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Ser vi ljuset i tunneln?
Mer än ett år har förflutit sedan Senioruniversitetet stängde ner all verksamhet våren
2020. Vi trodde kanske inte då att den
orsakande pandemin skulle vara lika aktuell
ett år senare. Det rekordsnabba utvecklandet
av olika vacciner har gett hopp om snabb
förbättring av läget och har varit ett ljus i
tunneln. Nu känns läget mer osäkert med
nya virusvarianter, vaccinbrist och nya pandemivågor i olika länder.
Hoppet om en mycket bättre sommar och
en normal höst lever ännu men det finns en
stor osäkerhet om vi kan genomföra det planerade programmet vid USU för
hösten som bygger på möjligheten att träffas i lokal. Vi behöver liksom förra
året ha en beredskap för en plan B med digitala lösningar. Denna gång har
vi funktionärer och medlemmar ett bättre självförtroende att klara det bra
med tanke på att vi snart har två terminer med fungerande digitala lösningar bakom oss och stor erfarenhet. USU har tyvärr tappat 27 procent av
antalet medlemmar (ca 1 100) som var med oss i början av 2020 och för att
vinna tillbaka dem krävs nog en normalisering av läget.
Även om vi kan återgå i höst till ett program med huvudsakligen träffar i
lokal är det viktigt att även behålla mycket av det som är bra med digitala
lösningar. Många har inte möjlighet att ta sig fysiskt till de lokaler vi använder eller har kanske nedsatt hörsel. De digitala lösningarna har uppskattats
av många. Vi planerar därför att erbjuda fler föreläsningsserier på film än
vi gjorde före pandemin, även om man också kan delta på plats och erbjuda
vissa studiecirklar digitalt, eventuellt samma cirkel både i lokal och digitalt i
några fall.
För att så många som möjligt ska kunna delta i våra aktiviteter vill USU
bidra till stärkande av medlemmarnas digitala kompetens på olika sätt.
Bland annat har alla medlemmar erbjudits en mycket prisvärd utbildning
från Aktiv.se i datorns Word, Excel, Windows 10 och Outlook. Aktiviteter
planeras inom ramen för vårt EU-projekt, Senior’s Learning in the Digital
Society (SeLiD). Läs mer om SeLiD på sidorna 8–9.
Att komma igång med datakurserna hos Aktiv
Info finns på www.usu.se/officekurser. Anmäl dig på Mina sidor/
aktivitetsanmälan. Datakurser Aktiv. Betala. Du får ett mejl med en kod
som du ska använda när du skapar kontot (se punkt 3).
Skapa konto (görs bara en gång!)
1. Öppna sidan https://www.aktiv.se/
2. Klicka på Logga in längst upp till höger
3. Fyll i formuläret: Företag: Uppsala Senioruniversitet, Företagskod
är den kod du har fått med mejlet från USU. Välj ett lösenord du kan
komma ihåg och anteckna det.
4. Klicka på knappen Kör igång med utbildningen
Logga in när du har ett konto
1. Öppna sidan https://www.aktiv.se/
2. Fyll i din mejladress och lösenord i formuläret till vänster.
3. Klicka på Logga in
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4 maj Svante Pääbo
Neandertalarna och vi –
lärdomar från evolutionär genetik.
Presentatör Jan Fagius. Zoom.
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Belarus, en valautokrati

oroligheter i Belarus. Upprinnelsen denna gång var
valet 9 augusti 2020 som medborgarna uppfattade som
manipulerat. Oppositionsrörelsen menade att den fått
flest röster. Men president Lukasjenka, som suttit vid
makten i 26 år, utropade sig ånyo som vinnare av valet
med 80 procent av rösterna. Li menar att det inte råder
någon tvekan om att landet idag är en diktatur, något
som även framhålls i internationell forskning. Makten
i Belarus är personcentrerad till skillnad från t.ex. en
partistyrd diktatur eller en militär diktatur. Li använder
begreppet valautokrati för denna form av styrelseskick
vilket innebär att det regelbundet hålls val. Man använder statens resurser för att rigga valet till den sittande
ledarens fördel. Varför håller man då val? Enligt Li är
det ett sätt för den sittande ledaren att visa att man
vågar öppna sig och ta risken med ett val. Senare kan
man hänvisa till att man vann, vilket framgent legitimerar makten.
Upproret i Belarus skiljer sig från liknande händelser
som förekommit i Ukraina och flera andra Post-Sovjetiska länder. I dessa länder, inte minst i Ukraina, har det
funnits anti-ryska aktioner. Men för Belarus har de starka vänskapliga banden till Ryssland, historiska såväl
som kulturella, medfört att det inte fanns några anti-ryska inslag i protesterna i Belarus hösten 2020. Protesterna vände sig mot den egna korrupta makten. Ett halvår
efter valet fortgår alltjämt protesterna, demonstranternas strategi är nu att samlas i mindre ledarlösa grupper
för att inte utgöra en alltför tydlig måltavla för polisstyrkorna. Men det fönster till förändring som fanns de
närmaste veckorna efter valet är inte lika öppet längre,
menade Li. Omvälvande samhällsförändringar måste gå
fort så att den sittande ledningen inte hinner mobilisera
sina resurser. Omvärldens stöd och uppmärksamhet
beträffande demonstrationerna har också mattats av,
andra nyheter tar över.
Maivor Sjölund

Föreläsningsserien Tillståndet i världen våren
2021 inleddes med att Li Bennich-Björkman,
professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet, talade under rubriken ”Belarus
– den sista Sovjetstaten?”. I sin forskning har Li
följt demokratiutvecklingen i flera av de länder
som tidigare ingick i Sovjetunionen.

