreläsningar kommer vi tillsammans att studera
och utvärdera filosofernas försök att besvara
dessa frågor.
Höstens kurs är en fortsättning från vårens
kurs Filosoﬁ ska frågor 1.
Nya deltagare är välkomna.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

I det första momentet har vi diskuterat argument
i grekisk, hellenistisk och judisk-kristen filosofi
fram till den modernitet där estetiken formuleras
som en filosofisk disciplin i egen rätt och det
strikt moderna konstbegreppet konstitueras.
I höstens moment betraktar vi sambandet kärlekkonst-sanning inom 1800-talets filosofiska strömningar fram till den hermeneutiska fenomenologi
som i efterkrigstidens Europa fi nner en filosofins
nytändning i ljuset av filosofins erotiska bas.
Kursen vänder sig till den som söker en kritisk
förståelse av en värld beskriven i filosofi, konst
och media. Deltagare bör ha följt kurser i filosofi
och/eller kontinental filosofi alternativt odlat
motsvarande intresse. Varmt välkommen!

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Kursledare Daniel Berg, fil.dr, Stockholms
universitet, daniel.berg@ekohist.su.se
Tid Åtta onsdagar kl. 10.00–12.30:
29/9–27/10, 10/11–24/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212610

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
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Idéhistoria

Dessutom medverkar lärare från Sveriges
geologiska undersökning och Naturhistoriska
riksmuseet.
Tid En måndag 27/9 kl. 13.00–15.30 och fem
tisdagar kl. 13.00–15.30: 12/10, 19/10, 26/10,
23/11, 30/11 samt heldagsexkursion till Utö
tisdag 5/10. Studiebesök tisdag 9/11 kl. 13.00–
15.30 på Naturhistoriska riksmuseet.
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1150 kr, båtresa till Utö tillkommer.
Arrangemang nummer 212640

Tidigmodern idéhistoria, från
renässansen till och med upplysningen
Grundkurs: 30 poäng. Moment 2:4.
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.
Höstens kurs motsvarar det andra momentet
på grundkursen i ämnet vid universitetet och
avhandlar den tidigmoderna idéhistorien, alltså
från renässansen och fram till 1700-talets slut.
Det innebär att föreläsningarna kommer att ta
upp ämnen som renässanshumanismen, reformationsepokens religiösa konﬂikter, framväxten av
en ny världsbild och en ny och modernare vetenskapsuppfattning, den moderna staten som
alstrar nya politiska teorier och naturrättsteorier
samt hela upplysningen.
Nya deltagare är välkomna.

Historia
Det moderna samhället 1800–2000
Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Historia handlar om människor förr: hur de
försörjde sig, hur de tänkte och hur de bar sig åt
mot varandra. Genom att studera historia kan du
bättre förstå och kunnigare diskutera det som
händer i dagens samhälle, här i Sverige och i
världen. Det kritiska tänkandet genomsyrar
utbildningen och ökar din förmåga att ta ställning till historiska problem och förklaringar. Här
får du möjlighet att tänka om! Undervisningen
består av föreläsningar, seminarier och ett museibesök.
Under den tredje terminens studier kommer vi
att följa konsekvenserna av industrialiseringen
och uppbyggnaden av det moderna samhället. Vi
läser om hur den tidiga europeiska kolonialismen
övergår i imperialism och hur de nya staterna
hanterar internationella konﬂikter under världskrigen. Men samtidigt sker även en fundamental
förändring i Europa, nämligen demokratiseringen
och välfärdssamhällets framväxt. Tonvikten
ligger på Europas historia.
Nya deltagare är välkomna.

Kursledare Erland Sellberg, professor emeritus,
Stockholms universitet,
erland.sellberg@idehist.su.se
Tid Åtta onsdagar kl. 14.00–16.30:
6/10, 20/10, 27/10, 8/12, 15/12 (Obs! Katasalen)
samt 3/11, 17/11, 1/12 (Obs! Sandlersalen)
Lokal Katasalen/Sandlersalen, ABF-huset,
Sveavägen 41
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212660

Konstvetenskap
Från 1900 till nutid
Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Momentet ägnas perioden 1900 till nutid, från
formprövande modernism till postmodernism
och interaktivitet. Aspekter som behandlas är:
brottet med akademiska regler om rumslig och
figurlig illusion, exemplen Picasso, kubism och
afrikanska masker, Matisse, linje- och färgharmoni, expressionism, Kandinsky och det
andliga i konsten, konstruktivism och rörelsedyrkan i maskinåldern, DADA, nonsens och
samhällsdrift, ”Entartete Kunst”, surrealism
och Giacometti, Frida Kahlo, Duchamps och
konceptkonst, abstrakt expressionism, Pop,
performance, genusaktivism och miljöperspektiv
i en postmodern konstvärld.
Nya deltagare är välkomna.

Kursledare Niklas Ericsson, fil.dr, Stockholms
universitet, niklas.ericsson@historiker.se,
070-731 19 48
Tid Åtta fredagar kl. 9.30–12.00:
17/9, 24/9, 8/10 (halvgrupp), 15/10 (halvgrupp),
22/10, 29/10, 12/11 (museibesök), 19/11 (halvgrupp), 26/11 (halvgrupp), 3/12 samt två fredagar
kl. 13.00–15.30: 15/10 (halvgrupp) och 19/11
(halvgrupp)
Lokal Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41.
Halvgrupper äger rum på Hagagatan 1, 2 tr,
rum Cambridge. Obs! 15/10 och 19/11
kl. 13.00–15.30 ges i Palmesalen, ABF-huset
Avgift 1150 kr, kostnad för kompendier och
museibesök 250 kr tillkommer.
Arrangemang nummer 212650
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betraktar konst från tidig medeltid till och med
1600-talet och moment 2 handlar om konsten
från 1700-talet till våra dagar. Vi analyserar de
viktigaste teknikerna, motiven och konstdragen
som hjälper oss att placera ett föremål i rätt
kontext. Under kursens gång kommer vi att göra
ﬂera utﬂykter till museer. Ta gärna med era
konstverk till föreläsningen!

Konst och arkitektur under 1900-talet
Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Med utgångspunkt i 1800-talets slut gör vi under
två terminer en exposé över 1900-talets olika
konst- och arkitekturriktningar. Vi tar också upp
den samtida konsten och arkitekturen.
Vi diskuterar konstens roll och konstnärsrollens förändring under 1900-talet. Under
kursens gång kommer vi att se hur olika konstriktningar och estetisk experimentlusta gång på
gång förändrar förutsättningarna för vad konst
är och vad en konstnär gör.
På arkitekturens område följer vi den modernistiska arkitekturen från de tidiga pionjärerna
till den världsomspännande arkitekturstil som
kallas den internationella stilen. Vi diskuterar
också motståndet mot modernismen. Den experimentella och visionära arkitekturen under
1960-talet och postmodernismen blir därefter
ämnen för vår uppmärksamhet.
Avslutningsvis ägnar vi oss åt den samtida
konsten och arkitekturen.

Litteraturvetenskap

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Kursledare Svetlana Svensson, fil.dr, Stockholms
universitet, s.ya.svensson@gmail.com
Tid Åtta fredagar kl. 12.30–15.00:
24/9–22/10, 12/11, 19/11, 3/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212690

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Kursledare Nina Weibull, fil.dr, tidigare
1:e intendent, Konstsamlingarna, Stockholms
universitet, ninamweibull@gmail.com
Tid Åtta tisdagar kl. 14.00–16.30:
5/10–26/10, 9/11–30/11
Lokal Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 1150 kr, kostnad för kompendium ca
300 kr, kan tillkomma.
Arrangemang nummer 212670

Litteraturen och dess historia
från antiken till medeltiden

Med känsla för färg och form – att
värdera och datera olika konstföremål
med början från medeltiden till 1900-talet
Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Vill du kunna datera och värdera ett konstverk?
Har du en tavla, ett smycke eller en porslinstallrik hemma och vill veta hur gammal den är
eller vad den kan vara värd? Kursen syftar till att
hjälpa dig med detta. Den omfattar två moment
och sträcker sig över två terminer. Moment 1
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Kursledare Håkan Trygger, doktorand
i litteraturvetenskap, Stockholms universitet,
hakan.trygger@littvet.su.se
Tid Åtta måndagar kl. 10.00–12.30:
20/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12, 13/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212700

