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BETELSEMINARIET 150 ÅR
MUSIKLINJEN 40 ÅR

BROMMADIALOGEN 25 ÅR

Fredag 21 oktober 18.00
Campus Bromma

Minnen och erfarenheter
Medverkan av personer som 

varit viktiga i skolans utveckling

Musiklinjen

Anmälan senast 14 oktober

Söndag 23 oktober 11.00
Norrmalmskyrkan

Musikgudstjänst
Kör och musiker  

från Bromma folkhögskola

Torbjörn Bådagård

Johnny Jonsson

www.brommafolkhogskola.se/betelseminariet

Födelseda
gsfest!

BEHÖVER DU 
NÅGON ATT 
TALA MED?

Samtal kan ibland vara som 
att öppna ett fönster 

- ny luft drar in i rummet och 
utsikten blir en annan.  

Kris/stödsamtal, terapi, parsamtal, 
handledning, personalvård

Dialogen.nu 
Riddarholmen,  

T-bana, Centralen/Gamla Stan
073-960 37 64, 070-432 52 57 

Det är fyra veckor kvar till pre-
sidentvalet i USA och Hillary 
Clinton leder i opinionsmätning-
arna med  dryga fyra procenten-
heter. En sådan ledning så nära 
valdagen brukar räcka för att ta 
hem spelet i amerikanska presi-
dentval. Oddsen att Hillary Clin-
ton ska bli USA:s nästa president 
sätts nu till 80 procent.  

I veckoslutet kunde motstån-
daren Donald Trump, med ett 
våldsamt sluggande i den andra 
TV-debatten mellan kandidater-
na, bara med nöd och näppe räd-
da livet i en kampanj som hotas 
av sammanbrott efter avslöjan-
den om Trumps obsceniteter, om 
kvinnor och sex som fått alltfler 
ledande republikaner att ta av-
stånd från honom.   

ÄNDÅ FÖRBLIR stämningen in-
för valet oviss.  Bara fyra veckor 
tillbaka i tiden vacklade Hillary 
Clinton till ordentligt och hen-
nes då till synes så säkra ledning 
var för ett ögonblick borta. Hen-
nes motståndare Donald Trump 
är oborstad, omdömeslös och 
okunnig på ett sätt som saknar 
motstycke i presidentvalens his-
toria. Hon har bättre valorganisa-
tion, större kampanjkassa, bre-
dare kontakter och överlägsna 
kunskaper och erfarenheter. Hon 
borde egentligen leda överlägset. 
Men Hillary Clinton förmår inte 
röja  undan den djupa misstro och 
det hat som finns i vida kretsar 
mot henne som person och äldre 
kvinna och mot det politiska eta-
blissemang som hennes presi-
dentföregångare maken Bill Clin-

ton och Barack Obama förknip-
pas med.

UNDER FLERA årtionden har det 
republikanska partiet systema-
tiskt arbetat för att undergrä-
va förtroendet för den offent-
liga makten i USA. Det har varit 
så framgångsrikt att missnöjet 
detta valår  vändes också mot 
partiets egna ledare med presi-
dentambitioner. Den kontrover-
sielle bygg- och hotellmagnaten 
Donald Trump utan politisk er-
farenhet men känd från skräp-
TV kunde då bli republikansk 
presidentkandidat, trots att han 
inte riktigt hör hemma i något av 
partiets kärnläger - vare sig den 
kristna högern, bland teaparty-
rörelsens skattesänkare eller hos 
de militära säkerhetspolitiska 
hökarna. I stället är det rädslan 
för terrorism, invandring, den 
ekonomiska globaliseringen med 
dess industritillväxt utanför USA 
och en i allt detta alltmer osäker 
supermaktsställning  som Trump 
ohejdat spelar på. 

Nu mot slutet handlar debat-
ten inte ens om detta utan om de 
två kandidaternas personligheter 
och tillkortakommanden.  Trump 
angriper hämningslöst Hillary 
Clinton för att vara en lögnare 
och sakna personlig styrka. Hon 
håller sig på en anständigare nivå 
men lyckas inte föra fram ett po-
litiskt budskap som engagerar 
utan tar mest poäng när hon an-
griper Trumps skatteplanering, 
nedlåtande omdömen om kvin-
nor och förolämpningar av en-
skilda.  

Det är den här fixeringen vid 
kandidaternas personliga brister 
och svagheter som gör valrörel-
sen så oförutsägbar och känslig 
för plötsliga händelser och avslö-
janden. Det är ett skrämmande 
torftigt spel om makten i vad som 
är världens enda supermakt och 
västvärldens största demokrati.