Li inledde med att visa en karta och tala om Belarus
(Vitryssland) geopolitiska läge som en bakgrund för att
förstå landets historia och kultur. Av avgörande betydelse för Belarus, som ligger mitt i Östeuropa, är att
man är granne med det stora Ryssland. Landet gränsar
även till Ukraina, Polen, Litauen och Lettland och
saknar egen kust, vilket medför att man är beroende
av hamnar i Polen och Litauen. Historiskt har landet
blickat österut och gör så även i nutid, poängterade Li.
Den kulturella tyngdpunkten drar åt öster, inte mot väst
med USA eller Bryssel. Tillsammans med Ukraina och
Ryssland utgör Belarus de slaviska nationerna, något
som Ryssland gärna vill understryka. Belarus ingick
i Polsk-Litauiska Unionen från 1300-talet och framåt.
Denna union var en mycket mäktig stormakt med inflytande över Europa och territoriet bestod av Ryssland
och Ukraina. (Dåtida gränser skiljer sig från dagens
gränsdragningar). Från slutet av 1700-talet blev Belarus
en rysk provins och var så fram till första världskrigets
slut.
Belarus 1900-talshistoria är fylld av dramatik, tragik
men även stabilitet. Första världskriget drabbade hårt
och kriget fortsatte, efter att övriga Europa slutit fred
1918, med ett frihetskrig mot bolsjevikerna vilket man
förlorade. Belarus blev då en republik i det nybildade
Sovjetunionen 1922. Under andra världskriget var
landet krigsskådeplats för en Sovjetisk ockupation, följd
av en tysk och därefter invaderade åter den röda armén
1944. Huvudstaden Minsk
var efter kriget jämnad
med marken och den
judiska befolkningen näst
intill utrotad. Efter andra
världskriget fortsatte Belarus att vara en republik
inom Sovjetunionen.
Det är nu 30 år sedan
Belarus blev en självständig republik efter
Sovjetunionens fall 1991.
Enligt Li fanns en viss
ambivalens till denna
självständighet. Sovjetstaten hade inneburit en
positiv utveckling i form
av modernisering och
industrialisering samt viss
grundläggande välfärd
och stabilitet.
Under hösten 2020
har vi i nyhetsmedia
Demonstranter bär en enorm historisk Belarusflagga när tusentalas samlas och protesterar vid
Independence square i Minsk 23 augusti 2020. © 2020 AP Photo/Dmitri Lovetsky. www.hrw.org.
kunnat följa uppror och
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Zoonoser ett begrepp i tiden
Hur bevakas hot
som rabies och
dvärgbandmask?
– SVA har byggt
upp ett väldigt bra
övervakningssystem. När det gäller
allvarliga sjukdomar gör man med
jämna mellanrum
riktade undersökningar med provtagning i populationen. En del av
sjukdomarna som
är under EU-lagstiftning, exempelvis fågelinfluensa,
Foto Thomas Elvander
har man ständig
kontroll på. Rabies är också en anmälningspliktig sjukdom, så när en veterinär möter en hund med symtom på
hjärnskada eller aggressivt beteende måste fallet utredas. Dvärgbandmasken kom antagligen till Sverige med
utländska jakthundar, och smittar genom rävspillning.
Den blev ju ett hot mot bärplockningen eftersom man
inte kan bekämpa parasiten och infektionen är allvarlig.
Men smittan verkar i princip ha försvunnit sedan rävar i
de smittade områdena sköts ut. Vi kan lugnt plocka och
äta våra vilda bär (utom kanske i vissa områden där det
fortfarande är risk för radioaktivitet från Tjernobyl). För
att minimera risken att hundar som reser in i landet för
med sig parasiten, skall man avmaska hunden före inresa.
SVA har 24-timmarsbevakning. Vid misstanke om
något farligt kan man ringa jourhavande veterinär när
som helst. Folk känner förtroende för den tjänsten och
anlitar den vid behov. SVA har en fantastisk diagnostisk
förmåga inom bakteriologi, virologi och parasitologi och
ger svar snabbt.