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Kursledare Peder Fallenius, fil.dr, verksam vid
The Swedish Program, Handelshögskolan i
Stockholm, peder.fallenius@swedishprogram.org,
070-254 16 16
Tid Åtta fredagar kl. 9.30–12.00:
24/9–29/10, 12/11, 19/11
Lokal Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212680

UNIVERSITETSKURSER

Grundkurs: 30 poäng. Moment 1:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Människor har i alla tider berättat historier och
skapat olika former av litteratur. I vår litteraturvetenskapliga kurs behandlas litteraturen och
dess historia från antiken till nutid. Kursen
syftar till att vidga förståelsen för olika typer av
litterära verk, att ge kunskaper om främst den
västerländska litteraturens utveckling, samt att ge
inblick och övning i litteraturvetenskaplig teori
och metodik.
Vi läser prosa, epik, lyrik och dramatik. Exempel på författare och texter som läses: Homeros,
Sapfo, Sofokles, Bibeln, Vergilius, Dante och
Heliga Birgitta. Fokus ligger på de enskilda
texterna men kursen ger även kunskaper om
mer övergripande aspekter av den västerländska
litteraturens historia.
Höstens moment förutsätter inga förkunskaper
i litteraturvetenskap och kan med fördel läsas
av deltagare som tidigare följt senare delar av
kursen.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK

Kursens fyra moment är fristående och kan läsas
var för sig och förutsätter inga förkunskaper i
religionshistoria. Höstens moment kan med
fördel läsas även av deltagare som tidigare läst
andra delar av kursen. Ett studiebesök tillkommer.

Litteraturens kvinnor – författare,
läsare och teorier genom tiderna
Fristående kurs: 15 poäng. Moment 1:2
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Hur har idéer om kön och könsskillnader och
deras betydelse för samhällsstrukturen påverkat
och samverkat med litteraturen genom tiderna?
Vad är en kvinnlig författare? Vilka berättelser
skriver hon? Läser kvinnor på ett särskilt sätt?
Hur kan vi tänka kring det ökande utbudet av
tv-serier skapade av kvinnor? Hur har villkoren
för skrivande och läsande kvinnor sett ut fram
till våra dagar?
Under två terminer följer vi hur kvinnor framträtt i litteraturen som skrivande, som läsande
publik, som teoretiker och som huvud- eller
bipersoner i litterära verk, från skriftens begynnelse till nutiden. Vi gör nedslag i enskilda
författarskap, tittar närmare på teman som
kärleksromaner och sex, undersöker genrer som
deckare och bästsäljare och utforskar teoretiska
perspektiv genom närläsningar av romaner, och
mycket mer.
Litteraturen utgör underlag till de föreläsningar som inleder varje lektionstillfälle. Utöver
föreläsningsdelen ingår tid att tillsammans mer
ingående diskutera enskilda verk. Teoretiska
texter som diskuteras under kursen kommer att
tillgängliggöras i ett kompendium.

Kursledare Sten Skånby, fil.dr, Stockholms
universitet, 070-812 67 57
Tid Åtta tisdagar kl. 10.00–12.30:
28/9–16/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212720

Statsvetenskap
EU:s ursprung, uppbyggnad
och utveckling
Grundkurs: 30 poäng. Moment 4:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Det blir allt svårare för svenska medborgare att
förstå hur landet styrs. Globaliseringen och sammanﬂätningen av olika övernationella politiska
system gör bilden svårtydd – inte minst när det
gäller relationerna med Europeiska unionen (EU).
Beslut om nya lagar fattas idag t.ex. i stor utsträckning i Bryssel, av ministerrådet och
Europaparlamentet, inte av Sveriges riksdag.
Vill du veta hur Sverige styrs idag behöver du
därför förstå hur EU ser ut och fungerar och hur
svenska politiska institutioner deltar i det europeiska samarbetet.
Kursen ger en bred och grundläggande beskrivning av hur Europeiska unionen är organiserad samt hur och varför EU skapades, och hur
och på vilket sätt Sverige deltar i samarbetet. Den
historiska utvecklingen beskrivs fram till idag,
liksom även problem under resans gång, som
t.ex. Brexit och samarbetet för att bekämpa
covid-19. En genomgång av beslutsprocesserna
och viktiga politikområden där EU:s institutioner
spelar centrala roller görs, och med utgångspunkt
i Sverige analyseras hur samarbetet mellan EU
och medlemsstaterna fungerar i teori och praktik.

Kursledare Anna Cavallin, fil.dr, Stockholms
universitet, cavallinannam@outlook.com
Tid Åtta onsdagar kl. 14.00–16.30:
22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12, 15/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge.
Obs! Föreläsningarna 3/11, 17/11, 1/12 och 15/12
ges i Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212710

Religionshistoria
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Syd- och Östasiens religioner
Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
I den här delkursen studerar vi religionerna med
ursprung i Syd- och Östasien, hinduismen och
buddhismen i första hand men därutöver även
de särskilda religionerna i Kina och Japan.
I centrum för delkursen står de religiösa föreställningarna, myter och riter med hänsyn tagen
till samhälle, kultur och den enskilda människan.
Kursen ger ett historiskt såväl som ett nutida
perspektiv.

Kursledare Torbjörn Larsson, docent, Stockholms universitet, torbjorn.larsson@statsvet.su.se
Tid Sex måndagar kl. 13.00–15.30: 8/11–13/12,
samt torsdag 11/11 (Palmesalen) kl. 13.00–15.30
och torsdag 16/12 (Cambridge) kl. 13.30–16.00.
Obs! Tiden
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge,
Obs! 11/11 Palmesalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212730
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Kursledare Bertil Nygren, docent, Stockholms
universitet, bertil.nygren@statsvet.su.se
Tid Sex torsdagar kl. 13.30–16.00: 4/11–9/12,
samt två måndagar kl. 13.00–15.30:
8/11 (Sandlersalen), 6/12 (Palmesalen)
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Cambridge,
samt Sandlersalen (8/11) och Palmesalen (6/12),
ABF-huset, Sveavägen 41
Avgift 1150 kr
Arrangemang nummer 212740

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Fristående kurs: 7,5 poäng.
Momentet motsvarar 7,5 högskolepoäng.
Internationella relationer, utrikespolitik, säkerhetspolitik – teorier och begrepp, definitioner och
traditioner. Hur skall man förstå dagens värld?
Varför blev den så här? Varför ser den ut som den
gör idag? Varför fattas så märkliga politiska
beslut? Varför går man ut i krig? Varför internationell terrorism? Vad skall man göra åt allt
detta, eller åt dagens situation, och hur kommer
morgondagens värld att se ut? Frågorna är
många, svaren ännu ﬂer. Forskningen kring dessa

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

frågor är inte entydig, verkligheten är svår att
karaktärisera på något enkelt sätt. Detta är en
snabbkurs för den som vill veta och förstå mera.

Introduktions- och översiktskurs
i internationella relationer

UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

33

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER

Kurser i studiecirkelform
Studiecirkeln är en studieform i det lilla formatet
och förutsätter ett aktivt engagemang från deltagarnas sida.
Deltagarantalet är begränsat till mellan 7 och
14 deltagare (exklusive kursledaren) för de kurser
som går på Hagagatan. Detsamma gäller distanskurserna.

Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.
Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 32,
och Ferdosi bokhandel på Karlavägen 4 har
studeranderabatt mot uppvisande av Senioruniversitetets kallelse.

Tid Höstterminens kurser pågår i tio veckor, i
normalfallet med start i vecka 39. 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.

Några av höstens kurser genomförs helt eller
delvis på distans. Vi använder videoplattformen
Zoom. Lektionerna leds av din kursledare och du
och övriga deltagare kan ställa frågor och prata
med varandra. Undervisningen kan ske med
ljudfiler, filmklipp 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 finns 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.

Distansundervisning

Lokalerna på Hagagatan är anpassade för
personer med funktionsvariationer. Lokalerna
är utrustade med wifi.

Läsåret 2021/2022
De ﬂesta språkkurser är läsårskurser. Deltagare
som följer en språkkurs som sträcker sig över
ﬂera terminer har förtur till påföljande termin.

Kontaktperson för språkcirklar
och övriga studiecirklar är
Ann-Marie Engback,
073-981 47 16
annmarie.engback@icloud.com

För studiematerial, se respektive
kursbeskrivning på hemsidan.

