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Allt fler ser våra filmade föreläsningar, förra
året 21 procent av de manliga och mer än
12 procent av de kvinnliga medlemmarna.
Den filmade versionen av serien Tillståndet i
världen följs nu av 200 medlemmar, dubbelt
så många som i höstas. Av våra medlemmar vid seniorboendet Ekeby Hus samlas i
genomsnitt cirka 20 för att gemensamt se
tisdagsföreläsningarna och cirka tio för att
se den filmade serien. Senioruniversitetet
Norrköping visar under våren tre filmade
tisdagsföreläsningar för sina medlemmar (se
sidan 3).
Samarbetet med Senioruniversitetet Norrköping (SenU) omfattar inte bara
filmade föreläsningar. Representanter för USU besökte Norrköping i slutet
av februari för gemensamma diskussioner. Mötet var mycket givande. Bland
annat fick vi veta att SenU bjuder in nya medlemmar varje termin för att få
ta del av deras önskemål och synpunkter på verksamheten. Inspirerade av
detta beslöt vi i vår styrelse att pröva något liknande inom USU – och ett
möte med nya medlemmar hölls den 18 april. Mer om detta i nr 3 av Medlemsbladet.
Per Olof Osterman, ordförande

Från sekretariatet

Missa inte filmade föreläsningar!
Vi på sekretariatet använder e-post och sms alltmer för att nå medlemmarna.
93 procent av medlemmarna har uppgett e-postadress och 90 procent mobiltelefonnummer. På ”Mina sidor” på www.usu.se kan du uppdatera telefonnummer och andra uppgifter.
Det händer att vi snabbt måste nå till exempel deltagare i en serie, om
en föreläsare har blivit sjuk eller om vi måste byta lokal. Då meddelar vi
per e-post och sms. Den som inte har uppgett någotdera försöker vi nå per
telefon. Fakturor sänds i första hand med e-post. Tyvärr händer det ganska
ofta att e-posten hamnar i mottagarens skräppost, så det är väl värt att titta
där ibland.
Det är också värt att titta på vår webbplats. Där finns programändringar
och nya resor som inte hunnit komma med i Medlemsbladet. Där finns också
filmade föreläsningar. Fick du inte plats på tisdagsföreläsningen eller var du
upptagen den tiden? Se då föreläsningen på din dator eller i din TV. Filmen
ligger ute två veckor efter föreläsningstillfället.
På webbplatsen finns också vårt Bildarkiv. Du kan finnas med på någon
bild i publikhavet. Om du inte vill finnas där så meddela oss.
Datorvärlden ger många möjligheter − om man behärskar den. Man kan
lotsas in i den världen hos bland andra SeniorNet (www.seniornetuppsala.se)
som har sin verksamhet på Storgatan 11.
Malin Åkerblom och Bertil Eriksson

TISDAGSFÖRELÄSNING
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt
årsavgiften. De filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på
dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.

Nästa nummer 3 2018
utkommer 17/8
Manusstopp 24/5

15 maj kl. 13.15−14.30
Carl-Reinhold Bråkenhielm
Kan människan förädlas? Transhumanism som livsåskådning
Grönwallsalen, ing 70, Akademiska sjukhuset
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TISDAGSFÖRELÄSARE

Är DU en transhumanist?
leda till en teoretisk framtida tidpunkt, karaktäriserad av teknologiska framsteg utan motstycke. Denna
så kallade tekniska singularitet ska inträffa år 2045.
Mänskligheten kommer vid denna tidpunkt att definitivt
övervinna sina biologiska begränsningar. Åldrandet
kan klassas som en sjukdom som det kommer att finnas
bot för, och odödlighet kan bli verklighet med hjälp av
nanoteknik. Miljöproblem kan man lösa genom tekniska landvinningar, överbefolkning … ja, kolonisering av
andra planeter är en möjlighet.

Carl Reinhold
Bråkenhielm, teolog
och professor emeritus
i empirisk livsåskådningsforskning, intresserar sig för transhumanismen (TH). Den
15 maj är det hans tur
att hålla tisdagsföreläsning.

Man kan säga att vi själva redan är moderata transhumanister eftersom vi med glädje använder glasögon,
leder av titan, pacemakers med mera och låter vår intellektuella förmåga mångfaldigas med datorer. Genmodifiering för att bota ett foster med en förödande ärftlig
defekt börjar vara en realitet, och det är väl bra? Och
det är nog vad många av oss anser som liksom TH tror
att människans kreativitet i frihet ger ett gott samhälle.
Men hur långt vill vi gå och tror vi att denna utveckling
räddar mänskligheten från den utplåning vi tycks närma oss genom att allt ivrigare såga av den gren vi sitter
på? TH har naturligtvis många kritiker och verkar inte
tilltala kvinnor av någon anledning.
Detta högaktuella ämne bör samla många nyfikna
åhörare. Carl Reinhold Bråkenhielm kommer att erbjuda en givande tisdagsföreläsning vågar jag lova.

