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Västerås före ASEA 

19 september 

Värd: Britt-Marie Johansson 

I takt med industrierna utvecklades även bostadsbyggande, centrumomvandling och samhällsservice. 

Västerås kom att betraktas som en av Sveriges modernaste städer. Varför skedde detta i Västerås? Var 

det en slump eller enstaka pionjärers starka vilja? 

Föreläsaren Rebecka Svensson är fil.dr. i ekonomisk historia och verksam som arkivarie och 

kulturarvsförmedlare i Västerås med omnejd. 

 

  

Celsius – Den okända mannen med det välkända namnet 

26 september 

Värd: AnnMarie Gunnarson 

Här presenteras den mångsidige Celsius både som människa och som vetenskapsman.  

Föreläsaren Martin Ekman är docent i geofysik med intresse för historia. 

 

 

Herman Friedländer en svensk judisk historia   

3 oktober 

Värd: Sören Salholm 

Herman Friedländer var grundare av Bulten, stödde målare som Carl Larsson och Anders Zorn och 

skänkte sin stora konstsamling till Nationalmuseum.  

Herman Friedländer var av judisk familj och bodde i Stockholm, men skapade en industri i 

Västmanland.  

Föreläsaren Johan Schück som är författare och journalist har skrivit en bok om Friedländers 

innehållsrika liv. 

 

 

 



 

Svenska kyrkans organisation och uppdrag 

10 oktober  

Värd: Kristina Laestander 

Att vara folkkyrka utan staten. Betydelsen av att vara en evangelisk luthersk kyrka jämfört med andra 

kyrkor i Sverige. Svenska kyrkans viktigaste uppgift i samhälle och värld i allmänhet – och i Västerås 

i synnerhet.  

”Finns det något större?” – vad är kristen tro egentligen? Domprostens hjärtefrågor.  

Föreläsaren Daniel Eklund är domprost i Svenska kyrkan - Västerås stift. 

 

DNA i släktforskningens tjänst 

17 oktober 

Värd: Sören Salholm 

Föreläsaren Lars Berglöf har släktforskat i många år och håller kurser i släktforskning på SUV. Vilka 

olika tjänster om att lämna DNA prov hittar man på nätet? 

 

Från företagare till social entreprenör 

24 oktober 

Värd: Berit Jalder 

Föreläsaren Staffan Braw har i över 30 år drivit företag med inriktning på sälj- och marknadsföring. 

Sedan några år tillbaka har Staffans fokus och stora engagemang varit hållbarhets- och 

välgörenhetsprojekt via bland annat Företagsvolontärerna och Lokala Hjälpen. 

Staffan Braw berättar om sin resa från hetlevrad fotbollskille till företagsprofil och social entreprenör. 

  

Att få syn på hela världen – från Västerås och Västmanland 

31 oktober 

Värd: Berit Jalder 

Föreläsaren Ann-Christine Kihl berättar om ett liv i lokaljournalistiken och om sina böcker. I 35 år 

var hon reporter på VLT, sökte berättelserna som fanns där hon stod: i sista stund intervjuade hon de 

som kunde berätta om livet på öarna utanför Västerås. Hon såg tidigt hur flickor, bara armlängds 

avstånd från oss, levde under hedersförtryck. Hon sökte svaren om Västeråskollegan Martin Adler, 

mördad i Somalia. Men hon har också fått oss att skratta i sina krönikor. 

 

 



 

 

Stöld, vandalism och en långsiktig utveckling av vårt kulturarv 

7 november 

Värd: Maja Söderbäck 

Om arbetet med att spåra, identifiera och återföra det som stulits från kyrkor och muséer. Och om 

förebyggande åtgärder med insikten om att långsiktigt hållbar förvaltning av kulturarv även förutsätter 

att de ska göras tillgängliga. 

Föreläsaren John Rothlind är konservator och konsthistoriker. 

 

Ansvarsfördelning inom Sveriges offentliga förvaltning 

14 november 

Värd: Maja Söderbäck 

Föreläsningen avser att informera om och problematisera Sveriges offentliga förvaltning och 

ansvarsfördelningen mellan stat, länsstyrelse, region och kommun. Varför denna uppbyggnad? Vad 

innebär det? Ändringar i framtid? Föreläsaren Terence Fell är universitetslektor i statskunskap vid 

Mälardalens universitet. 

 

Granskning av den politiska makten i Västerås 

21 november 

Värd: Britt-Marie Johansson 

”Mitt uppdrag är att granska makten för Er räkning”. Det skrev Matilda Molander i samband med att 

hon började som politisk redaktör på ”Västmanland Läns Tidning, VLT”. Matilda Molander har sedan 

dess kommenterat, debatterat och analyserat allt från cykelbanor och vargfrågan till den kommunala 

och regionala politiken.  

Föreläsaren Matilda Molander är sedan 2019 politisk redaktör på ”VLT”. Hon har även skrivit för 

”Sydsvenskan” och ”Dagens Nyheter”. Har en kandidatexamen inom politik från Uppsala universitet 

och en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.  

 

Mitt liv – Erfarenheter från yrke och politik 

28 november 

Värd: Maja Söderbäck 

Föreläsaren Barbro Westerholm är före detta Riksdagspolitiker och generaldirektör för 

Socialstyrelsen. Hon har mångårig erfarenhet av politiskt och praktiskt arbete inom hälso - och 

sjukvård. 

 



 

 

”Ett lingonris i ett cocktailglas” 

5 december 

Värd: Gunnar Gudmundsson 

Monica Zetterlund, ett fantastiskt musikaliskt livsöde från värmländska dansbanelogar till jazzvärldens 

musik- och teaterscener. 

Föreläsaren Claes Tillander är ordförande för Jazzens Vänner i Västerås. 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till SUV:s föreläsningar! 

Ingen föranmälan. Öppet även för icke medlemmar. 

Entrékort för medlemmar kan köpas på SUVs expedition. 12 föreläsningar kostar 500:- och 

6 föreläsningar kostar 300:-.  

Icke medlemmar och ”Drop-in” betalar 70:- vid entrén. Swish eller kontant. Ej kort. 

 

Senioruniversitetet Västerås 

Viktor Larsson plats 1, 722 14 Västerås 

Telefon 072 – 453 01 97 

 

www.suvaros.se    E-post info@suvaros.se 
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