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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UNIVERSITETSKURSER

Anmälan För att försäkra dig om en plats bör du
anmäla dig i god tid före vecka 39. Kurser med
färre än sju deltagare ställs vanligtvis in.
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För att undervisningen ska bli givande för alla
och resultatet gott är det viktigt att deltagarna i
en språkgrupp har ungefär samma färdighetsnivå. Behöver du byta studiegrupp, kontakta
Ann-Marie Engback.

För att få hjälp att hamna på rätt nivå, bör du
göra ett eget språktest som du rättar själv.
Webbaserad språkguide finns på
www.senioruniversitetet.se, se Språkguiden,
där du kan testa dina kunskaper i de vanligaste
språken.
Språkkurserna står i ordning efter kraven på
förkunskaper.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

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

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Språk

Europarådets nivåskala för självbedömning

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

Nivå 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 kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt.

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

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

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Nivå A2. Jag kan förstå fraser och de vanligaste
orden som har att göra med shopping, närgeografi o.d. Jag kan kommunicera i enkla sammanhang och använda ett antal fraser för att på ett
enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste arbete.

UNIVERSITETSKURSER

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.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
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Arabiska

Engelska

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.

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 A1–A2,
se sid. 35.

Beträffande nivåbeteckningarna A2–C1,
se sid. 35.

Ledare:
George Nehme, auktoriserad tolk,
nehmegeorge@hotmail.com

Ledare:
Bradley Knopff, B.A. in North American
Literature, Ph.D. in Social Anthropology,
bdknopff@gmail.com

A1. Kommunikativ arabiska
– fjärde terminen

Tina Lalander, fil.lic., tina.lalander@gmail.com
Mortimer McCarthy,
morty.mccarthy@folkuniversitetet.se

Vi lär oss modern standardarabiska – det gemensamma språket för hela arabvärlden. Stor vikt
läggs vid att öva att klara sig i vardagssituationer.
Vi bygger upp ordförrådet och lär oss grammatikens grunder.

Jonathan Stoch,
jonathan.stoch@folkuniversitetet.se,
070-766 06 10

Ledare George Nehme
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00: 27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1500 kr
Arrangemang nummer 212800

A2. Improve your English
Kursen baseras på studier av kursbok, gruppvisa
diskussioner och hörövningar. Stor vikt läggs vid
ord, fraser, uttal och grammatik.
Ledare Mortimer McCarthy
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00: 30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212802

A2+. Kommunikativ arabiska
Vi fortsätter att bygga upp ordförrådet och träna
på grundläggande grammatik. Vi utvecklar förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt.
Textboken ger en insyn i bl.a. arabiskt liv och
arabisk kultur.

A2+/B1. Improve your English

Ledare George Nehme
Tid Tio måndagar kl. 11.30–13.00: 27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212801

Kursen baseras på studier av kursbok, gruppvisa
diskussioner och hörövningar. Stor vikt läggs vid
ord, fraser, uttal och grammatik.
Ledare Mortimer McCarthy
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00: 30/9–2/12
Avgift 1300 kr
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Arrangemang nummer 212803

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

B1. Improve your English
Kursen innehåller studier av kursbok Solid
Gold 1, där vi läser texter av olika typer och
genrer och övningar (hör-, läs- och talövningar
samt grammatik). Syftet är att du ska bli en
bättre talare och skribent samt kunna anpassa
ditt språk beroende på situation och mottagare.
Stor vikt läggs vid ord, fraser och uttal.
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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 diskussionsmaterial i gruppen.

B1. Improve your English

Ledare Jonathan Stoch
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212805

B2/C1. Discussing literature

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,
and some grammar where needed, looking at the
latest trends in British and American society.

Ledare Bradley Knopff
Tid Tio onsdagar kl. 15.00–16.30:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212809

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 Jonathan Stoch
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212807
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Ledare Bradley Knopff
Tid Tio måndagar kl. 15.00–16.30:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212810

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Ledare Bradley Knopff
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212806

UNIVERSITETSKURSER

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.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Ledare Bradley Knopff
Tid Tio fredagar kl. 11.15–12.45:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212808

Vi utvecklar språkriktighet i tal och skrift.
Kursens huvuddelar består av konversation,
skrivövningar samt grammatik- och ordförrådsövningar. Vi läser E. Hemingway, The Old Man
and the Sea.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Ledare Tina Lalander
Tid Tio tisdagar kl. 13.15–14.45:
28/9–7/12, ej 2/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212804

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Franska

Femte terminen
Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio tisdagar kl. 12.30–14.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212814

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

Repetitionskurser (nivå A1 och A2)

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Beträffande nivåbeteckningarna A1–C2,
se sid. 35.

A1. Vous avez oublié votre français?

Ledare:
Carola Almqvist, fil.mag.,
almqvist.carola@gmail.com, 070-494 90 68

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

Pierre Barin-Turica, formateur Français langue
étrangère (FLE), pbtusve@hotmail.com

Första terminen
Ledare Marie Bruneau
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212816

Leila Brioschi, Master Français langue étrangère
(FLE), leilabrioschi@gmail.com
Marie Bruneau, mariebruneau@yahoo.fr
Sigun Dafgård Norén, fil.dr,
s.dafgard@gmail.com, 08-84 85 18

UNIVERSITETSKURSER

Renate Gynnerstedt, fil.lic.,
renate.gynnerstedt@gmail.com, 08-10 68 61

Ledare Carola Almqvist
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212817

Sylvia Martin, fil.mag.,
sylvia.maryann.martin@gmail.com,
073-209 80 60
Philippe Pasi, formateur Français langue
étrangère (FLE), philippepasi@gmail.com
Françoise Sule, universitetsadjunkt,
francoise.sule@su.se

Andra terminen
Ledare Carola Almqvist
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212818
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Muriel Wellander, formateur Français langue
étrangère (FLE), muriel@wellander.com

A1. Français – débutants

Fjärde terminen
Ledare Sylvia Martin
Tid Tio måndagar kl. 10.30–12.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212819

En kurs för dig som är nybörjare. Kursen ger
övningar i basordförråd, grundläggande
grammatik och vardagssamtal.
Första terminen
Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio fredagar kl. 12.30–14.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212812

Ledare Marie Bruneau
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212820

Tredje terminen
Ledare Sylvia Martin
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212813
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Vi friskar upp grammatik och ordförråd samt
övar praktisk vardagsfranska.

B1. Littérature, conversation
et grammaire
Vi läser skönlitterära texter och tidningsartiklar
samt utvecklar muntlig uttrycksförmåga, grammatisk säkerhet, ordförråd och hörförståelse.
Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212830

Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio måndagar kl. 12.45–14.15:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212823

Ledare Sylvia Martin
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212831
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio fredagar kl. 11.15–12.45:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212832

Ledare Muriel Wellander
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212825

B1+. Littérature, conversation
et grammaire

A2+. Révisez votre français!
Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio tisdagar kl. 14.30–16.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212826

Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio fredagar kl. 10.30–12.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212834

Ledare Muriel Wellander
Tid Tio onsdagar kl. 11.15–12.45:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212827
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Ledare Sigun Dafgård Norén
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00: 2
9/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212833
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Nionde terminen
Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Muriel Wellander
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:
28/9–7/12, ej 2/11
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212824

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Femte terminen
Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan.
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00:
27/9–6/12, ej 1/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212822
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Fortsättningskurser (nivå B1 och B2)

A2. Révisez votre français!

B1/B2. Littérature, conversation
et grammaire

Ledare Muriel Wellander
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212828
39
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Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan.
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio måndagar kl. 11.15–12.45:
27/9–6/12, ej 1/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212836

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
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B2. Utiliser la langue pour parler
d’aujourd’hui

B2. Ne cessez pas de parler français!
Vi utvecklar förmågan att diskutera kring skönlitteratur, aktuella tidningstexter, filmer m.m.

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.

Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio måndagar kl. 14.30–16.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212840

Ledare Françoise Sule
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212837

B2. Ouvrons le débat
sur l’actualité française!
Ce cours est axé sur la conversation. Nous
aborderons chaque semaine un fait de société
différent. Pour cela, vous recevrez pour chaque
leçon: une vidéo, un point de grammaire et un
article de presse à préparer. Un travail de
préparation nécessaire qui permettra un bon
échange d’idées pour ce cours qui sera à distance
mais aussi avec des rencontres à Hagagatan.