Professor em. Marianne Elvander höll föredrag om
zoonoser den 25:e februari i serien Människans
relation till de andra djuren.
Marianne Elvander har varit statsepizootolog, djurens
motsvarighet till Anders Tegnell. Hon har varit chef på
Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll,
vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, de gula
byggnaderna med hög skorsten längst norrut på Ultunaområdet.
SVA bevakar alla smittsamma sjukdomar hos produktionsdjur och vilda djur inom landet men också
utomlands om de hotar att spridas till Sverige. SVA som
expertmyndighet ansvarar för diagnostik och riskvärdering och att organisera bekämpningen tillsammans med
andra myndigheter.
Oerhört stora pengar står på spel när produktionsdjur
smittas. Sveriges största äggproducent måste nyligen
avliva och destruera 1,3 milj. värphönor efter utbrott av
fågelinfluensa H5N8. Troligen spreds smittan av vilda
fåglar. ”En enda skit från vild fågel räcker för att smitta
en hel besättning”. Och omfattande restriktioner införs
utan att det ekar i media.
Läs på SVAs webbplats www.sva.se!
Det är lätt att formulera många viktiga frågor tlll Marianne. Vi träffas på Zoom.
Zoonoser har väl alltid funnits. Har du några kända
exempel från tidiga skrifter?
– Mjältbrand har beskrivits i Egypten redan på Faraos
tid. Sporer från bakterien smittar genom hantering av
mjältbrandssjuka djur men finns i jorden under mycket
lång tid. Mjältbrand är vanligt förekommande även i modern tid, men kan hos djur bekämpas med vaccinering
och människor som smittats behandlas med antibiotika.
Pesten som var mest känd från medeltiden finns även nu.
Det senaste större utbrottet var på Madagaskar 2017–18.
Pesten sprids med loppor, och har anpassat sig till nya
värddjur efter att svartråttan försvunnit. Rabies är också
en gammal zoonos. Fladdermöss, som är ett av värddjuren har under årmiljoner utvecklat förmågan att bilda
antikroppar mot Rabies.

Minkar, vad tycker du om dem?
– Minken är ett mycket intressant djur. Minkens
andningsvägar har precis samma miljö som våra, och vi
smittas av samma influensor och Coronavirus. Djuren
lever tätt packade i tusental, har kort generationstid.
Virusen adapterar sig snabbt och muterar. Det är biologi.

Vilka är de vanligaste värddjuren för zoonoser?
– De nyaste zoonoserna som SARS, Hendra, Nipah,
Ebola och nu senast Sars-Cov-2 har alla associerats med
smitta från fruktfladdermöss (flygande hundar). Men
också våra vanliga husdjur, produktionsdjur och vilda
djur kan bära smittämnen och vara zoonosreservoirer.
Smittor som virus, bakterier och parasiter överförs ofta
av så kallade vektorer som myggor och fästingar.

Vårt allt varmare klimat medför nya risker.
– Fästingarna finns allt längre norrut. De transporteras med rådjur, som klarar sig också uppåt fjällvärlden
och sprider Borrelia och TBE. Men det finns också s.k.
mjuka fästingar som har hittats i Sverige. I bland annat
Sydosteuropa sprids den otäcka blödarsjukan Krim-Kongo blödarfeber främst med mjuka fästingar (se bild), men
inga fall har inträffat i Sverige. Vaccin finns inte än.
West Nile-virus, som ger influensaliknande symptom,
sprids från infekterade fåglar via myggor till hästar och
människor. Smittade hästar har hittats ända upp i Tyskland. Rätt sorts myggor finns i Sverige, så viruset kan
lätt etablera sig här.

Ökar zoonoser i takt med människans utbredning?
– Ja. Och en av teorierna är att vi för att finna föda och
odla upp ny mark tränger in i miljöer med nya smittor.
Och så är vi fler som snabbt reser världen över och vi
fraktar djur och varor mellan länder.
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Är man mindre utsatt om man bor i storstad än i
landsbygd?
– Nej, inte som människan beter sig nu. Vi reser glatt
runt i världen och släpar hem smittor. Människan har
blivit en av de viktigaste smittspridarna. I storstäder
umgås man tätt och smittar varandra.
Cryptosporidiumutbrotten visade hur en människoburen smitta snabbt kan spridas i sårbara system och att
det krävs avancerad rening vid vattenverk och avloppsreningsverk för att inte smitta ska gå ut i kretsloppet.
Vid utbrottet i Östersund 2010–2011 blev 20 000 personer sjuka efter att ha druckit förorenat dricksvatten från
Storsjön och kort därpå insjuknade lika många i Skellefteå. I den smittan var inga djur inblandade. Salmonella
kan antagligen spridas på åkrarna via rötslam.
Jag tror man är lika utsatt på landet som i stan, men
på olika sätt.

Tips! Förresten kan jag varmt rekommendera filmen
Contagion, som handlar om en snabbrörlig epidemi som
växer medan världens läkarsamfund kämpar för att få
fram ett botemedel. Paniken sprider sig fortare än själva
viruset. Högst aktuellt!
Maria Wold-Troell
Definition av Zoonos
Zoonoser är sjukdomar som sprids naturligt mellan
människa och djur antingen via direktsmitta, via vektorer, förorenat vatten eller livsmedel.
Zoonoser kan vara bakteriella, virala eller parasitära.
Över 60 procent av människans infektionssjukdomar är
zoonoser.