TH är en internationell
intellektuell och kulturell
rörelse som förespråkar
Foto Inger Hammer
användandet av teknik
för att förbättra och utöka människans mentala och
fysiska egenskaper. Enligt TH har människan onödiga
svagheter som leder till handikapp, lidande, sjukdom,
åldrande och död. Dessa svagheter vill TH övervinna
med teknikens hjälp. I Sverige finns Svenska Transhumanistförbundet (STHF) bildat redan 1996. Många
transhumanister har stort inflytande och sitter i tankesmedjor och forskningsgrupper.
En radikal transhumanist är Ray Kurzweil, amerikansk
uppfinnare och futurolog. Hans huvudtes är att informationsteknologins utvecklingstakt är exponentiell och
just nu befinner sig i förstadiet till en explosionsartad
förändringstakt. Enligt Kurzweil kommer detta att

Maria Wold-Troell

Måndagsföreläsningar från Uppsala Senioruniversitet – i Norrköping
Tre filmade föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet har visats under våren för medlemmar i Senioruniversitetet i Norrköping. Samarbetet fortsätter med all sannolikhet till hösten.
Huvudsyftet med Uppsalas filmprojekt är att nå medlemmar som har svårt att delta på plats vid tisdagsföreläsningarna. Men redan i förslaget till filmprojekt 2015
fanns även andra senioruniversitet med som en tänkbar
målgrupp.
− När vi inom USU hade filmat 30 föreläsningar och
uppnått stabilitet med filmer av tekniskt hög kvalitet
tyckte jag det var dags att ta nästa steg, säger USU:s
ordförande Per Olof Osterman. Därför skrev jag till
några andra senioruniversitet och inbjöd till samarbete.
Senioruniversitetet i Norrköping visade störst intresse,
och hösten 2017 kom vi överens om ett gemensamt
utvecklingsprojekt för våren 2018.

Den 26 mars samlades 32 Norrköpingsseniorer på biografen
Cnema för att titta på Kjell Östberg, som hade hållit tisdagsföreläsning om året 1968 i Uppsala veckan före. Foto: Birgitta
Ehnström

− De har lämnat ett rungande ja till att fortsätta med
detta till hösten, säger hon. Det är en stor förmån att få
ta del av Uppsalas föreläsningar som vi själva knappast
skulle ha möjligheter att genomföra.
Birgitta och Per Olof kommer att berätta om erfarenheter från projektet vid den nationella konferensen med
landets senioruniversitet som hålls i Umeå i pingst.

I Norrköping har man valt att under våren 2018 visa
tre av Uppsalas åtta tisdagsföreläsningar för sina
medlemmar. Dessa tre inkluderas i deras program som
”Måndagsföreläsningar från Uppsala Senioruniversitet”.
De visas måndagarna efter originalföreläsningarna i
Uppsala.
Birgitta Ehnström är ordförande i Norrköping. Hon
säger att de medlemmar som har tittat på filmerna har
varit mycket nöjda.

Birgitta Johansson
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Styrelse för USU 2018

Rapport från årsmötet den 23 mars

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassaförvaltare
Vice kassaförvaltare
Ledamot
Suppleanter

Klockan 13 prick var Missionskyrkans sal alldeles proppfull. Framme
vid podiet satt Senioruniversitetets jazzensemble redo för sitt första
offentliga framträdande. De tolv herrarna och en medförd son ackompanjerade med stor bravur de tre vokalissorna i tre klassiska jazzlåtar. God
stämning infann sig genast och varade genom årsmötesförhandlingarna.
Dessa leddes snabbt och effektivt av suveräna Ann-Cathrine Haglund. Vi
fick reda på att vår ekonomi är god, att bokföringen skötts föredömligt
och att vi blir allt fler som studerar allt flitigare. Vår ordförande Per Olof
Osterman tackade alla de närmare nittio volontärerna, utan vilka ingenting skulle kunna ske. Avgående styrelseledamoten, tidigare ordföranden Britt-Louise Gunnarsson fick ett välförtjänt blomsterfång.
Efter avslutade förhandlingar kom Camilla Lundberg upp på scenen (se
nedan). Efter hennes framträdande fick vi njuta av kaffe och Schwarzwaldtårtor och mingla en stund. Vi tackar för ett mycket trevligt årsmöte!
Maria Wold-Troell

Per Olof Osterman
Lars Nilsson
Eva Åkerblom
Kerstin Thelander
Ingemar Åkeson
Claes Leijon
Eva Willén
Ingrid Åberg och
Kristina Glimelius

Ny i styrelsen

Foto Inger Hammer

Kristina Glimelius
är ny i styrelsen.
Hon blev professor
i genetik och växtförädling vid SLU
1989. Hon ingår i
USU:s arbetsgrupp
för serier och cirklar, i den grupp som
arbetar med naturvetenskap och
teknik.