B2. Trois voix francophones
contemporaines
Nous étudions trois romans qui racontent les
années 60 à la lumière des événements historiques
qui se déroulent en Algérie et en France.
Maïssa Bey, (Bleu, blanc, vert), Jean-Noël
Pancrazi (Madame Arnoul), Jean-Luc Seigle
(En vieillissant les hommes pleurant). Les trois
romans édités en format poche sont disponibles
à la librairie Hedengrens. Maïssa Bey, écrivaine
algérienne; Jean-Noël Pancrazi, écrivain français
né en Algérie, Jean-Luc Seigle, romancier et
dramaturge français.

Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan. Dag och tid för träffar på
Hagagatan, enligt senare överenskommelse.
Ledare Philippe Pasi
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00:
29/9–1/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212841

Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan.
Ledare Françoise Sule
Tid Tio tisdagar kl. 11.15–12.45:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212838

B2+. Lecture, conversation et grammaire
Textläsning, samtalsövningar och fördjupning av
vissa grammatiska moment.
Max 10 deltagare.
Ledare Sylvia Martin
Tid Tio tisdagar kl. 10.30–12.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Avignon
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212842

B2. Littérature et civilisation
Textläsning, samtalsövningar och fördjupning av
vissa grammatiska moment. Vi diskuterar också
aktuella händelser/företeelser i det franska samhället med utgångspunkt i bl.a. tidningstexter.

B2/C1. Actualité française:
débattons ensemble!

Ledare Pierre Barin-Turica
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212839

Ce cours est axé sur la conversation. Nous
aborderons chaque semaine un fait de société
différent. Pour cela, vous recevrez pour chaque
leçon: une vidéo, un point de grammaire et un
article de presse à préparer. Un travail de
préparation nécessaire qui permettra un bon
échange d’idées pour ce cours qui sera à distance
mais aussi avec des rencontres à Hagagatan.
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Grekiska, nygrekiska
Den klassiska grekiskan lever vidare i sitt
dotterspråk nygrekiskan. Nygrekiska talas
idag av ungefär 12,5 miljoner människor i
Grekland och republiken Cypern.
Beträffande nivåbeteckningarna A1–A2,
se sid. 35.
Ledare:
Eva Broman, fil.lic.,
eva.broman@gmail.com, 08-85 44 27

C1. Lecture et discussion
Vi stabiliserar deltagarnas goda kunskaper i
franska och utvecklar förmågan att diskutera
med ett rikt och varierat ordförråd med utgångspunkt i texterna.

A1. Nygrekiska – fjärde terminen
Vi bygger upp ett basordförråd och tränar grundläggande grammatik, vardagliga samtal och
turistsituationer och får en orientering om det
moderna Greklands samhällsliv och kultur.
Max 10 deltagare.

Ledare Renate Gynnerstedt
Tid Tio tisdagar kl. 10.30–12.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212844

C2. Lecture et discussion
Vi utvecklar deltagarnas mycket goda förmåga
att uttrycka sig i tal och skrift med ett avancerat
ordförråd.

A2. Nygrekiska – mellannivå

Ledare Eva Broman
Tid Tio onsdagar kl. 12.30–14.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr
Arrangemang nummer 212851

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Vi fortsätter att bygga upp ett basordförråd och
att träna grundläggande grammatik, vardagliga
samtal och turistsituationer. Jämsides med språkundervisningen ges en orientering om det
moderna Greklands samhällsliv och kultur.
För att delta i kursen bör du ha läst kursboken
Ellinika Tora 2+2 eller ha motsvarande
kunskaper.
Max 10 deltagare.

Ledare Renate Gynnerstedt
Tid Tio måndagar kl. 10.30–12.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212845

UNIVERSITETSKURSER

Ledare Eva Broman
Tid Tio onsdagar kl. 10.00–11.30:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212850

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Avancerade kurser (nivå C1 och C2)

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan. Dag och tid för träffar på
Hagagatan, enligt senare överenskommelse.
Ledare Philippe Pasi
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00:
29/9–1/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212843

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER

Italienska

Grekiskan, Europas äldsta litteraturspråk, har
satt sin prägel på de andra europeiska språken.
Grekernas föreställningsvärld har också präglat
den västerländska kulturen. Ännu idag bildas
nya internationella ord med hjälp av grekiskan.

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.

Ledare:
Staffan Edmar, fil.lic.,
staffan.edmar@telia.com, 070-82 95 302

Beträffande nivåbeteckningarna A1–C1,
se sid. 35.
Ledare:
Marco Berton, fil.dr, s.berton@libero.it

Klassisk grekiska för dig som är nybörjare
eller vill återuppliva dina kunskaper

Leila Brioschi, Master i Français langue
étrangère (FLE), leilabrioschi@gmail.com

Efter att ha blivit säkra på alfabetet lär sig kursdeltagarna snart att översätta enklare meningar,
t.ex. filosofiska tänkespråk. Det antika Greklands märkliga kulturella blomstring utgör ett
underliggande tema för språkstudierna och historiska platser som Aten, Delfi och Olympia introduceras. Vi kommer också att studera någon liten
del av Iliaden eller Odysséen i översättning.
Du som tidigare studerat grekiska på gymnasiet eller Senioruniversitetet men glömt det mesta
är också välkommen! Startpunkt i kursmaterialet
bestämmer vi vid första mötet.
Max 10 deltagare.

Monica Ferrucci, översättare, tolk,
dorrentillitalien@bahnhof.se
Alberto Greco, M. Phil.,
alberto.greco@folkuniversitetet.se
Antonello Motta, fil.dr i teatervetenskap,
Stockholms och Turins universitet,
antonellomotta@hotmail.com
Franco Pauletto, fil.dr i italienska, Stockholms
universitet, franco.pauletto@gmail.com
Laura Petri Schwartz, fil.lic.,
laurapetri39@gmail.com, 070-593 04 12

Ledare Staffan Edmar
Tid Tio måndagar kl. 10.30–12.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr
Arrangemang nummer 212855

A1. Italienska – nybörjare
Kurserna ger övningar i basordförråd, grundläggande grammatik och vardagssamtal.
Första terminen
Ledare Marco Berton
Tid Tio fredagar kl. 9.30–11.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212860

STUDIECIRKLAR SPRÅK

UNIVERSITETSKURSER

Grekiska, klassisk

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

Andra terminen
Form Distanskurs via Zoom med två träffar på
Hagagatan.
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio torsdagar kl. 15.30–17.00: 30/9–2/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212861
Tredje terminen
Ledare Marco Berton
Tid Tio fredagar kl. 11.15–12.45:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212862
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Kurserna ger övningar i basordförråd, grundläggande grammatik och vardagssamtal.

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 förbättrar de grammatiska kunskaperna. Vi läser
romanen Sottosopra av Milena Agus.

Sjätte terminen
Ledare Marco Berton
Tid Tio fredagar kl. 13.30–15.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212865

Form Distanskurs via Zoom med två träffar på
Hagagatan.
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00:
30/9–2/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212870

B1+. Studiamo e parliamo italiano
Vi studerar texter, utvidgar ordförrådet och
fördjupar grammatikkunskaperna samt tränar på
att tala italienska.

B1. Studiamo e parliamo italiano
Kursen ger övningar i basordförråd, grundläggande grammatik och vardagssamtal.
Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan.
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00:
30/9–9/12, ej 4/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212868

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
film kan läggas till.

B1. Konversationskurs: Lev på italienska!

Ledare Alberto Greco
Tid Tio torsdagar 30/9–2/12
Grupp 1 kl. 9.30–11.00
Grupp 2 kl. 11.15–12.45
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Grupp 1 Arrangemang nummer 212872
Grupp 2 Arrangemang nummer 212873
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Med hjälp av en speciell dagbok kommer du att
få dagliga uppgifter som du ska utföra på italienska (det kan handla om fylla i, klippa, prata, laga
mat …). Under lektionerna kommer du bli ombedd att prata om de olika teman som behandlas
i dagboken och därmed genom språket dyka ner i
”Italiens värld”– se färgerna, känna dofterna och
smakerna.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Form Distanskurs via Zoom med några träffar
på Hagagatan.
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio torsdagar kl. 11.15–12.45:
30/9–9/12, ej 4/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212871

UNIVERSITETSKURSER

Sjunde terminen
Form Distanskurs via Zoom med två träffar på
Hagagatan.
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00:
30/9–2/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212866

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Femte terminen
Form Distanskurs via Zoom med två träffar på
Hagagatan.
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio måndagar kl. 15.30–17.00:
27/9–29/11
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212864

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Leila Brioschi
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212869

A2. Fortsättningskurser

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER

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

B2. Leggiamo e parliamo italiano
Vi läser och analyserar en roman, utvidgar ordförrådet och fördjupar grammatikkunskaperna
samt tränar på att tala italienska.