Smittar våra älskade hundar, katter eller hästar?
– Nej, egentligen inte våra sällskapsdjur. Men Rabies
från smuggelhundar och hundar från Dog Shelters är
en risk. Toxoplasmos som kan finnas i katters avföring,
är farligt för foster, gravida bör skyddas från smittan.
Uppseglande hot att hålla i minnet?
– Man vet aldrig vad som kommer nästa gång. I de
tättbefolkade områdena i Sydostasien odlar man vattenlevande fågel, grisar och fisk i närhet till människor.
Influensor kan där lätt bilda nya stammar och bli farliga. Denguefeber, ett myggburet virus som finns i fem
varianter är ett sannolikt hot mot ungefär halva jordens
befolkning. Vaccin finns inte.
Vad kan vi göra för att klara hälsan så bra som möjligt?
– Kunskap, kunskap och åter kunskap. God handhygien är väldigt viktigt. Att vi lär oss mer om var smittor
finns. Vi måste veta vad som är lämpligt att äta och inte,
själv skulle jag aldrig äta råa ägg någon annanstans än
i Sverige och Finland. Kött och kyckling ska hettas upp
ordentligt, grönsaker sköljas noga. Vi ska hålla oss i
god fysisk form så vi är motståndskraftiga.
Jag tycker resebyråerna skulle vara skyldiga att ge
resenärerna en informationsfolder om sjukdomsriskerna
i det land de ska resa till, även om det är dålig reklam.
Och vi måste ödmjukt inse att vi lever på en jord som
inte bara är till för människans nytta och nöje.

Fruktfladdermus. Källa Wikipedia. Foto Fritz eller-Grimm

Cryptosporidium. Källa www.cdc.gov/parasites/crypto/

Minkfarm. Källa Tidningen Syre. Foto Patrik Söderström.

Mjuk fästing (Argasidae) Källa Wikipedia
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Kyrkorum, konst och musik
Vi hoppas alla att covid-19 småningom
släpper greppet om oss under våren
med vaccinationer och värme! Då ser
vi fram emot att få göra nya utfärder,
rika på upplevelser av månghundraårig historia, konst och stämningsfulla
miljöer i cirkeln Sex kyrkor med viktig
konst.
Vår kunnige vägvisare Jörn Johansson har
nya utflyktsmål på förslag för vårens program. Denna gång har han också lagt till
inslag av musik av Bach och Pergolesi. Vi
gissar att gamla, fina orglar kommer att leva
upp vid våra besök! Vi kommer att få med
oss fina minnen av både musik och konst i
form av målning, träsnideri, arbeten i glas
och sten och sömnadskonst.
I vårens program finner vi en modern kyrka med konst från det senaste århundradet
– Essinge kyrka – som smugit sig in bland
de övriga fem kyrkorna, som alla har rötter i
medeltiden: By, Hökhuvud, Sala sockenkyrka, Sigtuna och Jäders kyrka. Dessutom rör
vi oss nu utanför den stora kretsen av uppländska kyrkoklenoder och besöker både
Södermanland och Västmanland.
Essinge kyrka invigdes 1950. Här kommer
vi att få se glasmosaik av Einar Forseth.
I Hökhuvuds kyrka från 1400-talet får
vi betrakta ett altarskåp från Antwerpen,
byggt 1510.
Heliga tre konungar i Mariakyrkan i Sigtuna.
I By kyrka nära Avesta finns många medeltida konstföremål, som altarskåpet från Jan
Bormans verkstad i Bryssel, från omkring
1510.
Även i Sala sockenkyrka från 1300-talet
finns ett sevärt altarskåp, också det från
Bryssel. Det är daterat 1520 och skapat av
Pasquier Borman. I kyrkan finns också kalkmålningar av Albertus Pictor, som handlar
om jordens undergång.
När vi besöker Sigtuna är målet Mariakyrkan, som omkring 1230 byggdes som
klosterkyrka av dominikanerna. Efter
reformationen blev kyrkan i stället församlingskyrka.
Vi avslutar vår bildningstur med att besöka Jäders kyrka ca 10 km öster om Eskilstuna, som också den byggdes på 1200-talet.
Här finns ett altarskåp tillverkat av Jan
Borman i Bryssel (1514). Det har tidigare
varit placerat i Storkyrkan i Stockholm, men
inköptes av Axel Oxenstierna då Storkyrkan
fick sitt silveraltare. I Jäders kyrka finns
också det Oxenstiernska gravvalvet.
Vi ser fram emot fortsatta bildningsresor i
maj och juni!
Kristina Söderlind Rutberg Koret i Essinge kyrka med glasmosaik av Einar Forseth. Foto Holger Ellgaard
källa Wikimedia
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Växter i Hågadalen
Jonas Lundin Naturinformation

Flora i Uppsalas omgivningar

växterna liksom äppelsorterna hade namn, präglade
uppväxten. Efter flytten till Gamla Uppsala blev det
många cykelutflykter för att upptäcka nya växtmiljöer.
Efter gymnasiet började Mattias läsa bl.a. botanik vid
Uppsala universitet. Han hade då tillbringat en hel
sommar som turistguide på Stora Karlsö och insett det
stora värdet av att kunna visa de engelska turisterna
växterna med deras namn på latin.
Redan som 12-åring närde Mattias en dröm om
upptäcktsresor. När han så småningom fick möjlighet
att förena sina intressen för botanik och resor i ”Afrikabotanik” var valet lätt och gav riktning mot kommande
forskningsområde med många resor i olika världsdelar
för att samla material.
Mattias bor tillsammans med sin hustru i Norby
ett stenkast från Hågadalen. De dagliga promenaderna styrs därför lätt till Hågadalen och Nåsten.
Där finns det mycket att se, menar Mattias, både
växter och djur. Har man tur kan man få se bäver
och spåren efter deras trädfällning. Nu under
våren kan man även få se sångsvanar och andra
mer sällsynta fåglar.
Den kommande kursen i vår ges för tredje gången. Kursdeltagarna bör vara försedda med oömma
kläder, lupp och en flora, t.ex. Krok&Almquist
Svensk flora (helst 29e upplagan) allmänt kallad
”Kroken”. Som tidigare kommer exkursionerna gå
till åsfloran i Gamla Uppsala, lundflora i Kvarnbo,
Årike Fyris nedanför Sunnerstaåsen och Botaniska trädgården.
Ett besök vid Evolutionsmuseets botaniska
samlingar är planerat men kan komma att bytas
mot utomhusundervisning. I herbariet förvaras
bl.a. tre miljoner pressade växter från jordens alla
hörn, varav en del från Linnés och Thunbergs tid.
– En fantastisk samling där jag har bidragit
med lite afrikanska växter, säger Mattias.
Maivor Sjölund

