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från Senioruniversitetet i Göteborg           

 
 

Det känns overkligt med krig i Europa och än är ingen ljusning i sikte. 

Mycket av det som vi tar för nästintill självklart i vårt land har för tillfället gått förlorat  

i Ukraina. Barns och ungas skolgång, sjukvård, infrastruktur, behov av mat, kläder och  

mycket annat är utsatt för stark press på flera håll i landet. Många av oss blir maktlösa  

betraktare och kan bara hjälpa till på distans. 

Vi hoppas att SiG i dessa ytterst dystra tider kan bidra till att då och då skingra tankarna,  

stå för en stunds lustfyllt lärande, några timmar av social gemenskap och kanske också  

påminna oss om hur priviligierade vi är som lever i ett land där yttrande- och åsiktsfrihet  

råder och där människor i alla åldrar kan samlas för gemensamt lärande och gemensamma 

diskussioner. 

 

Studiebesök – Redarvillorna i Lorensbergs villastad – stadsvandring med Pether Ribbefors 

Nu är det bara några dagar kvar till vandringen i Lorensbergs villastad och det finns några  

platser kvar. Anmäl dig redan idag. 

Lorensbergs villastad, belägen bakom Konstmuseet, är en unik miljö i Sverige. 

Området byggdes för cirka hundra år sedan för en kapitalstark målgrupp, många kända 

göteborgsfamiljer har haft sin hemvist i stadsdelen. Under en lång period på 1900-talet 

förknippades de luxuösa bostäderna med den vittförgrenade Broströmskoncernen och  

det är denna epok som givit upphov till begreppet ”Redarvillorna”. 

Du kan läsa mer om stadsvandringen och boka på  

Studiebesök – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se) 

 

Pris: 200 kr per person 

Tid:   5 maj kl. 10.00–12.00 

Plats: Samling vid Poseidon på Götaplatsen 

Värd: Marianne Molander Beyer 

 
Höstens utbud 
Nedan återfinner du något av det som kommer att erbjudas dig hösten 2022. 
Utöver nedan nämnda programpunkter kan vi informera om att samtliga cirkelledare,  
vilka medverkat under vårterminen, återkommer i höst. Höstens cirkelutbud och studie- 
besök kommer att presenteras dels i kommande medlemsbrev, dels på vår hemsida. 
För mer detaljerad information avseende höstens planer kan du om någon vecka fort- 
löpande besöka Pa gang – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se).  
 
Har du någon i din närhet, som du tror skulle vara intresserad av medlemskap och det  
utbud du kan läsa om nedan, är vi mycket tacksamma om du informerar vederbörande  
om SiG och vårt program. Vi tror och hoppas att det vi kommer att erbjuda inför hösten  
skall tilltala våra medlemmar och dessutom locka till medlemskap. 
 

https://sigbg.se/studiebesok/
https://sigbg.se/pa-gang/


Föreläsningsserier 
 
Vill du få ut mer av att lyssna på klassisk musik? 
Vi träffas vid sju tillfällen för att fördjupa oss i lyssnandet på mästerverk av framstående  
tonsättare från olika epoker. Vi tar upp olika aspekter på musiken som form och stil, men  
framför allt försöker vi formulera varför och hur musiken talar till oss. 
Föreläsningsserien leds av Jan Alm, verksam som kontrabasist i Göteborgs Symfoniker  
och universitetslektor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. 

Samarbetet med Konstmuseet fortsätter 
Det mycket uppskattade samarbetet med Konstmuseet, vilket etablerades våren  
2022 och som fick till resultat att vi fick dubblera föreläsningsserien tack vare  
det stora medlemsintresset, fortsätter i höst 
Med start tisdagen den 4 oktober och avslutning fem tisdagar senare, den 1  
november, så ges en föreläsningsserie med följande rubriker ”Fürstenbergska galleriet”, 
”Vad är konst – om samtidskonst i samlingen”, ”Vad berättar porträtten?”, 
”Den äldre konsten i samlingen” och ”Laddade landskap – om landskapsmåleri  
i samlingen”. 
 