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.

Form Distanskurs via Zoom med två träffar på
Hagagatan.
Ledare Monica Ferrucci
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00:
27/9–29/11
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212877

Ledare Laura Petri Schwartz
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212874

C1. L’Italia e i suoi ﬁlm

B1+/B2. L’italiano parlato – introduktion
till samtalsanalys

Vi presenterar italienska filmer 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 filmkurser.

Samtalsanalys är empiriskt inriktad och fokuserar i detalj på social interaktion för att synliggöra hur sociala handlingar utförs i samtal (det
vill säga vad vi gör genom att samtala och hur
vi gör det). Kursens fokus ligger på det talade
italienska språket, som kommer att beskrivas och
analyseras genom olika typer av övningar.

Ledare Antonello Motta
Tid Tio måndagar kl. 11.30–13.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212878

Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Franco Pauletto
Tid Tio tisdagar kl. 10.00–11.30:
28/9–30/11
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212875

C1. Il tema della montagna in
un romanzo italiano contemporaneo

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

STUDIECIRKLAR SPRÅK

B1+/B2. Italiensk grammatik
genom texter

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

Kursen fokuserar på grammatik och språkstruktur i ett kontrastivt perspektiv. Grundläggande aspekter av italiensk grammatik,
morfologi och syntax behandlas i form av språkanalytiska övningar och genom översättning
mellan italienska och svenska.

Ledare Laura Petri Schwartz
Tid Tio torsdagar kl. 13.15–14.45:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212879

Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Franco Pauletto
Tid Tio torsdagar kl. 10.00–11.30:
30/9–2/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212876

44

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

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

Beträffande nivåbeteckningen A1, se sid. 35.

Beträffande nivåbeteckningarna A1–C2,
se sid. 35.
Ledare:
Leif Bergman, fil.lic.,
leifbergman43@hotmail.com, 076-173 32 41

A1. Kinesiska – mandarin
Fjärde terminen
Vi går igenom hur de kinesiska tecknen skrivs,
hur de är uppbyggda, uttalet i mandarin inklusive de fyra tonerna och allmänt om det kinesiska
språkets utveckling. Dialog och vardagskonversation är en viktig del av kursen. Vi bekantar oss
också med kinesisk kultur och vardag.
Nya deltagare med någon kunskap om språket
är välkomna.
Max 10 deltagare.

Anders Ohlsson, fil.mag.,
aoh@comhem.se, 08-647 85 88
Kjell Weinius, fil.mag.,
kjell.weinius@telia.com, 070-562 47 57

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Ledare:
Lan Wu, fil.mag., tianshui@hotmail.com

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Latin med allmän
språkkunskap

Kinesiska – mandarin

A1. Lär dig latin – alla tiders språk!
Nybörjarkurs – andra terminen
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Ledare Leif Bergman
Tid Tio fredagar kl. 10.30–12.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1400 kr
Arrangemang nummer 212882

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Vi fortsätter att läsa kortare texter, till exempel
ett antal välkända sentenser och citat ur den
latinska litteraturen samt den mässtext som
sedan urminnes tider använts i den romerskkatolska kyrkan och som tonsatts av mästare
som Bach och Beethoven. Vi stiftar också bekantskap med Orbis pictus, en märklig lärobok i latin
från mitten av 1600-talet.
Under den första terminen har vi lärt oss det
mesta om hur man i latinet böjer substantiv och
adjektiv. Under andra terminen kommer vi i våra
grammatikstudier framför allt att intressera oss
för verbböjningen.
Inga förkunskaper krävs, men till denna kurs
brukar också en och annan söka sig som en gång
tagit studenten på gamla latinlinjen och nu längtar efter att återknyta bekantskapen med det
gamla romarspråket.
Max 10 deltagare.

UNIVERSITETSKURSER

Ledare Lan Wu
Tid Tio onsdagar kl. 14.30–16.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212880

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

A1. Lär dig latin – alla tiders språk!

B1. Några framträdande gestalter och
dramatiska episoder i Roms historia

Femte terminen
Fokus för denna termin ligger helt och hållet på
staden Rom. Vi läser några tillrättalagda texter
om staden för förståelse av latinets språkliga
egenheter och dessutom några originaltexter. Vi
fortsätter genomgången av grundläggande formlära och enkel syntax. I övrigt ägnas tiden åt ords
betydelser och etymologi och latinska lånord i
svenska och andra moderna språk.

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
viris illustribus urbis Romae, ett stort antal korta
men välskrivna biografier 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
sammanfattning av Roms historia från Romulus
till och med Iovianus (363–364 e.Kr).
Nya deltagare är välkomna.

Ledare Kjell Weinius
Tid Tio onsdagar kl. 11.15–12.45:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212883
Sjunde terminen
Den här terminen handlar helt och hållet om
Gajus Octavius, mera känd som kejsar Augustus.
Vi studerar en originaltext, några tillrättalagda
texter och några översättningar, vilka alla belyser
kejsar Augustus och tiden han levde i. Vi fortsätter genomgången av grundläggande formlära
och syntax. I samband med textläsningen behandlas ords betydelser och etymologi samt deras
avläggare i svenska och andra moderna språk.

Ledare Anders Ohlsson
Tid Tio onsdagar kl. 10.30–12.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212886

C2. Han kunde verkligen skriva vers ...

Ledare Kjell Weinius
Tid Tio onsdagar kl. 13.15–14.45:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212884

”Jag har i mina händer haft skrivtavlor och
anteckningsböcker 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, Kejsarbiograﬁer, Nero, kap. 52, en av
de mera underhållande biografierna. Läsningen
av Suetonius kan kompletteras med kortare utdrag ur Tacitus Annaler.
Nya deltagare är välkomna.

B1. Lär dig latin – alla tiders språk!
Från Livius till Plinius
Vi fortsätter att kursivläsa ett urval av välkända
sentenser och stålblanka romarcitat, men huvudvikten lägger vi vid några längre texter skrivna av
Seneca, Tacitus och Plinius d.y. På begäran återknyter vi också till förra terminens Horatiusstudier genom att fördjupa oss i ytterligare två
eller tre av hans odödliga oden – ”varaktigare än
brons”, som bekant. Lämpliga förkunskaper är
minst sex terminers latinstudier vid Senioruniversitetet eller motsvarande. Vi välkomnar också
alla som tog studenten på den gamla latinlinjen
och nu vill väcka gamla kunskaper till nytt liv!

Ledare Anders Ohlsson
Tid Tio onsdagar kl. 12.30–14.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212887

Ledare Leif Bergman
Tid Tio torsdagar kl. 15.00–16.30:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1400 kr
Arrangemang nummer 212885
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Kursledaren tillhandahåller tills vidare det undervisningsmaterial som behövs.

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

Ledare Gun Dahlberg
Tid Tio onsdagar kl. 10.30–12.00: 29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1500 kr
Arrangemang nummer 212892

Beträffande nivåbeteckningarna A1–C1,
se sid. 35.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Ryska

B1+. Lär dig mer ryska
Vi fortsätter i läroboken Colloquial Russian 2.
Vi använder oss också av andra texter och ser
och hör ryska program, filmer och sånger.

Gun Dahlberg, fil.mag.,
gung.dahlberg@gmail.com, 08-722 04 23

Ledare Gun Dahlberg
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212893

Nina Kyrklund, akademiska studier i ryska,
nina.kyrklund@telia.com

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Ledare:
Natasha Alexeeva, fil.mag.,
natalexeeva@gmail.com

A1. Ryska – nybörjarkurs
Vi lär in och övar basordförråd, grundläggande
grammatik, vardagliga samtal samt turistsituationer.