Den populära cirkeln i Floristik ges återigen under maj–juni 2021. Kursen, med sina 15 platser,
blev snabbt fullbokad när anmälan öppnade
i januari 2021. Ledare för kursen är Mattias
Iwarsson, botaniker, pomolog, f.d. akademiträdgårdsmästare, trädgårdsintendent vid Botaniska
trädgården och Linnéminnena. Han är även entreprenör och föreläsare, skriver böcker och leder
resor.
Mattias växte upp med växt- och trädgårdsintresserade
föräldrar i utkanten av Lindesberg. Många skogspromenader och upptäckter i familjens stora trädgård, där alla

Mattias Iwarsson på exkursion i Fjällnäs. Kvanne i förgrunden.
Privat bild.

7

Enklare och roligare att göra det digitalt
App, SMS, BankID, mejl, SVT Play, webben, sociala medier, zoom, Google och internetbanken
är ord som vi ständigt hör. I affärer kan vi ibland
läsa skyltar med texten att de inte längre tar
emot kontanter men väl kontokort eller Swish.
Självklart för vissa vad allt detta står för och hur
det fungerar, medan andra känner sig mer osäkra
eller kanske helt utanför den digitala världen.

Uppsala Senioruniversitet
Uppsala Senioruniversitet ingår med sju andra europeiska senioruniversitet i organisationen EFOS, European
Foundation for Older Students at the Universities, i ett
EU-finansierat projekt kallat SeLiD, Senior’s Learning
in the Digital Society, vars syfte är att undersöka hur
man kan minska seniorers eventuella utanförskap i det
digitala samhället. Följande artikel bygger på resultatet
av olika enkäter som vid tre separata tillfällen distribuerats till USU-medlemmar och som just handlar om
medlemmarnas förhållande till den digitala världen. Vi
kommer i fortsättningen att kalla dem för brevenkäten1,
cirkelenkäten2 respektive tisdagsenkäten3.

Varför lära sig mer om den digitala världen?
Vi som arbetar med SeLiD-projektet vill visa att saker
kan bli enklare när man använder sig av olika tjänster
på nätet. Under pågående pandemi har behovet dessutom vuxit jämfört med tidigare, då man till exempel inte
längre kan betala en bussbiljett ombord. Möten som
tidigare skett fysiskt, går nu av stapeln via nätet. Många
har upptäckt att man kan beställa hem medicin, mat och
kanske en flaska vin via nätet.

Enklare men också roligare
I brevenkäten uttrycker många glädje över att kunna
kommunicera med barn, barnbarn, släkt och vänner via
nätet. Att få se sina kära samtidigt som man samtalar ger
någonting utöver det traditionella telefonsamtalet. Nära
hälften av de svarande uppskattar också att det är så
enkelt att fotografera med mobilen och att sedan kunna
vidarebefordra bilderna till andra. Nästan hälften av de
svarande säger sig ha nytta av olika digitala tjänster
och menar att de innebär nya möjligheter för seniorer,
men mer än en tredjedel känner oro eller olust inför den
digitala utvecklingen och man känner ett utanförskap.
Den känslan vill vi hjälpa till att övervinna!

Många far-och morföräldrar har under pandemin kunnat träffa
sina barnbarn på nätet. Foto: T. Fredholm.

Digitala studiecirklar fungerar bra även om det
sociala saknas
Deltagarna i digitala studiecirklar hösten 2020 hade
mycket begränsade tekniska svårigheter och i de fall de
förekom var det främst vid kursstart. En fjärdedel av deltagarna uppfattade hörbarheten som bättre jämfört med
i lokal, men ungefär lika många anser att den är bättre
i lokal och hälften att den är likvärdig. Ungefär hälften
av deltagarna anser att dialog och lärande inte skiljer
sig åt mellan digital cirkel och träffar i lokal. Att slippa
ta sig till lokal anser en tredjedel av deltagarna vara
viktigt. Å andra sidan anser en klar majoritet att den
sociala samvaron i samband med cirklarna är viktig. I en
sammanvägd bedömning av hörbarhet, dialog, lärande
och bekvämlighet föredrar två tredjedelar av deltagarna
träffar i lokal.4

1 Brevenkäten. En enkät tillsammans med frankerat svarskuvert
sändes i oktober 2020 per post till de USU-medlemmar som inte
hade någon e-postadress i vårt medlemsregister.
2 Cirkelenkäten. Samtliga lärare och deltagare i USUs studiecirklar
på distans inbjöds hösten 2020 via e-post att besvara en nätbaserad enkät.
3 Den s.k. tisdagsenkäten delades ut till deltagarna vid en av USUs
tisdagsföreläsningar i februari 2020. Syftet vad att kartlägga
behoven av utbildning och stöd. En liknande enkät genomfördes
vid samtliga senioruniversitet som ingår i projektet.

