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Föreläsningar
Föreläsningarna äger rum i Hörsalen E22, Almedalsbiblioteket. 
Deltagaravgiften vid en föreläsning är fortfarande endast 
20 kr för våra medlemmar.

Vi kommer att skicka ut inbjudan till medlemmarna med e-post 
inför varje föreläsning och tar därefter emot anmälningar  
(obs! att Du inte kan anmäla Dig innan Du fått inbjudan till  
en föreläsning).

Icke-medlemmar är välkomna i mån av plats, inträde 40 kr.

Onsdag 11 januari kl. 14.00
Vätgas i den gotländska färjetrafiken
Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, 
leder ett forskningsprojekt kring vätgas i färjetrafiken. 2030 hoppas  
Destination Gotland ha fossilfria färjor där nyckeln är vätgas. Det finns 
skeptiker men forskaren Björn Samuelsson ser vätgasen som ett av de 
bästa bränslena för sjöfartens omställning. Hans uppgift är att  studera 
hela kedjan, från produktion av gasen till att köra färjorna. (Höst
terminens föreläsning blev inställd pga. sjukdom.)
 
Onsdag 25 januari kl. 14.00
Husen på Bulverket i Tingstäde träsk
Arkeolog och byggnadsantikvarie Peter d’Agnan föreläser om vad 
huskonstruktionerna på den tidigmedeltida fornlämningen Bulverket på 
botten av Tingstäde träsk kan berätta för oss. Byggnadsverket uppfördes 
på 1130talet och bestod ursprungligen av en gigantisk plattform mitt 
i träsket. Där stod en mängd träbyggnader av olika konstruktionssätt. 
Detta gör fornlämningen till ett fantastiskt källmaterial kring forsk
ningen av vår byggnadsutveckling i Östersjöregionen. 

Onsdag 8 februari kl. 14.00
Utvecklingsbolag på Gotland 
– exemplet Nygarn utveckling AB
Gunnar Bendelin berättar om sjutton års utvecklingsarbete på Öster
garnslandet. Sedan 2005 har man i utvecklingsbolaget Nygarn AB verkat 
för att Östergarnslandet ska vara en attraktiv plats att bo och leva på. 
Bland de många projekten kan nämnas Skolhuset Östergarn, hamn
området i Herrvik, Nyhagen vatten och avlopp. 

Onsdag 22 februari kl. 14.00
Rysslands krig i Ukraina – vad handlar det om?
Den frågan ställer rysslandskännaren och universitetslektorn Peter 
Mattson och ger sin bild av kriget. Peter Mattsson som är uppvuxen på 
Gotland föreläser om hur Rysslands historia påverkar kriget men också 
hur det påverkar det svenska säkerhetspolitiska läget och vår ekonomi. 
Är Ryssland fortfarande ett hot mot Gotland?

Välkommen till vårterminen 2023
med Senioruniversitetet

                                Ordförande   
Anna Säve-Söderbergh

Vi är glada att kunna presentera många intressanta före
läsningar i skilda ämnen: gotländsk kultur med Bulverket, 
arkeologiska utgrävningar på Gotska Sandön, Kyrklandet, 
utvecklingsbolag och ett plundrat kulturarv, men även 
utblickar mot omvärlden: om Rysslands krig i Ukraina,  
Jan Eliasson om sitt liv i diplomatins tjänst och ameri
kanska tecknade serier under Andra världskriget.

Eva Sjöstrand tar oss med på en vandring i Visby  
med Örat mot stenen.

Vi kan erbjuda en möjlighet att tillsammans se  
Läns teaterns nya pjäs. På Västfronten intet nytt i mars.  
Terminen avslutas som vanligt med en vårutflykt.



Onsdag 3 maj kl. 14.00
Arkeologi och osteologi på Gotska Sandön
Sabine Sten, professor i osteoarkeologi, Uppsala universitet, berättar om 
en arkeologisk utgrävning vid Säludden på Gotska Sandön som utfördes i 
september 2022 och där spännande fynd gjordes.

I samarbete med Södertörns Högskola, Gotlands Museum, Riksanti
kvarieämbetet, Västerviks museum och Uppsala universitet, arbetar man 
med Gotska Sandöns historia från stenåldern fram till historisk tid.

Onsdag 10 maj kl. 14.00
Vandring med Örat mot stenen 
Eva Sjöstrand leder en vandring genom innerstan. Vi lägger Örat mot 
stenen och hör henne berätta om ett Visby som inte längre finns. En stad 
fylld av rosor, koltrastar och ruiner som idag, ja  men då också av häst
kärror, spådomar, vattenpumpar, stärkkragar, speceriaffärer, myndiga 
konstaplar, fina damer och fattigfolk. Över alltihopa svirrande svalor, nu 
som då, uppnosigt seglande som äger de hela himlen.

Onsdag 24 maj kl. 14.00
Ord och handling 
– ett liv i diplomatins tjänst 
Jan Eliasson, diplomat och politiker, berättar i sina 
memoarer om erfarenheter och minnen från sin 
imponerande yrkesbana – som ambassadör och 
internationell medlare, vice generalsekreterare i 
FN och Sveriges utrikesminister. Nu delar han  
med sig av sina minnen i en föreläsning.