B2+. Lär dig mer ryska

Ledare Nina Kyrklund
Tid Tio måndagar kl. 9.30–11.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212890

Ledare Gun Dahlberg
Tid Tio onsdagar kl. 13.30–15.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212894

A2. Ryska – fortsättningskurs
Femte terminen

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.
Max 10 deltagare.

Ledare Nina Kyrklund
Tid Tio måndagar kl. 11.15–12.45:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212891

A2+/B1. Lär dig mer ryska
Kursen vänder sig till dig som har gått motsvarande sex terminer på Senioruniversitetet
(3 år på gymnasiet) och har gått igenom grundläggande rysk grammatik. Vi läser enklare texter,
ser lättare ryska program, repeterar grammatik,
har skrivövningar och övar oss i att tala ryska.
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Ledare Natasha Alexeeva
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212895

STUDIECIRKLAR SPRÅK

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

UNIVERSITETSKURSER

Vi samtalar och läser texter av olika slag och tar
upp viss avancerad grammatik. Vi ser och lyssnar
på ryska program, filmer m.m. Vi fortsätter att
läsa Olga Tjechovas memoarer och modernare
korta noveller.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER

Spanska

Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Grupp 1 Arrangemang nummer 212903
Grupp 2 Arrangemang nummer 212904

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

Femte terminen
Ledare Marco Berton
Tid Tio torsdagar kl. 11.15–12.45: 30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212905

Beträffande nivåbeteckningarna A1–B2,
se sid. 35.

A2. Fortsättningskurser

Ledare:
Catalina Arianzen, fil.dr,
catalina.arianzen@gmail.com, 073-072 51 00

Sjunde terminen
Ledare Claudia Muñoz
Tid Tio tisdagar kl. 11.15–12.45:
28/9–7/12, ej 2/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212908

Marco Berton, fil.dr., s.berton@libero.it
Astrid Mellbom, fil.lic.,
astrid.mellbom@telia.com, 070-228 09 41
Claudia Muñoz, engelsk- och spansklärare,
claudia.munoz@folkuniversitetet.se

ÖVRIGA STUDIECIRKLAR
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UNIVERSITETSKURSER

Anna Rosén Lorentzon, fil.kand., adjunkt,
anna.r.lorentzon@outlook.com

Kursen tar vid där den avbröts p.g.a. pandemin.
Mer information på hemsidan.
Ledare Astrid Mellbom
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00: 29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212909

Ellen Stöckert, fil.mag.,
ellen.stockert@gmail.com
Sarahí Vélez Zanatta, fil.lic. i kommunikationsvetenskap, sarahivelez@icloud.com

Form Två/tre lektioner på distans via Zoom.
Ledare Ellen Stöckert
Tid Tio onsdagar 12.30–14.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212910

A1. Spanska – nybörjarkurs
Kursen ger övning i basordförråd, grundläggande
grammatik och vardagliga samtal samt turistsituationer.
Första terminen
Ledare Sarahí Vélez Zanatta
Tid Tio måndagar 27/9–29/11:
Grupp 1 kl. 11.30–13.00
Grupp 2 kl. 13.30–15.00
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Grupp 1 Arrangemang nummer 212900
Grupp 2 Arrangemang nummer 212901

Åttonde terminen
Form Två/tre lektioner på distans via Zoom.
Ledare Ellen Stöckert
Tid Tio onsdagar kl. 14.30–16.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212911

Andra terminen
Ledare Astrid Mellbom
Tid Tio torsdagar kl. 11.30–13.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212902

Nionde terminen
Ledare Astrid Mellbom
Tid Tio torsdagar kl. 9.30–11.00: 30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212912

Tredje terminen
Ledare Anna Rosén Lorentzon
Tid Tio onsdagar 29/9–1/12:
Grupp 1 kl. 13.00–14.30
Grupp 2 kl. 15.00–16.30

Ledare Catalina Arianzen
Tid Tio onsdagar kl. 14.00–15.30: 29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212913
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Ledare Catalina Arianzen
Tid Tio måndagar kl. 13.15–14.45:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212915

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 A1–C2,
se sid. 35.
Ledare:
Barbro Berndt, fil.mag.,
babro.berndt@gmail.com

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

Margareta Borg, fil.mag., 08-660 91 45
Ingrid Holm, jur.dr,
ingrid.holm@folkuniversitetet.se

Ledare Marco Berton
Tid Tio torsdagar kl. 13.15–14.45:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212920

Margareta Pettersson, fil.mag.,
meg.pettersson@gmail.com, 08-668 65 06

VANDRINGAR / EXKURSIONER

B1. Spanska texter, grammatik
och konversation

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Tyska

A2+. Fortsättningskurser

A1. Tyska – nybörjarkurs
Kursen ger övning i basordförråd, grundläggande
grammatik och vardagliga samtal samt turistsituationer.
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212930

Form Fem lektioner på distans via Zoom.
Ledare Ellen Stöckert
Tid Tio torsdagar kl. 14.00–15.30:
30/9–9/12, ej 4/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Siena
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212922

UNIVERSITETSKURSER

Ledare Claudia Muñoz
Tid Tio tisdagar kl. 13.15–14.45:
28/9–7/12, ej 2/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212921

A2. Tyska – lättare texter

Första terminen
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212932

B2. Spanska texter, grammatik
och konversation

Femte terminen
Ledare Barbro Berndt
Tid Tio fredagar kl. 13.30–15.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212933

Ledare Catalina Arianzen
Tid Tio tisdagar kl. 15.00–16.30:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Bologna
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212925
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Vi studerar texter som behandlar kultur och
vardagsliv i Spanien och Latinamerika. I samband med läsningen av texterna görs muntliga
övningar och grammatiska iakttagelser.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

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
repeterar basgrammatik.

Ledare Astrid Mellbom
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212923

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER
STUDIECIRKLAR SPRÅK
ÖVRIGA STUDIECIRKLAR

Sjunde terminen
Ledare Barbro Berndt
Tid Tio fredagar kl. 11.30–13.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212934

B2. Tysk konversation och textstudier
Kursen passar dig som har förkunskaper på
B1/B2-nivå. Tonvikten ligger på muntlig kommunikation och du lär dig samtala fritt, förklara
dina åsikter och argumentera. Vi utvecklar ordförråd och finslipar grammatiken. Vi studerar
och diskuterar skönlitterära texter och aktuella
tidningsartiklar.

B1. Tyska texter, konversation
och grammatik – lättare nivå

Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio onsdagar kl. 12.00–13.30:
29/9–1/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212942

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.

C2. Birgit Vanderbeke:
Das Muschelessen

Form Distanskurs via Zoom.
Ledare Ingrid Holm
Tid Tio onsdagar kl. 10.00–11.30:
29/9–1/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212936

Vi fördjupar språkkunskaperna genom grammatikrepetitioner 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.

B1. Tyska texter, konversation
och grammatik

Ledare Margareta Borg
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212944

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:
30/9–2/12
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212938

B1+. Tysk konversation och textläsning
Vi utvecklar språkfärdigheten i tal och i läs- och
hörförståelse. Huvudvikten läggs vid konversation och diskussion med utgångspunkt i den lästa
texten, samt vid grammatik- och ordförrådsövningar. Vi läser och diskuterar artiklar från
tysktalande länder.
Ledare Margareta Pettersson
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212940
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Ledare Karin Linnell
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212952

Läsåret 2021/2022
Deltagare som följer en kurs som sträcker sig över
ﬂera terminer har förtur till påföljande termin.

Filmkunskap
Vi kommer att analysera olika filmer av
regissörer som kan definieras som ”auteur” enligt
begreppet som skapades av de franska filmkritikerna på 50-talet.
Max 16 deltagare.
Ledare Antonello Motta, fil.dr, teatervetenskap,
Stockholms och Turins universitet,
antonellomotta@hotmail.com
Tid Tio måndagar kl. 13.30–15.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212950

Ledare Karin Linnell
Tid Tio torsdagar kl. 14.30–16.00: 30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212953

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

UNIVERSITETSKURSER

Utifrån grundkursens filosofiska resonemang om
vad det innebär att existera erbjuds en fortsättning. Du får fördjupade insikter i existentiellt
tänkande – främst Søren Kierkegaard. Kursen
bygger till stor del på filmade 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.