Per Olof Osterman avtackar Britt-Louise
Gunnarsson.

Foto Inger Hammer

Senioruniversitetets egen jazzensemble inledde årsmötet.

Inte längre manlig bastion
Idag finns kvinnorna överallt inom
musiken, inte minst som dirigenter.
Det menade Camilla Lundberg, som var
ett av dragplåstren vid årsmötet den 23
mars 2018. Som den rutinerade musikjournalist och musikkritiker hon är, gav
hon åhörarna en livligt framförd exposé
över ”Kvinnligt och manligt i klassisk
musik.”
Tidsandan och säkert också mångårigt lobbyarbete har gett upphov till
fler kvinnor i musiken. Och det är inte
bara på pulten som de syns, utan också
i symfoniorkestrarna och på alla slags
instrument. Utom möjligen pukor och
trombon, enligt Camilla Lundberg.
Andra tider var det när kvinnorna
snällt fick sitta vid pianot i hemmen
och underhålla gästerna med spel och

vacker sång, eller uppträda i Bel
canto-operor klädda i vita nattlinnen.
Fast ändå. På 1100-talet hittar
vi en rejält rivig kvinna, nunnan
Hildegard av Bingen. Hon var en av
de första kvinnliga notupptecknarna och skrev inte bara sånger. Hon
kunde ta påven i örat och nerteckna
recept på kakor med kanel, avsedda
att stärka svaga nerver.
Något som kvinnorna i alla fall
slapp var kastratsångarnas öden.
Till och med vår egen drottning
Kristina lockade till sig en änglalik
kastratsångare, den omtalade Baldassare Ferri, men så småningom
tog dessa grymheter slut. Och tur
var väl det.
Karin Carlsson
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Foto: Inger Hammer

Camilla Lundberg

Vargvittring under resa till Grimsö
Senioruniversitetets kurs i svensk viltvårdsforskning genomfördes i februari, först med
föreläsningar i Uppsala och en vecka senare med
en resa till Grimsö viltforskningsstation i Bergslagen. Där var man varg på spåren, berättar Göran
Milbrink som ledde det hela.
Till kursen anslöt sig 16 deltagare. Föreläsningarna
i Uppsala hölls av professorerna Henrik Andrén och
Petter Kjellander från Grimsö. Vi fick höra om lodjurets
och våra andra större rovdjurs situation i landet, om
klövvilt och om visenten som till och med kan bli föremål för återinplantering inom lämpligt område i landet.
Foto: Göran Milbrink
Till Grimsö är numera också all vildsvinsforskning
koncentrerad.
En vecka senare åkte vi i chartrad buss till Grimsö som
har rik tillgång på vilt. Här finns framstående expertis
inom viltbiologi och säker tillgång till spårsnö. Petter
Kjellander visade runt på stationen, som är centrum för
forskningen om jaktbart vilt i landet med möjligheter
till avancerad DNA-identifiering. Halsbandsmärkning
och pejling av vilt är koncentrerad till Grimsö.
Under en introduktion till själva spårningen av större
vilt lärde vi oss vad som särskiljer spårstämplar av olika
djurarter i terrängen. Två professionella spårare, Linn
och David, hade i förväg varit ute och spårat. Vi visste
därmed att vargar tillhörande Aspafallsflocken hade rört
sig nära stationen, vilket kändes trevligt upphetsande.
Dessutom fanns andra spårstämplar att demonstrera.

Foto: Jan Milbrink

Göran Milbrink pekar på vargspår och revirmarkeringar.

Helt kort innan hade också en flock vildsvin dragit
fram i skogen och efterlämnat stora vältor och karakteristiska ”trattar” i snön i sitt sökande efter mat. Spårarna bedömde att flocken bestod av bland annat flera
stora suggor på nära 100 kg per djur.

Pudersnö under natten underlättade spårningen. En
kortare körning ledde fram till platsen som spårarna
lokaliserat. Det visade sig att två vargar ur flocken kort
tid före hade rört sig i terrängen. Flocken består av fyra
vargar plus en nyligen tillkommen ”norrman”, det vill
säga en märkt hanvarg från Gråfjell i Norge. Genom
att pejla in den norska vargen har man haft god koll
på var flocken befunnit sig. Det var uppenbart att det
var alfaparet som hade tumlat om i snön och ivrigt
revirmarkerat sin väg genom terrängen. Sannolikt
löpte tiken även om vi inte kunde se några blodspår i
snön. Genom spårningen kunde vi också utläsa andra
karakteristiska beteenden hos vargen.