Geopolitik  
Professor Thomas Magnusson, som är vår ciceron genom denna föreläsningsserie, har  
följande programförklaring: 
”Vad är geopolitik? Man kan säga att begreppet syftar dels på vetenskapen geopolitik,  
dels på geopolitik som aspekt av en politisk, ofta nationalistisk propaganda.  
Geopolitik eller politisk geografi kan studeras med utgångspunkt i sociologi, historia, 
statsvetenskap, språk, religion.  
Med geografi i dessa sammanhang menar man både landområden, oceaner, sund, floder  
och bäckar. Jordklotets natur förändras trots allt i långsam takt. I politiska konflikter och  
i politisk argumentering förutsätts därför naturgeografin som en fast och självklar faktor.” 
 
Landshövdingehus. Typiskt Göteborg! 
Professor emeritus Claes Caldenbys bok med samma titel som föreläsningsserien ligger till  
innehållslig grund för denna föreläsningsserie om sex tillfällen, varav två utgörs av  
exkursioner. Så här presenterar professor Caldenby föreläsningsserien: 
”Landshövdingehusen är en nästintill unik hustyp för Göteborg, ekonomiskt fördelaktig och  
av många uppskattad. Från de första husen i Annedal 1875 till de sista på 1940-talet  
dominerade den helt Göteborg och 1940 bodde hälften av stadens befolkning i 
landshövdingehus.” 
 
Om idéhistoriska teman  
SiG kommer under hösten att reprisera den uppskattade föreläsningsserien i idéhistoria, 
universitetsämnet som handlar om filosofiska, vetenskapliga, politiska och moraliska idéer, 
företrädesvis i den västerländska traditionen. 
Föreläsningarna utgör inte någon översiktskurs i ämnet, även om en introduktion till  
disciplinen skall ges. Föreläsarna behandlar teman som de sysslat med i sin forskning,  
teman med stor historisk betydelse och i flera fall också med omedelbar relevans för  
vår egen tid. Föreläsningsserien leds av professor emeritus Bo Lindberg.   
 
 
 

 



Museibesök 
Följ med på en stil-resa med unika föremål från olika länder och stilepoker på Röhsska museet 
Välkommen till en visning av de nyöppnade basutställningarna på våning två på Röhsska museet. 
Fördjupa dig i ett fantasilandskap med kraftfullt formspråk, upplev en unik silversamling och se  
dansande figuriner.  
Besöket är planerat till onsdagen den 5 oktober kl. 14-15 ca. 
 

 
Tre studiebesök på Universeum 
Inom ramen för samarbetet med Universeum kan du som medlem delta vid tre studiebesök  
med tre olika teman på Universeum. Besöken planeras äga rum i slutet av månaderna  
september, oktober och november. 
 
Unikt visualiseringslabb visar världens komplexitet 
Hur påverkas jorden om du dricker en kopp kaffe? Var i Göteborg förbrukas mest energi?  
Vad händer med savannens lejon om medeltemperaturen ökar?  
I visualiseringslabbet skapas möjligheter att göra egna expeditioner med forskningsdata, som  
en digital upptäcktsresande på jakt efter frågor och svar om till exempel, rymden, klimatet  
och stadsutveckling.  
 
Hållbar utveckling - kampen om regnskogen! 
En sengångare tittar nyvaket upp. Ibisar och småfåglar flyger fritt över trädkronorna.  
Grodsång, fågelkvitter och apornas tjatter hörs över det dånande vattenfallet.  
Det är varmt och fuktigt. Människor är på olika sätt beroende av regnskogen.  
I kampen om regnskogen ser vi den genom andras ögon och ställs inför olika samhällsfrågor  
och dilemman kopplade till regnskogen som miljö. Vem har ansvaret för regnskogen och  
vem påverkar den? 

Rymdresan 
För 50 år sedan satte människan för första gången sin fot på en annan himlakropp.  
I Rymdresan tar vi fart ut i universum och utforskar hur det är att resa och leva i rymden -  
och frågar oss var vi är om ytterligare 50 år? 
 