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Vad innebär det att existera?
– fortsättningskurs

Filmanalys – Auteurﬁlmer

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Övriga studiecirklar

Historia
Ledare:
Helmut Lechner, fil.mag.,
magic16tumleh@gmail.com, 070-640 94 34
Erik Tängerstad, fil.kand.,
tangerstad@gmail.com, 08-663 30 99

Sätt dig in i filosofiska resonemang! Du får insikter i hur olika filosofer – främst Søren Kierkegaard – har reﬂekterat 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 reﬂekterar vi utifrån
dessa begrepp och fokuserar på vad en av våra
mest kända existentialister i den västerländska
filosofihistorien menar är innebörden av att vara
människa. Vidare behandlas människans sårbarhet i svåra situationer.
Vi tar också upp existentialismens grundläggande frågor om livets mening, frihetens
möjlighet, självmedvetenhet, ansvar och ångest.

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Vad innebär det att existera?
– grundkurs

Mellanöstern – från korsfararna till IS
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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 europeiska 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 konﬂikter. Vi kommer

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER
UNIVERSITETSKURSER

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.
Max 16 deltagare.

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 1990-talet och mycket pekar på att ryska
pengar hjälpte honom att vinna valet 2016.
Max 16 deltagare.

Ledare Helmut Lechner
Tid Tio tisdagar kl. 9.30–11.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212955

Från Alexander II till Putin

Ledare Helmut Lechner
Tid Tio onsdagar kl. 9.30–11.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212958

Kursen kommer att belysa tsar Alexander II:s
reformpolitik. Intelligentians roll under 1800talet skildras liksom tsardömets fall 1917,
den ryska revolutionen och den påföljande
stalinistiska perioden. Chrusjtjov, Brezjnev och
sovjetstatens upplösning under Gorbatjov berörs.
Jeltsins och Putins väg till makten kommer också
att behandlas och fokus läggs på Putins maktutövning de senaste 20 åren. Kursdeltagarna
kommer tillsammans med kursledaren att gemensamt besluta vilka teman som ska ges mer tid och
fördjupning. Om intresse finns kan kursdeltagarna erbjudas att delta i en rysslandsresa efter
avslutad kurs.
Max 16 deltagare.

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
bestämmer kursdeltagarna om fokus ska läggas
på kulturella, politiska eller socioekonomiska
aspekter av Weimarrepubliken.
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Ledare Helmut Lechner
Tid Tio tisdagar kl. 15.30–17.00: 28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212956

Polens och Ungerns historia

Ledare Erik Tängerstad
Tid Tio torsdagar kl. 13.30–15.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Salamanca
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212959

Kursen belyser översiktligt Polens och Ungerns
historia från statsbildningarna på medeltiden till
idag. Polens delningar på 1700-talet och frånvaron 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
inskränkt demokratin, infört begränsningar i
yttrandefriheten och avskaffat ett från staten
oberoende rättsväsen.

Hannah Arendt och människans villkor
Hannah Arendt har kommit att framstå som en
av 1900-talets mest inﬂytelserika tänkare. Även
om hon själv snarare såg sig som en samhällsforskande teoretiker, så är det som filosof hon
oftast kommit att lyftas fram. Vem var hon och
vad är hennes viktiga bidrag till samtidens samhällsvetenskapliga debatt? Studiecirkeln syftar till

Ledare Helmut Lechner
Tid Tio torsdagar kl. 12.30–14.00: 30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212957
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Möbler och inredning i Sverige

Ledare Erik Tängerstad
Tid Tio måndagar kl. 14.30–16.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212960

Konsthistoria

Ledare Lars G Henricson
Tid Tio fredagar kl. 13.30–15.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212966

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

Den ryska konsten
– förutsättningar, särdrag
och utmaningar. Del II

Stolta stad! Stockholmiana
Kursen ger en bred kulturhistorisk översikt över
Stockholms utveckling. Från den medeltida lilla
staden, vänd mot den växande handeln med
länderna runt Östersjön, via stormaktstidens
palatsbyggen och medvetna stadsplanering,
industrialismens fabriker och hyreskaserner, till
dagens moderna storstad. Vi ser också på konstnärernas tolkningar av de olika tidsepokernas
stockholmsvyer.
Max 16 deltagare.

Ledare Svetlana Svensson
Tid Tio fredagar kl. 10.00–11.30:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Sorbonne
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212967

Ledare Lars G Henricson
Tid Tio fredagar kl. 11.30–13.00:
1/10–10/12, ej 5/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212965

STUDIECIRKLAR SPRÅK

Relationen mellan Europa och Ryssland är ett
ämne som ligger i fokus i den nutida debatten.
Vad kan konsten berätta om ryska särdrag och
Rysslands förhållande till omvärlden? Denna
fråga står i centrum för höstens kurs.
Kursen betraktar den ryska konsten från andra
delen av 1600-talet fram till början av 1900talet. I centrum av våra diskussioner står Rysslands försök att efterlikna västvärlden och det
konstnärliga livet i Sankt Petersburg och Moskva.
Särskild uppmärksamhet ges till en av världens
mest kända konstnärsgrupper ”Peredvizjniki”.
Under kursens gång kommer vi att genomföra
två utﬂykter.
Nya deltagare är välkomna.

UNIVERSITETSKURSER

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

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Vi kommer att studera hur möbel- och inredningsideal 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 historiska stilimitationer, som fyller de ofta överlastade gemaken. Vi möter de betydande konstnärerna och formgivarna – Precht, Haupt,
Malmsten och Jonas Bohlin.
Max 16 deltagare.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

att försöka tackla dessa frågor. Utgångspunkten
tas i en närläsning av hennes centrala arbete
Människans villkor – Vita activa.
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VANDRINGAR / EXKURSIONER
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Litteratur

Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Maria Bergom Larsson
Tid Tio tisdagar kl. 13.30–15.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212970

Ledare:
Maria Bergom Larsson, fil.dr, kulturskribent,
070-497 18 42,
maria_bergom_larsson@hotmail.com
Christer Blomkvist, fil.lic.,
christerblomkvist9@gmail.com
Margareta Borg, fil.mag., 08-660 91 45
Sonja Fredriksson, fil.kand.,
sonjafredriksson@live.se, 08-783 03 28
Ishrat Lindblad, docent i engelska,
i.lindblad@icloud.com

På spaning i poesi
Vi läser och talar om dikter i studiecirkelform.
Kopierat material används och deltagarna föreslår vilka poeter vi ska läsa. Anknytning till
konst och musik finns med.
Max 16 deltagare.

Litterära klassiker

Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Sonja Fredriksson, Christer Blomkvist
Tid Tio onsdagar kl. 11.30–13.00:
29/9–1/12
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212971

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.
Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Margareta Borg
Tid Tio torsdagar kl. 10.30–12.00:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212969

Shakespeare and Race
We will be studying Shakespeare’s Titus
Andronicus, The Merchant of Venice and
Othello (the Arden edition Third series).
A major part of the course will be devoted to
a close reading of The Merchant of Venice.
However we shall also discuss the issue of race
both in the historical context and in criticism.
Max 16 deltagare.

Greta Thunbergs tal inför FN:s Generalförsamling ställer oss alla till svars. Vilken domstol
åberopar hon? Inför vem är vi ansvariga för
klimathotet, döende hav och massutplåning av
arter? Vem ställer oss till svars för hur vi lever
våra liv? Framtiden? Kommande generationer?
Gud? Vi vill utforska vad skönlitteraturen kan ge
oss för svar på frågor om gott och ont, ansvar
och skuld.
Under höstterminen läser vi Fjodor Dostojevskijs romantrilogi Bröderna Karamazov.
Läsningen ska ha påbörjats till första mötet.
Max 16 deltagare.

Ledare Ishrat Lindblad
Tid Nio torsdagar kl. 13.30–15.00:
30/9–25/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1200 kr
Arrangemang nummer 212972
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Ledare:
Eva Bergdahl, fil.mag.,
ebtbnacka@hotmail.com, 08-420 33 573
Bosse Johansson, civ.ing., tekn.mag.
bossejohan@hotmail.com

De abrahamitiska religionerna

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 repeterar åk 1 på gymnasiet: potenser, bråk, procent,
uttryck, ekvationer m.m.