Andra spår vi kom i kontakt med var efter rådjur,
revirmarkerande räv, älg och ekorre. Vi noterade att
rävens urinspår luktade mera fränt och annorlunda än
vargens. Tiden medgav inte sökande efter lodjursspår
som annars förekommer tämligen vanligt inom Grimsöreviret. Dagen hade präglats av strålande sol och cirka
fem minusgrader. Helt idealiskt!
Göran Milbrink,
professor i zooekologi vid Uppsala universitet

Foto: Petter Kjellander

Foto: Göran Milbrink

Foto: Petter Kjellander

Grimsö vackert beläget vid Sörmogen, Riddarhyttan.

Markvältor efter vildsvin.
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Skrivarstugan lockar f

Barbro Gustavsson har deltagit i Kia Sjöströms cirkel sedan
1997. Som många i gruppen ägnar hon sig huvudsakligen åt att
skriva om sitt liv.

Så kan man skriva en 5-stegsdikt. Tone Dahlstedt instruerar.

Vill du utveckla din förmåga att berätta och
uttrycka dig skriftligt? Vill du inspireras av andra
med samma intresse? Få skrivhandledning av
kunniga ledare? Kanske bli publicerad på baksidan av Medlemsbladet? Då kan Senioruniversitetets Skrivarstuga vara något för dig.

Tone Dahlstedt, fil. kand., skrivarpedagog och folkhögskolelärare, leder den tredje skrivarstugan och även
cirkeln ”Skriv ditt liv”. Hon gör nu sin andra termin som
cirkelledare.
− Jag har ingen egen publik skrivarkarriär, säger Tone.
Men jag skriver om mitt liv. Mina deltagare får till varje
cirkelträff ett ämne att skriva om. När vi sedan träffas får
varje deltagare tillfälle att läsa upp sitt eget alster för de
övriga. Efter uppläsningen blir det så diskussion – det
kan handla både om innehåll och form.

Uppsala Senioruniversitet har under åren engagerat
hundratals seniorer med lust att skriva. Det var litteraturforskaren och författaren Birgitta Holm som år 1991
drog igång den första skrivarcirkeln i USU:s regi. Under
vårterminen 2018 är tre cirklar igång.

Det finns naturligtvis likheter mellan grupperna, men
ledarna har ingen organiserad samordning av hur de
lägger upp sina möten. De flesta deltagarna har varit
med flera terminer, och några har till och med publicerat
egna verk på eget förlag.
Har du svårt att komma igång med ditt skrivande, som
du drömt om? Titta då i programbladet från Uppsala Senioruniversitet efter de attraktiva skrivarstugorna. Men
det gäller att ligga på när det blir anmälningsdags – det
är många som är laddade!

Kia Sjöström var deltagare i en skrivarcirkel 2006 och
några år framåt för att sedan ta klivet över till att bli
cirkelledare. Ledarskapet har gått i arv inom gruppen.
Kia ersätter just nu sin egen efterträdare Birgitta Hahn
som har blivit sjuk. Hon hoppas att någon annan tar vid
sedan.
− Många i gruppen skriver om sitt liv, precis som jag,
säger Kia som har ställt samman en bok till barn och
barnbarn om sig och sin släkt med utgångspunkt i gamla
brev, andra dokument och minnen.
− Men vi skriver om allt möjligt, ibland gemensamma
teman. Skrivarsamvaron kan vara beroendeframkallande; många återkommer år efter år.

Text: Bror-Erik Lundin
Foto: Inger Hammer

Görel Bergman Claeson, docent i nordiska språk, leder
en annan cirkel. Hon är inne på sin 11:e termin som
cirkelledare. Efter studier i Helsingfors och Uppsala
arbetade hon i 20 år som folkhögskollärare i Malung och
därefter som universitetslektor i Uppsala.
− I skrivarstugan arbetar vi med varierade uppgifter,
säger Görel. Det kan vara krönikor, avlyssnade dialoger,
recensioner och dikter eller friare texter inspirerade av
exempelvis älskade gamla klädesplagg.
− Alla har läst de andras texter inför varje träff.
Texterna kommenteras i smågrupper, och varje skribent
får också kommentarer av cirkelledaren. Min strävan är
att alla ska utvecklas som skribenter, och också lära sig
något nytt varje gång.

