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Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne bildades den 11 april 1996 efter ett upprop i oktober 

1995.  

 

Ändamål 

Stiftelsen har till ändamål att främja tvärvetenskaplig forskning inom bl a samhällsvetenskap, 

juridik, ekonomi och journalistik som syftar till att stärka grundläggande demokratiska värden 

i form av tanke-, åsikts-, yttrande- och religionsfrihet och därigenom motverka sådana 

strömningar som undergräver dessa demokratiska värden och som bl a kommer till uttryck i 

förföljelse av oliktänkande, våldshandlingar och rasism. Styrelsen får också på annat sätt 

främja ovan angivna ändamål. 

 

Gästprofessuren 

Från och med den 15 augusti 2016 fram till den 1 juni 2017 innehades professuren av 

professor Sami Adwan, verksam vid Universitetet i Bethlehem och Universitetet i Hebron, där 

han undervisar och forskar. Hans placering vid Göteborgs universitet har varit vid  

utbildningsvetenskapliga fakulteten och med bas vid Segerstedtinstitutet.   

 

 

Segerstedtföreläsningen 

Årets Torgny Segerstedtföreläsning hölls den 16 februari i samarbete med Segerstedtinstitutet 

vid Göteborgs universitet och Bok & bibliotek. Föreläsare var utrikesminister Margot 

Wallström. Hon talade över ämnet: ”Demokrati, yttrandefrihet, utbildning och dialog över 

konfliktgränser”. 

 

Stipendier 

I samband med vårens skolavslutningar delade vi, i samarbete med Willinska Stiftelsen, ut 

stipendier till elever som gjort stora framsteg i att tillägna sig svenska språket – utan att ha det 

som sitt första egna språk. De skolor vi valde var: Katrinelundsgymnasiet, Frölundaskolan, 

Hjällboskolan, Gårdstensskolan och Långmosseskolan. Stipendiet består av en bokpremie och 

söndagsbiljetter till årets bokmässa (gåva från Bok & Bibliotek). Urvalet av förtjänta elever 

sköts av respektive skolas personal. Intresset från elever och lärare är mycket stort. 

 

 

Torgny Segerstedts Frihetspenna 

Den 30 november utdelades Frihetspennan till Elisabeth Åsbrink. Motiveringen löd: 

”Elisabeth Åsbrink har med sina skickligt berättade och gestaltade facklitterära texter och i sin 

dramatik skapat en ekokammare där de europeiska efterkrigskonflikter, vilkas konsekvenser 

vi ännu idag kämpar med, ljuder genom tiden och där det djupt personliga blir allmängiltigt 

och angeläget för oss alla. Därför tilldelas Elisabeth Åsbrink Torgny Segerstedts frihetspenna 

för år 2017.” 



I samband med utdelningen fick vi lyssna till en föreläsning av Elisabeth Åsbrink med 

rubriken: ”Utan tillit, ingen demokrati”. 

 

 

Uppsatser på C-nivå 

Vid ovannämnda ceremoni utdelades också stipendier och diplom till tre förtjänta 

uppsatsskrivare på C-nivå. Mottagare var Liv Nyman, Samuel Horgby och Ludwig Prytz. 

 

Styrelse 

Ordförande: Sara Stendahl 

Vice ordförande: Ulla Berglindh 

 

Ordinarie ledamöter: 

Erik Blix, Stefan Eklund, Anders Franck, Mattias Goksör och Maria Sköld. 

 

Suppleanter; 

Afrah Nasser, Daniel Poohl och Jesper Strömbäck. 

 

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. 

 

Stiftelsens adress c/o ordförande 

Sara Stendahl, Malmgatan 11, 426 71 Västra Frölunda 

Tfn 0709-82 84 18 

 

Förvaltare 

Maj-Britt Anckar, Nonnensgatan 5 B, 412 72 Göteborg 

Tfn 0707-75 79 12 

 

Stiftelsens bankgiro 5988-6416 

 

Webb 

www.torgnysegerstedt.se 

www.facebook.com/torgnysegerstedtstiftelsen 
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