Workshop 
POESI I SAK MED ANDRA ORD - workshop om den omöjliga konsten att översätta poesi 
Poeten Ragnar Strömberg, som kommer att leda denna workshop, presenterar den kortfattat 
enligt nedan. 
”Poesi är det som går förlorat i översättning”, lyder den välbekanta sentens som vi ska ta  
spjärn mot när vi ger oss i kast med att översätta åtta dikter av den amerikanska 1900- 
tals-poesins störste förnyare John Ashbery. För om det är sant att all översättning innebär en 
förlust är det också sant att den skapar något nytt, en ny betydelse, ett nytt liv, när den 
omplanterar en dikt i målspråkets mylla.  
Poesi i sak med andra ord är en workshop med fokus på hantverket.  
Efter ett introduktionsmöte där jag presenterar riktlinjer för det som komma skall utifrån min  
48 år långa verksamhet som översättare av poesi, dramatik och prosa, samt en praktisk övning  
i att läsa poesi ”detektiviskt”, träffas vi åtta gånger för att redovisa och diskutera vårt ”work in 
progress”. Målsättningen är att översättningarna ska publiceras i en tidskrift och även se 
offentligheten i vitögat rent fysiskt genom en avslutande uppläsning.”  
Om Ragnar Strömberg: Född 1950, poet, dramatiker, kritiker, essäist och översättare.  
 
 
 
 



Årsmöte 
Tisdagen den 24 maj kl. 13 äger SiGs årsmöte rum.  
Detta har sedan tidigare aviserats på vår hemsida. 
Du är välkommen till Göteborgs Adventkyrka, Norra Allégatan 6 (hållplats Järntorget). 
Anmälan till årsmötet gör du på SiGs hemsida Årsmöte – Senioruniversitet i Göteborg (sigbg.se).  
Anmälan på webben öppnas den 9 maj. 
Din anmälan skall senast vara oss till handa onsdagen den 18 maj före kl. 18:00. 
 
Fr.o.m. den 9 maj återfinns årsmöteshandlingar på SiGs hemsida Årsmöte – Senioruniversitet i 
Göteborg (sigbg.se).  
 
 
Ordföranden tackar för sig 
Vid årsmöte den 24 maj löper mitt mandat som ordförande ut. 
Jag har med anledning av detta beslutat mig för att inte kandidera för ytterligare ett år som 
ordförande. I slutet av mars lämnades följande besked till valberedningen. 
”Sedan några år tillbaka bor min hustru och jag alltmer i Skummeslövstrand. 
Detta faktum, mitt privatliv i övrigt samt mina övriga uppdrag är sammantaget inte förenliga  
med ett fortsatt ordförandeskap i SiG. Efter sju-åtta år av ideellt arbete i SiGs styrelse får nu  
min sträcka i SiGs tjänst anses vara sprungen. Jag lämnar således SiG vid årsmötet 2022-05-24.” 
 
Jag vill rikta ett varmt tack till SiGs vice ordförande Roger Palmqvist och föreningens adjungerade 
sekreterare Wanda Klintberg utan vilka ordförandeskapet hade blivit i tyngsta laget.  
Vidare vill jag, med ett stort tack, vända mig till de förtroendevalda, vilka idogt verkar för SiGs 
framdrift – styrelsekollegor, valberedning, revisorer samt till ledamöter i kommittéer/grupper. 
Avslutningsvis tackar jag anställda administratörer och cirkelledare för fint samarbete.   
 
Med vänliga hälsningar 
Börje Rådesjö 
 
 

 
Med vänlig hälsning  

 
Börje Rådesjö   Roger Palmqvist 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigbg.se%2Fom-senioruniversitetet%2Farsmote%2F&data=05%7C01%7C%7C50fcb030725244d5741f08da24fedcd4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637862974293602942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qcy0bH0tRZdprTaTv0otAWtkE9xQuzsnEdyyWiQuFkc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigbg.se%2Fom-senioruniversitetet%2Farsmote%2F&data=05%7C01%7C%7C50fcb030725244d5741f08da24fedcd4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637862974293602942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qcy0bH0tRZdprTaTv0otAWtkE9xQuzsnEdyyWiQuFkc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsigbg.se%2Fom-senioruniversitetet%2Farsmote%2F&data=05%7C01%7C%7C50fcb030725244d5741f08da24fedcd4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637862974293602942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qcy0bH0tRZdprTaTv0otAWtkE9xQuzsnEdyyWiQuFkc%3D&reserved=0


 
Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: 

Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och 
telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid 
informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas 

skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För 
information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen 

kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att 
föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till 

ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress  
Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg. 

 
Kontakt 

 
Anmälningar, betalningar, medlemskap: medlemsfragor@sigbg.se 

Övriga frågor: sig@folkuniversitetet.se 
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