USU-rapport om Skrivarstugan
Vill du läsa mer om Skrivarstugan? I USU:s rapportserie
finns rapport nr 15 ”Tag och skriv”, som kom ut år 2012.
Den är sammanställd av Kia Sjöström och omfattar
tjugo års arbete med Skrivarstugan. Du kan ladda ner
rapporten som pdf-fil via USU:s webbplats (under Arkiv/
Rapporter) eller beställa den för 100 kronor + porto från
usu@usu.se.
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fram berättaren i dig

Görel Bergman Claeson

Tone Dahlstedt

Kia Sjöström

MarieAnne Bergquist och Eva Söderbaum lyssnar uppmärksamt. Görel lägger ut texten kring det aktuella temat. I dag
handlar det om versmått.

Pelle Öhlund gick förra våren i Görels grupp, men deltar nu i
Tones, eftersom Görels hann bli fulltecknad på hösten.
– I stora drag fungerar Görels och Tones skrivgrupper ganska
lika. I båda får man fina tips på hur man ska gå vidare i sitt
skrivande, säger han.
Ulla Stenström uppskattar särskilt de fantasifulla uppgifter
som Görel ger.

Ewa-Lotta och Roger Björklöf är helt nya i den äldsta av skrivarstugorna som Kia just nu leder. De flesta har varit med många
år och ledarskapet har cirkulerat bland deltagarna i gruppen
– det är samvaron för att prata om texter som är det viktiga,
säger Kia.

Ingegerd Båth läser upp sin text om fåglar, en uppgift i Kias
cirkel. Ingegerd har också fått haikudikter publicerade i det här
numret av Medlemsbladet (se sista sidan).
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Året som gått

Jan Eliasson föreläser i serien Vilken fred vill vi ha? Foto Inger Hammer

Filmning av föreläsning för vidare spridning. Foto Inger Hammer

Landskapsresa till Dalsland. Foto Peter Wedberg

Paneldebatt om Uppsalas snabba tillväxt – hot eller möjlighet? Foto Inger Hammer

Katarina Hellgren-Dahl, cirkelledare i Italienska. Foto Inger Ha

Fredrik Uggla har föreläst i serien Tillståndet i världen. Foto Inger Hammer

Dan Larhammar höll tisdagsföreläsning om Kritisk
granskning av alternativmedicinska behandlingsmetoder. Foto Inger Hammer

r

ammer

Utflykt på Bolsenasjön. Från en studieresa med cirkeldeltagare i italienska. Foto Katarina Hellgren-Dahl

Fullsatt i Missionskyrkan som så ofta vid föreläsningar i kyrksalen. Foto Inger Hammer

Mänskliga rättigheter i praktiken
Utdrag ur De mänskliga rättigheterna
Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda
av gemenskap.
Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig
säkerhet.
Artikel 4
Claes Leijon (t.v.) och Peter Nobel var ansvariga för serien om
mänskliga rättigheter – och Peter höll alla sex föreläsningarna.

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och
slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.
Artikel 5

Vad visste jag själv om Mänskliga Rättigheter (MR)
i Sverige? En hel del, trodde jag innan jag gått föreläsningsserien med Peter Nobel under höstterminen 2017. Som svensk förutsatte jag att MR råder
bland oss svenskar i stort sett, och det är gott.
Peter Nobel fick fjällen att falla från våra blå ögon. Han
uppehöll sig ofta vid det svenska majoritetssamhällets diskriminering av Europas enda urfolk, samerna, och över
otillåtet långa häktningstider för brottsmisstänkta. Att
vi gång på gång kritiseras för detta, och att det knappt
syns i massmedierna. Samma medier berättar gärna om
kränkningar av urfolk i andra världsdelar och om rättsövergrepp mot afroamerikaner i USA. Vi satt snart och
skruvade oss generat i stolarna på Slottsbiografen.

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig
eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en
person i lagens mening.
Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja
bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även
sitt eget, och att återvända till sitt land.

urgammalt axiom inom politiska ideologier och filosofi:
absoluta rättsprinciper finns nedlagda i vår natur. De
flesta människor instämmer vid närmare funderande och
Naturrätten ligger som grund för MR.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs
1948 av FN:s generalförsamling i Paris. Enligt Guinness
rekordbok är deklarationen det enskilt mest översatta
dokumentet i världen. Det består av 30 artiklar med generalförsamlingens syn på mänskliga rättigheter, formulerade på grundval av 4 000 brev från hela världen där
människor fick beskriva vad de avsåg med MR.
Deklarationen är inte rättsligt bindande, utan en
utopi som vi strävar mot. De rättigheter som inryms i
förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i
ett antal konventioner som är bindande för de anslutna
staterna. Genom procedurer i länderna ska lagstiftning
och beteende förändras, vilket också sker så sakteliga.