Rimligen slutar det ändå med 
att Hillary Clinton vinner. Men 
valrörelsen har inte varit rimlig. 

Natten till måndag svensk tid drabbade Donald Trump och Hillary 
Clinton samman för en hård debatt, precis en månad innan valet.
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KOMMENTAR: PRESIDENTVALET I USA

”Rimligen vinner  
Hillary Clinton”

ANDERS MELLBOURN  

Sändarens utrikespolitiske 
kommentator Anders 
Mellbourn analyserar här den 
spektakulära amerikanska 
valrörelsen.

Glädjen stor på THS efter regeringsbeslutet att ge högskolan rätt att 
ge licentiat och doktorsexamen. Bilden från 2013.
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– Jag är jätteglad! Det är tecken 
på den kompetens och kvalitet vi 
har. Vi blir en fullfjädrad högsko-
la nu, säger skolans rektor Owe 
Kennerberg och understryker att 
THS nu kan starta egen forskar-
utbildning

– Antagligen inte i höst, men 
ungefär om ett halvår tänker jag 
mig att vi kan dra igång och re-
krytera egna doktorander.

Var det här beskedet väntat? 
– Både ja och nej. Vi hoppades 

att det skulle gå vägen den här 
gången, och tyckte att vi hade skäl 
för det. Men vi har varit med om 
tidigare tillfällen när vi fått nej på 
väl underbyggda ansökningar, så 
man vet aldrig riktigt. Vi har fått 
avslag två gånger vad gäller ma-
gister och master i teologi till ex-
empel, så man vet aldrig.  

Examenstillståndet innebär 
alltså att THS nått högsta akade-
miska nivå inom teologi/religi-
onsvetenskap med  utbildningar i 
kandidat-, magister-, master, li-
centiat- och doktorsexamen. För 
övrigt den enda enskilda utbild-
ningsanordnaren i landet med 
denna bredd inom teologi.   

Nu spänner man bågen lika 
högt på andra områden. 

– Så småningom vill vi kom-
ma lika långt med studier inom 
mänskliga rättigheter, säger 
Owe Kennerberg som ser beske-
det som ytterligare ett bevis på 
att en liten högskola kan leverera 
högsta kvalitet på utbildning och 
forskning. 

– Det är desto mer anmärk-
ningsvärt eftersom vi så här långt 
inte har fått några statliga forsk-
ningsanslag, påpekar han.

Finns det möjlighet att få det 
nu? 

– Nej, vi får inte nya ekono-

miska medel då examenstillstånd 
aldrig är kopplat till det. Men nu 
i höst kommer en forskningspro-
position från regeringen, vi hop-
pas att man i och med den fastslår 
att enskilda utbildningsanordna-
re som vi ska få anslag. Eftersom 
vi kan visa att vi kvalitetsmässigt 
håller samma nivå som de statliga 
högskolorna.

– Den senaste nationella kvali-

tetsgranskningen visade  att stora 
institutioner inte  garanterar hög 
kvalitet och att små skulle inne-
bära motsatsen. De forsknings-
skandaler som sedan dess avslö-
jats har bekräftat detta.

Owe Kennerberg noterar också 
att flera av skolans docenter blivit 
professorer och forskningsledare 
vid de stora universiteten.

– Vi hoppas att regeringen i 
den kommande forskningspro-
positionen drar konsekvensen av 
dessa förhållanden och ger alla 
högskolor samma grundförut-
sättningar och  att också vi får ett 
grundanslag för forskning. 

Vad skulle pengarna göra för 
skillnad?

– Det skulle självklart innebä-
ra mycket, och jag hoppas att de 
tänker om även på detta plan. Det 
skulle handla om ett par miljoner 
kronor i anslag. Att vi enskilda 
utbildningssamordnare inte fått 
det tillhör de orättvisor som finns 
i systemet. De ställer samma krav 
på oss som på statliga skolor, men 
ger oss inte samma förutsätt-
ningar. Ett skäl är väl att vi är små 
i jämförelse med de stora univer-
siteten, så rent politiskt kostar det 
inte så mycket att strunta i oss. 

ANNIKA AHLEFELT  
LUKAS LIND

Nu får THS utfärda 
doktorsexamen
Regeringen har beslutat att 
Teologiska högskolan 
Stockholm (THS) får till-
stånd att utfärda licentiat- 
och doktorsexamen inom 
området teologi/religionsve-
tenskap.

»Vi blir 
en full-
fjädrad 
högskola 
nu.

Ove Kennerberg.

»Jag vet inte om det blev fel i hastigheten

Statsminister STEFAN LÖFVEN 
backade efter partiledardebatten i söndagskväll angående sitt uttalande om att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti. 
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