4 Se även Medlemsbladet nr 1 2021, sidorna 10–11.
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Praktiskt, effektivt och underhållande är de
tre nyckelord man uttryckte i tisdagsenkäten

Var befinner du dig själv?
1. Helt utanförskap. Har inte dator/platta/smartphone. Använder inte Internet och har inga ambitioner
att göra det.

Nästan alla svarande uppgav att de hade universitetsutbildning. En stor majoritet uppgav att de hade en så
kallad smartphone och nästan samtliga hade tillgång
till Internet i hemmet. De populäraste sakerna man
kunde göra med sina telefoner, plattor och PC var att
googla, göra bankärenden, kommunicera med släkt
och vänner samt fotografera. 40 procent såg inte några
hinder för sitt datoranvändande. Sammanfattningsvis
var de svarande från tisdagsföreläsningen i hög grad
”inne” i Det digitala samhället!

2. Visst utanförskap. Har PC, platta eller smartphone
men vågar inte använda dem till ekonomiska transaktioner.
3. I gränslandet. Har e-post som sällan används och
använder internetbank utan BankID. Kan mottaga
SMS.
4. Inne i det digitala samhället. Har BankID. Använder e-post. Kan googla i viss omfattning. Sända och
mottaga SMS/MMS. Har en ambition att lära sig
mer inom området.

Varför viktigt med BankID?
Andra saker som lyfts fram i enkäterna är att de som
inte har för vana att använda e-post inte heller har
BankID. Har man inte BankID så är man med automatik
utestängd från många tjänster: kommunicera med
vården, beställa varor, boka biljetter, Swish, Internetbank
med mera. Man googlar inte heller så gärna utan
använder uppslagsverk och missar därmed aktualiteter
och nya sätt att presentera svaret på såsom ljud och film,
vilket karaktäriserar moderna sökmotorer. Legitimering
via BankID för med sig att man dessutom kan nå många
nya tjänster via nätet som erbjuds idag. Att frekvent
utnyttja dessa tjänster ger en ständigt ökad färdighet,
vilket gör att man kan tillgodogöra sig tjänster som man
tidigare inte kände till eller som inte ännu fanns.

5. Avancerar i det digitala samhället. Använder
BankID till ett ökande antal olika tjänster. Kommunicerar via e-post, sms och sociala medier.
6. Fullt inne i det digitala samhället. Använder Kivra,
Min myndighetspost. Har BankID. Använder e-handel av olika sort (kan boka, beställa, betala, etc).
Har för vana att skaffa sig ny kunskap genom olika
sökmotorer. Har accepterat livslångt lärande inom
området. Behärskar Casting, Bluetooth, SVT Play,
YouTube, myndigheters och olika organisationers
chatfunktioner.

Tidigare datorerfarenheter från yrkeslivet …

Kurser

… är inte helt säkert av nytta. Mycket är annorlunda. Datorhanteringen är enklare nu men också betydligt mer
potent och användbar för seniorer. Dessutom slipper
man många disciplinkrävande sysslor. Du slipper föra
bok över privatekonomin, sätta in pensionsuppgifter,
deklarationer, försäkringsbesked med mera i skrymmande pärmar. Olustkänslan när man förlägger en fysisk
adressbok eller almanacka är borta. Bildskärmarna
blir större och enklare att hantera för stela fingrar och
se för grumlande syn. Mycket kan du styra med rösten
som ”Väck mig klockan 08:15!”. Mer i den vägen är
på stark frammarsch. Det gäller bara att acceptera ett
livslångt lärande som man kan ha mycket glädje av, och
som kompenserar smygande handikapp och begränsningar. Men man behöver ständigt öva upp sin färdighet. Kunskapen är ett rörligt mål – MEN allt blir bara
mindre svårt och lättare att använda för allt fler saker!

I april kommer vi att erbjuda en pilotkurs för några
nybörjare i smartphoneanvändning. Med utgångspunkt
från den kursen vill vi skaffa oss kunskaper om hur
man bäst lär ut den nya tekniken, utan att gå omvägen
via konventionella persondatorer. Vi tar här hjälp av
organisationen SeniorNet. Vi återkommer senare med
resultat från utvärderingen av kursupplägget och vårt
fortsatta arbete inom området.
Eva Carlestål, ordförande Internationella gruppen

EFOS – När Europa öppnar
Under pandemin har SeLiD-projektet haft enbart
digitala möten, men nu hoppas vi kunna genomföra
dem som fysiska möten och även i samband med
EFOS-möten. Som USU-medlem är du alltid välkommen att på egen bekostnad delta i dessa möten,
som i regel består av två dagars överläggningar och
föredrag samt en halv dags kulturella upplevelser på
orten. Datum är inte fastslagna än men preliminärt
planerar vi möten i:
Alicante, Spanien (augusti/september)
Brno, Tjeckien (december)
Magdeburg, Tyskland (mars 2022)

Utanförskap
Några resultat av enkäterna är att vissa svarande
känner ett slags utanförskap. Vi har identifierat dessa
på en skala från rött till grönt. På den röda sidan finns
de som av olika skäl inte kan tillgodogöra sig Det
digitala samhällets tjänster. Men de kan kanske få hjälp
av kunnigare släktingar, grannar eller vänner som de
säkert kan lita på när dessa över köksbordet hjälper till
med e-legitimation eller e-post. Då blir situationen för
den som inte kan behärska en smartphone så oerhört
mycket bättre. Men det är var och ens eget ansvar att
påbörja denna rätt enkla process från utanförskap
innan det är för sent.