Peter Nobel har gedigen erfarenhet av MR genom tiderna och i världen. Han var bland annat världens första
diskrimineringsombudsman 1986–1991, generalsekreterare i svenska Röda Korset 1991–1994 och expert i FN:s
kommitté mot rasdiskriminering 1998–2001.
Just nu minskar demokratin och rättssäkerheten i
världen. Minst hälften av länderna använder tortyr och
det är lätt att bli missmodig. Peter kallar sig ”snärjd av
hoppet”, vilket får honom att fortsätta sina uppdrag.
Hans patos övertygar, han är totalt skärpt, rösten bär
och ofta lyser ett milt ironiskt leende. Han försäkrar också att han tycker Sverige är ett förhållandevis bra land
med hög rättssäkerhet och demokratiskt fungerande
institutioner. Ett bra samhälle liknar han vid en stadig
trebent pall. Benen heter Demokrati, Rättssäkerhet och
Mänskliga Rättigheter. Det skyddar oss mot vår naturliga benägenhet för våld, korruption och maktmissbruk.
Vid den sista föreläsningen, som inföll två dagar före
Nobeldagen, fyllde Peter 86 år och gratulerades med en
blombukett och mycket varma applåder.
Text och foto: Maria Wold-Troell

I våra grannländer Finland och Norge verkar man villigare att harmonisera lagstiftningen med de mänskliga
rättigheterna än i Sverige. Delvis kan det bero på att de
varit i krig nyligen och har erfarenhet av kränkningar.
Svenska jurister är däremot motspänstiga vid införande av MR i vår lagstiftning. Som metod används den
svenska specialiteten utredningar, gång på gång om det
behövs.
Peter tror att oviljan kan bero på inflytandet från
Uppsalafilosofen Axel Hägerströms Uppsalaskola. Den
förnekar existensen av absoluta rättigheter och allmängiltiga värden. Det gäller även Naturrätten. som är ett
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Järnet i människans tjänst – på gott och ont

Foto: Maria Wold-Troell

I Bennebols masugn tillverkades tackjärn 1683–1884.

Hösten 2017 gav Senioruniversitetet en föreläsningsserie om järnet i människans tjänst.
Perspektiven var många, bland annat järnets roll
för kroppen och för kriget.

Isacson som har ekonomisk historia som specialitet. När
tekniken under medeltiden utvecklades till storskalighet genom att man byggde större hyttor och masugnar
krävdes en större organisation, och man organiserade
sig i bergslag. Åren 1100–1350 var järnhanteringen
inne i en dynamisk period som bidrog till orters och
regioners utveckling och till riksbildningen.
Under 1600-talet grundades många järnbruk eftersom
det fanns stort behov av järn, bland annat för trettioåriga kriget. Det var statliga bruk som drevs av kronans förvaltare, men senare tillkom även privata bruk.
Bergskollegium 1637–1857 var ett centralt ämbetsverk
som skulle leda och kontrollera gruvnäring och metallförädling. Perioden 1830–1914 lades många av de små
järnbruken ner, men en del blev kvar och nya, större
enheter tillkom.
De övriga föreläsningarna i serien speglade olika
områden där järn används: Järnet i smideskonsten, Det
medeltida svärdet – form, idé och funktion, Järnet i
krigets tjänst − kanoner, ammunition, stridsvagnar och
Kronans gröna cyklar, samt Det vilt brusande jernet −
om Sara Lidmans järnbaneepos.
En framtidsvision om svensk järnhantering fram till
år 2050 presenterades av Karin Östman på Jernkontoret. Det gäller att leda teknikutvecklingen, gynna
kreativa individer och skapa miljönytta.

Astronomen Bengt Gustafsson ledde järnets historia
tillbaka till Big Bang, då det bildades genom fusion av
lätta atomkärnor som blivit större under inverkan av
enorma explosioner av vita dvärgstjärnor med mycket
stor massa.
Människan har använt järn ända sedan cirka 500 år
f. Kr. då det utvanns ur myrmalm. Brytning av bergmalm anses ha börjat omkring år 1050, berättade
bergsingenjör Lars Bentell. De flesta järnmalmer är
oxider. För att avlägsna syret reduceras malmen i
masugnar. Järnframställningen förbättrades successivt
under 1800- och 1900-talen.
Man kan undra om järnförekomsterna ska räcka
för alla användningsområden, men återvinningen av
järnskrot ökar så jordens järnresurser behöver förhoppningsvis inte skattas så hårt.