Teater
Vi ser Länsteaterns nya pjäs 
På västfronten intet nytt tillsammans 
4 mars kl. 16. Mer info skickas separat.

Vårutflykt
Preliminärt datum onsdag 31 maj.
Information kommer under våren!

Onsdag 8 mars kl. 14.00
Kyrklandet 
Emelie Bergbohm tar oss med på en fantasifull resa i  
kyrkornas Gotland. Varje medeltida kyrka, gammal 
ruin eller kapell är en källa till berättelser. Tillsam
mans skildrar de människans eviga, envisa sökande 
efter livets mening. På Internationella Kvinnodagen 
uppmärksammas speciellt kvinnorna.

Onsdag 22 mars kl 13.30 – OBS tiden!  
(Årsmöte kl. 13.30. Föreläsning kl. 14.00) 
Ett plundrat kulturarv  
– Brottsplats Gotland
Majvor Östergren berättar i sin bok om  
plundringen av gotländska fornlämningar  
och skattfyndplatser, från 1970talet till idag. 
Hon beskriver hotet mot det gotländska kultur
arvet, främst de vikingatida silverskatterna  
som är så karaktäristiska för just Gotland och 
som enligt författaren utgör ett potentiellt 
världsarv. Majvor Östergren fick 2021 pris av 
Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för att hon 

bidragit till att synliggöra, skydda och sprida kunskap om kulturarvet,  
de gotländska silverskatterna. 
 
Onsdag 19 april kl. 14.00
Amerikanska serier erövrar Europa och Sverige
Historier om en kulturell export från sekelskiftet till andra världskrigets 
utbrott. I föreläsningen följer vi de tecknade seriernas väg från USA till 
Europa som en amerikanskeuropeisk kulturöverföring. Vi ska titta på 
dess kulturella, ekonomiska, juridiska och personliga förutsättningar.

Michael Scholz, professor i modern historia, Uppsala universitet, 
 forskar om tecknade serier som instrument för propaganda och indok
trinering.



Bokcirkel
Höstens bokcirkel fortsätter under våren. 
Ny inbjudan till bokcirkel kommer inför höstterminen

Filosoficirkel
Under ledning av Kjell MacDowall.

6 torsdagar: 19 januari, 2 februari, 16 februari, 2 mars,  
16 mars, 30 mars kl. 14.  Avgift 350 kr

Lokal: Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1
Anmälan till: senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se

Filosofihistoria 
Vilka är de stora frågorna inom filosofin och hur har de vuxit fram  
genom tiderna? Genom att diskutera centrala tankar hos viktiga  
filosofer försöker vi förstå bättre hur vi tänker idag om oss själva  
och vår roll i samtiden. Inga förkunskaper behövs. 

Öppna för

medlemmar! Cirklar
Att bli medlem i Senioruniversitetet
Medlem i Senioruniversitetet kan du bli om du är 55 år eller äldre. 
Alla sjuk och förtidspensionärer, oavsett ålder, kan också bli medlemmar. 
 
Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår och person
Den betalas till vårt bankgiro nr 5180–0092. eller Swish 123 553 90 10.

Ny medlem eller ändrad adress?
Sänd uppgift om namn, epostadress, telefonnummer och adress till: 
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se. Om du saknar epostadress 
ring Åke Persson 070956 55 75 eller Gunilla Carlson 076813 21 92. 

Om du vill veta mer, kontakta vår styrelse:

Anna Säve-Söderbergh, ordf. 072719 51 47
Åke Persson, vice ordf. 070956 55 75
Eva Jupiter, sekreterare 070729 91 49
Gunilla Carlson, kassör 076813 21 92
Karin Brindt 076934 66 26
Kathy Gow Sjöblom 070540 92 26
Gunnel Wallin 070291 13 83

Vår e-postadress 
senioruniversitetet.visby@folkuniversitetet.se

Du kan också gå in på Folkuniversitetets hemsida
Sök: Senioruniversitetet Gotland 
https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/samarbeten/
senioruniversitet/senioruniversitetet-gotland/ 

Antikvarien Peter dAgnan 
sommaren 2020 i färd med att 
dyka ner på Bulverket.

Se föreläsning onsdag  
25 januari.



Omslagsbilden: Almedalen. Foto: Arild Vågen.

Senioruniversitetet samarbetar med Campus Gotland och föreläsningarna äger 
rum i hörsalen, Almedalsbiblioteket. Efter föreläsningarna kan man dricka kaffe 
och samtala med varandra om dagens ämne i Café Foajé.

Senioruniversitetet på Gotland
Senioruniversitetet är en ideell förening, knuten till 
Folkuniversitetet på Gotland. Den är liksom Folkuniversitetet  
politiskt, fackligt och religiöst obunden. Vi anordnar föreläsningar,  
studiecirklar och utflykter. Medlem i Senioruniversitetet kan alla bli  
som fyllt 55 år eller mer.

Senioruniversitet finns på ett trettiotal orter runt om i landet. 
Här på Gotland startades verksamheten hösten 2003 med ett 
tiotal medlemmar. Nu är vi över 300 medlemmar. 
Välkommen även du som medlem!