Ledare Erik Tängerstad, fil.kand.,
tangerstad@gmail.com, 08-663 30 99
Tid Tio tisdagar kl. 15.00–16.30:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Oxford
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212985

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

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
repeterar åk 3 på gymnasiet: mer algebra, funktioner, gränsvärde, derivata. Kursdeltagarna
förutsätts ha läst fjärde terminens kurs eller ha
motsvarande kunskaper.
Max 16 deltagare.

UNIVERSITETSKURSER

Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Bosse Johansson
Tid Tio måndagar kl. 12.30–14.00:
27/9–29/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212980

VANDRINGAR / EXKURSIONER

Vi studerar och samtalar om de tre religionerna
judendom, kristendom och islam utifrån
religionernas innehåll och grundtankar ur ett
historiskt, aktuellt och jämförande perspektiv.
Vi gör två studiebesök, i synagogan vid
Wahrendorffsgatan och i moskén vid Medborgarplatsen. Studiebesöken kostar ca 90 kr och ingår
inte i kursavgiften.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR

Religionskunskap

Matematik

Att skriva roman och novell – grundkurs

Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Eva Bergdahl
Tid Tio tisdagar kl. 11.30–13.00:
28/9–30/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212981
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Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Maja-Maria Henriksson
Tid Tio torsdagar kl. 13.00–15.15:
30/9–2/12
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1900 kr
Arrangemang nummer 212990

STUDIECIRKLAR SPRÅK

En kurs för dig som är intresserad av att skriva
skönlitterärt. På skrivarkursen får du möjlighet
att komma i kontakt med din egen unika
berättarröst. 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 förekommer utgår från gruppens behov.
Max 8 deltagare.

FÖRELÄSNINGSSERIER/TEMADAGAR
VANDRINGAR / EXKURSIONER

Släktforskning

Att skriva sitt liv – grundkurs
En kurs för dig som vill reﬂektera 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 du lär dig om skrivandets hantverk och övar dig 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 8 deltagare.

Ledare:
Ulf Berggren,
ulfbulfb@yahoo.se, 08-36 78 69

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 tilllämpa dina kunskaper och finna dina rötter.

Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Monica Rönquist-Germanis
Tid Fem tisdagar kl. 12.30–16.30:
5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr
Arrangemang nummer 212994

Ledare Ulf Berggren
Tid Nio fredagar kl. 14.30–16.00:
1/10–10/12, ej 29/10, 5/11, dubbellektion 22/10
på Riksarkivet i Arninge.
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Wien
Avgift 1400 kr, inkl. besök på Riksarkivet
Arrangemang nummer 212997

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
kunskaper. Nya deltagare är välkomna men
uppmanas kontakta kursledaren före kursstart.
Max 8 deltagare.

Släktforskning – fördjupningskurs
I fördjupningskursen lär vi oss söka information i
andra källor än kyrkböckerna, som domstolshandlingar och skattelängder. Vi lär oss också att
söka efter olika kategorier människor i det förﬂutna: soldater, hantverkare, stadsbor, präster
etc. Vi övar oss i att läsa äldre handstil. För att
delta i denna kurs bör du ha kunskaper motsvarande grundkursen.
Max 16 deltagare.

Kurstid Läsåret 2021/22
Ledare Monica Rönquist-Germanis
Tid Fem tisdagar kl. 12.30–16.00:
28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11
Lokal Hagagatan 1, 2 tr, rum Avignon
Avgift 1500 kr
Arrangemang nummer 212995

Ledare Ulf Berggren
Tid Tio onsdagar kl. 15.30–17.00:
29/9–8/12, ej 3/11
Lokal Hagagatan 1, 1 tr, rum Heidelberg
Avgift 1300 kr
Arrangemang nummer 212998
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Att skriva sitt liv – fördjupning
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Anmälningsvillkor
• För att delta i Senioruniversitetets arrangemang krävs medlemskap i föreningen.

• Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal har du möjlighet
att ångra din kursanmälan inom 14 dagar
från dagen då vi bekräftat din anmälan
(ångerfristen). 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 återbetalas inte de delar av kursen som ägt rum,
oavsett om du deltagit eller inte. Medlemsavgiften återbetalas ej.

• 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 finns
längst bak i den tryckta katalogen. Senioruniversitetet skapar då ett användarkonto åt
dig när din talonganmälan registreras.

• Avbokning på grund av sjukdom
Blir du sjuk när arrangemanget redan startat
återbetalas avgiften för återstående tillfällen
om du skickar in läkarintyg. Medlemsavgiften återbetalas ej. Hör av dig snarast
så att din plats kan utnyttjas av någon som
står på tur.

• 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-postadress som du delar med någon annan medlem. Om det inte finns någon e-postadress
registrerad på ditt användarkonto skickas
information från oss med vanlig post.

• 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 avbokningsavgift. Medlemsavgiften återbetalas ej.

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

• Inställt arrangemang
Om en föreläsare eller studiecirkelledare får
förhinder och ett tillfälle inte kan genomföras, ordnar vi ett nytt som ersättning.

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

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

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

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

• 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.

• Kostnader för litteratur, kompendier, entréavgifter och dylikt kan tillkomma.
• Anmälan per telefon, e-post eller personligen
tas inte emot.

• 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 avbokningen
sker mindre än en vecka före kursstart. Därefter 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.

• 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.
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Porto

Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Porto

Senioruniversitetet
Box 6276
102 34 Stockholm

Anmälan höstterminen 2021
Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!
Inkomna talonger hanteras i datumordning. Skicka därför in talongen snarast.

Jag anmäler mig till arrangemang nummer
Arrangemangets rubrik:
Namn:

____________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Personnummer:
Gatuadress:

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Postnummer och ort:
Mobiltelefon:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________

e-post:

______________________________________________________________

Vid anmälan med talong gäller faktura som betalsätt. Senioruniversitetet samarbetar med
Svea Ekonomi AB i betalningsfrågor. För att betala med faktura måste du ange ditt fullständiga personnummer (12 siffror). Förutsättningen är att du är registrerad i folkbokföringsregistret
i Sverige och inte har några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Fakturaavgiften 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 57. _____________________________________
(namnunderskrift)

Anmälan höstterminen 2021
Obs! Varje anmälan får endast avse en person och ett arrangemang. Var god texta!
Inkomna talonger hanteras i datumordning. Skicka därför in talongen snarast.

Jag anmäler mig till arrangemang nummer
Arrangemangets rubrik:
Namn:

____________________

_________________________________________________________________________________________
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Personnummer:
Gatuadress:

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________

e-post:
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i Sverige och inte har några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Fakturaavgiften 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 57. _____________________________________
(namnunderskrift)

SVERIGE
PORTO
BETALT

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
Vice ordförande
Kassaförvaltare
Ledamöter

Inga Sanner
Britt Olofsdotter
Ulf Aspenberg
Ingemar Björklund
Mats Bodin
Peter Fagerlund
Lisa Öberg

Studierektor för
studiecirklarna

Ann-Marie Engback
adjungerad

Frågor via e-post skickas till
kansliet@senioruniversitetet.se

annmarie.engback@icloud.com

073-981 47 16

Ansvarig för
Ingela Karlsson
universitetskurserna adjungerad

ingela.karlsson1@gmail.com

070-654 05 95

Administrativ chef

Eva Elfgren
adjungerad

eva.elfgren@senioruniversitetet.se

08-789 43 13

Kontaktperson för
valberedningen

Catherine Dahlström

catherine.dahlstrom@ownit.nu

070-606 35 36

Senioruniversitetets kansli

I kansliarbetet under Eva Elfgrens ledning deltar kursadministratör Mattias Montell och volontärerna:
Leif Arvidsson, Ingrid Berg, Nina Danielsson, Lena Engstedt, Annika Grev, Gunnel Gustafsson,
Yvonne Hamawandi, Pia Hanner, Agnete Hebert, Elisabet Hermansson, Lisa Hildén, Ingrid H
 offmann,
Inger Johansson, Pirjo Kasari, Margareta Kvarneby, Stina L
 agerqvist, 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

Grafisk produktion: AD Design, Stockholm. Tryck: AMO-Tryck

Kansliet har följande telefontider under höstterminen:
20 och 23 augusti kl. 9.00–12.00, 24–26 augusti kl. 9.00–16.00.
Från 27 augusti: måndag–fredag kl. 9.00–12.00.
Kansliet öppnar för besök måndagen den 27 september.
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.