Det gavs också en föreläsning om järnet i människokroppen: ”Järnets biologiska och medicinska roll – för
mycket och för litet”. Järn är nödvändigt för livsprocesserna. Det finns i enzym och hemoglobin, och det står
för syretransporten från lungornas alveoler till resten
av kroppen. För mycket järn kan vara skadligt. Levern,
hjärtat, lederna och bukspottkörteln tar skada av järnöverskott.
Lena Jonsell

Framställning av järn var från början en bisyssla för
den jordbrukande lokalbefolkningen, sa Maths

Ny USU-rapport – Utbildning på äldre dagar
Utbildning på äldre dagar
En sammanfattning av Uppsala-delen av EU-projektet
Educational Senior Network (EduSenNet)
med några internationella jämförelser
2018

Rapport nr 22

EU-projektet Educational Senior Network avrapporterades under 2017. Nu är
också den svenska rapporten från EduSenNet-projektets Uppsala-del färdig.
Uppsala Senioruniversitet är ett av sju europeiska senioruniversitet som deltagit i projektet som finansierades av EU via Erasmus+. Syftet var att ta reda på
medlemmarnas synpunkter på programutbudet samt deras förutsättningar att
delta i olika utbildningsaktiviteter. Studien har lagts upp som ett forskningsorienterat projekt med syfte att få så sakligt underlag som möjligt för att kunna
pröva olika förbättringsåtgärder. Två utförliga enkäter ligger till grund för
resultatet, enkäter som riktat sig till medlemmar inom USU men även till icke
medlemmar. Projektet har pågått under tre år inom ramen för den europeiska
federationen av senioruniversitet (EFOS).
I rapporten görs jämförelser med situationen vid senioruniversiteten i de övriga deltagande länderna. Rapportförfattarna hoppas att andra ”systeruniversitet” i Sverige och Norden ska inspireras att genomföra liknande projekt och
att man på så sätt kan förstärka kontakterna och utbyta erfarenheter kring
senioruniversitetens fortsatta utveckling.
Rapporten Utbildning på äldre dagar har nummer 22 i USU:s rapportserie.
Den finns för nedladdning på www.usu.se under Arkiv/Rapporter. Tryckta
exemplar kommer att kunna köpas från mitten av maj.
Gunilla Öbrink, ordförande för rapportgruppen
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Kinas väg från himmelskt im
Senioruniversitetet lyckades återigen pricka in
en serie med hög aktualitet. Föreläsningarna
om Kina under hösten 2017 gav oss personliga
fördjupningar till mediernas flöde av rapporter.
Det kändes som att sitta på läktaren och följa Kinas och Xi Jin Pings intåg på den globala
scenen med experternas initierade kommentarer
i hörlurarna i ett geopolitiskt skådespel som vi
alla fascineras av.
Det var Chi Hoang Ti,
kung av Tsin,
som lät bygga den kinesiska muren
och bränna alla böcker i Kina.
Detta hände på Hannibals tid,
innan Jesus var född.

Detalj av modern staty föreställande Chi Hoang Ti som står i
Xi’an. Foto Dennis Jarvis.

Så börjar Evert Taubes dikt ”Muren och böckerna”.
Bland de böcker som brändes fanns Konfucius verk, och
just Konfucius och hans betydelse för Kinas historia var
ämnet för Torbjörn Lodéns föreläsning.
Vem var då denne man? Ja, han anses ha levat 551−479
före vår tideräkning. Han samlade lärjungar omkring
sig, han reste runt och talade om enhet och harmoni
under himlen och kallades ”den store läraren”. Konfucius
såg världen som en enhet. Samhället var en organism
och familjen ett mikrokosmos. Ordningen var hierarkisk.
En underställd skulle respektera och vara lojal mot en
överställd. Samhället skulle styras genom goda exempel,
ett styre av och för folket men inte genom folket. De
styrande hade himlens mandat.
Som framgår av Taube-citatet har konfucianismen inte
alltid varit populär, men från 800-talet fram till landets
sammanbrott 1911 var den en statsfilosofi. Sedan 15 år
är den inne i finrummet igen; från att ha fått en förkastelsedom över sig har den förvandlats till kulturnationalism, ett ideologiskt redskap i Xi Jin Pings händer.
Konfucius dök åter upp i Cecilia Lindqvists föreläsning. Hon berättade att det i dag finns flera serietidningar som behandlar den gamle filosofen och hans lära.
Hennes föreläsning gav en fascinerande inblick i det
Kina som hon och Sven Lindqvist mötte när de i början
av 60-talet studerade vid Pekings universitet. Då pågick
fortfarande ”det stora språnget”, med produktionen och
arbetaren i fokus. Hon fick då av sina lärare höra att ”du
kan väl inte veta hur arbetare har det – du är ju intellektuell!”
I dagens Kina har det allenarådande partiet skickligt
anslutit till Konfucius tankar om att de styrande, det
vill säga partiet, står över folket. Och partiet har i sin
tur valt Xi Jin Ping till ordförande. Han tronar därmed
ensam och allra högst i den hierarkiska maktstrukturen.
Vid den senaste partikonferensen lyckades han till och
med få sina tankar inskrivna i partiprogrammet, vilket
tidigare bara förunnats Mao och Deng.

