
Aktiviteter under 2018 
 
Den 24 januari besökte vi SSPA på Chalmersområdet. Det är ett dotterbolog till Chalmers Stiftelse 
och alltså ett systerbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Vi fick en redogörelse för 
verksamheten och fick veta att de inte bara provar båtar och fartyg utan kombinerar modellprov 
med teoretiska beräkningar för att kunna optimera utformningen av skrov och propellrar. I den 
260 meter långa skeppsprovningsrännan utförs släpprov, medan manöverprov görs i en stor 
bassäng. Kavitationstester på propellrar utförs i kavitationstunneln. 
  
Den 27 februari besöktes Radiomuseet på Lindholmen. Efter en inledande exposé över 
radioteknikens utveckling allt ifrån upptäckten av de elektromagnetiska vågorna till dagens teknik, 
fick vi en guidad rundvandring bland samlingarna. Här fanns en stor samling apparater av alla 
slag. Särskilda avdelningar var ägnade åt militärradio och amatörradio. 
  
Den 22 mars hölls årsmöte. Efter årsmötet höll Jonathan Anderson ett föredrag om Artificiell 
Intelligens. Han berättade om självlärande maskiner i dag och i framtiden, om möjligheter och 
risker.  
  
Den 5 april besökte vi Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg. Rådhuset består dels av en äldre del, 
som stod klar 1672 och ritades av Nicodemus Tessin d.ä., dels en nyare del färdigställd 1936, ritad 
av arkitekten Gunnar Asplund. Huset, som är byggnadsminne, fungerar i dag som Göteborgs 
stadshus, där den politiska ledningen håller till. Vi fick en guidad rundvandring främst i Asplunds 
tillbyggnad, som är ett hus som nått internationell ryktbarhet. 
  
Rundtur i Göteborgs Hamn 
Rundturen ägde rum den 14 maj mellan1400 - 1600.  
Vi samlades 13:45 utanför Göteborgs Hamns kontor, Amerikaskjulet, Emigrantvägen. (västra 
delen Stigbergskajen) för att åka med båten MS Hamnen. Projektchef Nikol Nielsen tog emot oss 
och guidade. 
  
Rundvandring i Botaniska trädgården 
Den 4 juni deltog nio personer i Seniorföreningens rundvandring i Botaniska trädgården. Åsa 
Krüger, som är botaniker i Trädgården, visade på en del mera speciella växter och platser, bl.a. 
den altan, som byggdes i Rhododendrondalen i samband med Gothenburg Green World 2016. Den 
är gjord helt i trä från Trädgården. Det finns också ett par konstverk från utställningen i samband 
med Land Art samma år. Många frågor och kommentarer från deltagarna till vår mycket kunniga 
guide, gjorde att rundvandringen tog c:a två timmar. Alla var mycket nöjda med guidningen. 
  
Besök på Tjärnö 5 september  
En strålande förhöstdag begav sig 24 medlemmar från seniorföreningen på bussutflykt till Sven 
Lovén centrum för marina vetenskaper. Bohuslän visade sig från sin allra bästa sida. På väg dit 
utsatte ordförande Lennart alla på prov med kluriga frågor om Bohuslän. Vet du t ex vilken typ av 
djur en havstulpan är? Eller vilken deckarförfattare från Bohuslän som skrivit boken Mercurium? 
Inga mobiltelefoner fick användas! Fika intogs strax efter Uddevalla. Studiebesöket på Tjärnö 
inleddes med en överblick av verksamheten av forskaren och informatören Martin Larsvik. 
Därefter kom ett intressant och underhållande föredrag av Stefan Edman om Kosterhavet. Mycket 
vackra bilder! Lunchen, en fantastiskt god fiskrätt, intogs på Daftö campings restaurang och sedan 
var det dags för rundvandring i verksamheten på Tjärnö. Vi delades in i två grupper och fick vars 
en guide. Vi såg olika delar av verksamheten – laboratorier där olika växter och djur odlades, 
undervattensutrustning mm. Studenter som just kommit tillbaka från en tur med centrets båt 
hade med sig prover de tagit och skulle analysera dem. En student några av oss pratade med var 
från USA och hon var mycket nöjd med GU:s marina utbildning där. Summa summarum, så var 
det en avkopplande, informationsrik och inspirerande dag.  
  
Besök på AstraZeneca  
Torsdagen den 4 oktober besökte seniorföreningen AstraZeneca. Vi var totalt 19 deltagare 
inklusive respektive. Anneli Nordkvist forskare i läkemedlens strukturkemi guidade oss genom 
företagets historia. Vi fick en genomgång av processen att ta fram ett läkemedel från 
AstraZenecas bibliotek på mer än en miljon molekyler. Hon beskrev också historien runt några av 
bolaget storsäljare bl.a. Losec. Vi imponerades av hur företaget månade om sin personal. 
  



Seniorföreningen möter Konstepidemin  
Onsdagen den 7 november 2018 hade vi (ca 15 medlemmar) förmånen att få träffa konstnären 
Berit Jonsvik på Konstepidemin. Märkligt namn på ett konstnärsställe kan man tycka, men från 
slutet av 1800-talet ända in på 1970/80-talet var detta område med sina speciella byggnader 
Göteborgs epidemisjukhus. 1986 bildades den ideella förening, som idag driver verksamheten. 
Byggnaderna rymmer arbetslokaler med ca 120 ateljéer där 100-135 konstnärer är verksamma 
inom olika områden. Utländska gästkonstnärer arbetar också periodvis här. Genom mångfalden 
kan alla smitta varandra, sa Berit skämtsamt. Det finns också några gallerier, där utställningar 
visas. Konstepidemin har utåtriktad verksamhet t ex Epidemilördag och Konstepidemins dag, där 
allmänheten är särskilt välkommen. 
Berit har varit verksam i föreningen i ett antal decennier. Hon utövar sitt konstnärskap främst 
genom arbeten i betong, grafik och akvarell. Förutom att ge oss information om Konstepidemin, 
visade Berit oss sin ateljé med många uttrycksfulla och intressanta konstverk. Vi fick också 
guidning på det största galleriet, där två gästkonstnärer hade samverkat om en utställning. 
Besöket avslutades med lunch på restaurang Blå Huset. 
  
Besök på CHARMEC 
Den 27 november besökte 26 seniorföreningsmedlemmar CHARMEC, Chalmers Railway 
Mechanics , som är ett kompetenscentrum för järnvägsutveckling på Chalmers. Professorerna 
Bengt Åkesson, Roger Lundén och Anders Ekberg höll var sitt föredrag som belyste olika aspekter 
av temat ”Järnvägen – då, nu och i framtiden”. Som avslutning bjöd Seniorföreningen på kaffe och 
fralla. Arrangemanget var mycket uppskattat. 
  
Jullunch i Chalmerska huset 
På traditionellt sätt njöt vi av en god julbuffé, I år den 11 december i det Chalmerska huset. Vi 
samlades först i marmorrummet och intog glögg och lyssnade till skönsång av en kvartett från 
Oscar Fredriks kammarkör - Lena, Håkan, Torsten och Annika. Därefter intogs en smakfull julbuffé 
i bankvalvet.. 
 