Vid kommande utbytesresor med andra europeiska senioruniversitet blir det också möjligt att byta
erfarenheter även inom det digitala området. Vi
återkommer med närmare information här i Medlemsbladet.
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RESOR OCH STUDIEBESÖK

Våren och sommaren 2021
Kalendarium

Obs! Kvällssalongen 6 maj senareläggs.

27 maj

Samtalet mellan Patricia Mindus och Sverker Gustavsson, skjuts
fram till annan tidpunkt under hösten.

Några berömda Uppsalakvinnor
2 juni
Spår av Uppsalaförfattare
28 augusti
Opera på Skäret
21 september Skogskyrkogården och
Judiska museet
Resegruppen
Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Eva Carlestål
Margareta Knutsson
Anki Mattisson
Mia Virving

070 744 43 33
070 381 98 02
070 826 77 30
073 627 27 02
070 978 15 32
070 968 76 36

Planerade aktiviteter
Vi planerar för två stadsvandringar i Uppsala
tillsammans med guide från Stadsvandringar
Uppsala. Alla USU:s medlemmar får delta i
alla resor, icke-medlemmar endast i mån av
plats. Om möjligt avslutar vi vandringarna
med kaffe utomhus (på egen bekostnad).
Här presenteras beskrivningar av studiebesök och vandringar som planeras under
senvåren och början av hösten. Resegruppen
hoppas att USU:s medlemmar är lika resesugna som vi.
All information om resor och studiebesök
kommer att uppdateras löpande på webbplatsen. I dagsläget vet vi inte hur pandemiläget
är i maj eller augusti, vilket medför att mycket
är preliminärt. Frågor som hur många som
kan tas emot på ett ställe, hur många som
kan åka med i en buss m.m. påverkar priset.
Vi har därför satt ett cirkapris och kommer
att meddela fastställt pris till de anmälda när
resan eller utflykten närmar sig. Det kommer
också att vara möjligt att avboka sig.
Ta för vana att gå in på webbplatsen om du
är intresserad av något arrangemang. All information om resor och studiebe-sök kommer
att uppdateras löpande på webbplatsen.

Torsdag 27 maj
Tema: Några berömda Uppsalakvinnor
Vi promenerar i Uppsalas finrum i området kring Domkyrkan
och får höra om några kvinnliga pionjärer som verkat inom stat,
kyrka, sjukvård och universitet. Kvinnosakskvinnor, festfixare
och mecenater passerar också revy liksom några författare och
skribenter. Vi får t.ex. veta vem som gav ut Hemmets kokbok och
var dess huvudredaktör i 40 år.
Vandringens längd är ca 1 tim 15 minuter.
Tider: Samling vid Gustavianum kl. 14.00.
Avslutning vid Trädgårdsgatan 14.
Pris: ca 180 kr.
Anmälan: måndag 17 maj.
Ansvarig: Jeanette Backman.

Onsdag 2 juni
Tema: Modern författarvandring
Spår av Uppsalaförfattare födda på 1900-talet
Elsie Johansson, dotter till en statare, debuterade vid 48 års ålder.
Hon räknas ibland till proletärförfattarna och har i många böcker
beskrivit sin fattiga barndom utanför Uppsala.
Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år 2018. Förutom att han
skrivit 20 böcker har han ett förflutet i Uppsala.
Gösta Knutsson skrev inte bara de 12 böckerna om Pelle Svanslös – han introducerade även frågesport i Sverige.
En litterär gigant som Karin Boye kan vi inte gå förbi och förhoppningsvis hinner vi med ytterligare tre–fyra författare med
Uppsalaanknytning!
Vandringens längd är ca 1 tim 15 minuter.
Tider: Samling vid Östgöta nation, Trädgårdsgatan 15, 14.00.
Avslut vid Universitetshuset.
Pris: ca 180 kr.
Anmälan: onsdag 19 maj.
Ansvarig: Ingegerd Appelgren.

Anmälan
Anmälan till resor och studiebesök kan endast göras på telefon 018-24 35 01. Första anmälningsdgen kan du anmäla dig via telefonsvararen från kl. 08.00. OBS tiden! Du kan
anmäla högst två (2) medlemmar med namn
och medlemsnummer. Alla USU:s medlemmar
får delta i alla resor, icke-medlemmar endast i
mån av plats. Ni får skriftligt besked så snart
som möjligt efter anmälan. Dagen före ett arrangemang skickar vi ut sms-påminnelse med
uppgift om tid och plats för möte eller avresa.

Elsie Johansson.
Källa Uppsala kvinnohistoriska förening
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Ingemar Bergman Källa chagalov.tumblr.com
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Lördagen 28 augusti
Opera på Skäret: Turandot
Opera på Skäret betraktas som Sveriges ledande
sommaropera. I operahuset utanför Kopparberg i
Bergslagen erbjuds varje sommar operaupplevelser i
absolut världsklass. I år har vi biljetter i sektion 9–12,
alltså bra platser.
Sedan 2004 har över 100 000 besökare njutit av
magin i det unika och säregna operahuset vid Ljusnarens strand. Operahuset i sig är en del av upplevelsen.
Många av de världsartister som sjungit här genom åren
vittnar om den fantastiska akustiken i det före detta
virkesmagasinet.
Librettot är baserat på en gammal saga,
ursprungligen från Främre Orienten. Operan utspelar
sig i Peking under en sedan länge svunnen sagotid
och handlar om den grymma prinsessan Turandot.
Sagan utgavs av Carlo Gozzi 1762 och en bearbetning
av Friedrich Schiller 1801 kom att ligga till grund för
Puccinis opera.
Tider: Avfärd från S:t Eriks torg. 10.00. Åter i Uppsala
ca 22.00.
Pris: ca 1 500 kr. I priset ingår lunch på Skäret och
busskaffe på hemresan.
Första anmälningsdag: 20 maj.
Ansvariga: Anki Mattisson och Margareta Knutsson.

Tisdagen 21 september
Skogskyrkogården och Judiska museet
Hösten 1914 utlystes en internationell arkitekttävling för
att skapa den planerade begravningsplatsen Skogskyrkogården. De båda unga arkitekterna Gunnar
Asplund och Sigurd Lewerentz utsågs till vinnare. Idag
räknas Skogskyrkogården som en av den moderna
arkitekturens viktigaste skapelser och är sedan 1994
upptagen på UNESCOs världsarvslista. Vi gör en
90 minuter lång guidad rundvandring.
Efter lunch på Under kastanjen i Gamla Stan besöker
vi det intilliggande nya Judiska muséet. Muséet som
invigdes den 6 juni 2019 är inrymt i Stockholms
äldsta bevarade synagoga. Hit flyttade den judiska
församlingen 1795 och huset blev centrum för judiskt
liv i Sverige under nästan ett sekel. Under vårt besök
kommer vi att få höra om judiskt liv i Sverige under
nästan 300 år.
Tider: Avresa från S:t Eriks Torg 8.30
och åter i Uppsala ca 16.30.
Pris: ca 700 kr.
Första anmälningsdag: 27 maj.
Ansvariga: Eva Carlestål och Mia Virving.
Bilder till höger ovanifrån:
Poster, Turandot. Wikimedia
Meditationslundens almar och spegeldammen.
Foto Holger Ellgard.
Judiska Museet. Källa judiskamuseet.se
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Min första elgitarr

Frå n skr
i

va rstu ga

En lördag i augusti 1963 möttes Peter och jag med lönen från sommarens arbete
i varsitt kuvert i fickan. Det var äntligen dags att förverkliga den gemensamma
drömmen. Dagen innan var sista dagen på sommarjobbet på torvmossen. Det hade
varit några både jobbiga och roliga månader. Tidigt varje morgon, i ur och skur,
cyklade vi ned till järnvägsstationen och tåget till Kättilstorp. Väl där fick vi skjuts
till Ryttarens torvströfabrik av förmannen som inväntat oss. Sista etappen kämpade vi oss fram med cykeldressinen på delcauvillerälsen. En kvarts trampande senare kunde vi lämna skogen bakom oss och var framme vid själva mossen – ormarnas
paradis och en slags ryggarnas skärseld, där vi kupade och skördade torvblocken.
I slutet av våren hade tre kompisar och jag bestämt oss för att bilda ett popband.
Leif hade redan sitt trumset och Edvard sin elbas och förstärkare. Nu var stunden
kommen för Peter och mig att inhandla elgitarrer och övrig utrustning. Hittills
hade vi spelat på akustiska gitarrer.
Mamma körde oss till Skövde. Trots att vi kom fram strax efter öppningstid var
affären redan full av grabbar som alla hade samma mål som vi – att spela i ett
band. Väggarna var draperade av gitarrer av olika slag – Fender, Gibson, Hagström, Rickenbacker, Höfner. Den ena finare än den andra. Från alla hörn av affären ljöd skorrande gitarrackord.
Ganska snart stod det klart att pengarna vi tjänat inte skulle räcka för att köpa
en Fender eller Gibsongitarr – alla spelsugna grabbars dröm. I stället fick vi, som
två godissugna ungar framför lösgodisdisken, granska och testa det mer överkomliga sortimentet. Till sist fastnade vi för var sin Höfner gitarr.
Pengarna räckte inte heller till inköp av sångmikrofon och ekomaskin. Vi kände
nästan tårarna bränna bakom ögonlocken, när mamma klev fram till kassan.
Det är klart att ni ska ha
mikrofon och ekomaskin, sa hon
och lade utan att tveka till
de pengar som saknats.
Det glömmer jag aldrig,
mamma!
Vi återvände till Falköping
i ett lyckorus, redo att börja
träna på riktigt och för nästa
steg i popkarriären.
Lars Sennerfors
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