Avbildning av Konfucius, gjord av Qiu Ying (cirka 1494–1552).
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mperium till global stormakt
Partiledningen har förundrats
och skrämts av Sovjetunionens
kollaps och dragit slutsatsen att
försvaret inte kan tillhöra staten,
också det måste lyda under partiet.
Följaktligen är Xi även ordförande
i försvarsrådet. Hans familj har
tillhört makteliten alltsedan Maos
dagar och är således förankrad i
partiets historia, berättade Börje
Ljunggren som fått på sin lott att
beskriva det nutida Kina. Han förutspådde att Xi Jin Ping de närmsta
åren skulle stärka partistaten ytterligare och dessutom ta kontrollen
över rättsväsendet, vilket kommer
att leda till att censuren blir skarpare och livet syrefattigare.
Kina är på väg att återupprätta
sin storhet och kommer snart att
vara världens största ekonomi. Landet blir alltmer aktivt på den globala scenen. Vid mötet med världens
ledare i Davos 2017 framträdde Xi
Ordförande Xi Jin Ping. Källa: vanguardiaveracruz.mx
Jin Ping som globaliseringens och
världshandelns ledare. Eftersom
Xi Jin Ping vill se en socialism med kinesiska särdrag,
president Trump valde att inte åka till detta möte fick Xi
”The China Solution”. I hans vision ska Kina redan
scenen för sig själv och kommenterade Trumps protek2020 vara ett ”folkhem” där även miljötänkandet är
tionistiska inställning med orden ”Man kan gå ner i
viktigt. År 2049 ska pånyttfödelsen av den gamla storkällaren om man vill vara ifred, men det är tomt där.”
makten vara klar – ett land, ett folk och ett parti, enat
Det kanske viktigaste projektet för att etablera Kina
kring en ledares tankar. Det sägs att när Kina varit
som en global stormakt har döpts till ”The Belt and
öppet mot världen så har det gått bra för landet. Men
Road Initiative” (BRI). Syftet är att stärka handelsfördet finns också tydliga hinder för denna utveckling:
bindelserna med Europa och Afrika. Detta gigantiska
vattentillgången, miljöförändringarna och ekonomiska
projekt och dess finansiering är redan godkänt av folksvackor. Systemet är dock fortfarande gjort för expankongressen och innebär ett återupprättande av Sidension, enligt Ola Wong.
vägen, ett begrepp som myntades av geologen FerdiLennart Prage
nand von Richthofen i slutet av 1800-talet för den
öst-västliga karavanväg som funnits i ett par tusen år.
Kinesisk litteratur
Håkan Wahlquist ägnade sin föreläsning helt åt
Sidenvägen och kunde berätta att vår egen Sven Hedin
Anna Gustafsson Chen höll en föreläsning om
i högsta grad bidragit till att utforska och beskriva den i
dagens kinesiska litteratur. Kulturrevolutionen har
färgat bokutgivningen i Kina både medan den påsina rapporter och böcker.
gick och senare.
Under Kulturrevolutionen tömdes bibliotek, boklådor
och hem på böcker. Efteråt har många författare
skrivit så kallad Ärr-litteratur, där man berättat vad
man varit med om under kulturrevolutionen.
Yngre författare som inte upplevt kulturrevolutionen
skriver om helt andra saker: sex, flärd, märkeskläder med mera.
En bra introduktion till samtida litteratur är Kina
berättar: Solskenet i munnen, en samling noveller
som förlaget Tranan gett ut.

Ola Wong, som varit korrespondent i Shanghai och Peking, sa att det borde inte vara så svårt att förstå Kina
om man skaffar sig mer kunskap. Vi har alldeles för lite
kännedom om detta miljardrike, där universiteten nu
utexaminerar 8 miljoner studenter per år, dubbelt så
många som USA. Det är ett land som på tre år tillverkat
lika mycket cement som USA gjorde under hela 1900-talet. Hälften av alla nätköp i världen sker i Kina, och dess
kommunistparti är med sina 90 miljoner medlemmar
inte bara världens största parti, det är också världens
största organisation.
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Olof Wallenius lämnar bildarkivet efter 13 år

Foto Imke Wallenius

”Gör något åt
lådan på sekretariatet! Den är
full med bilder!”.
Så såg bildarkivet ut i augusti
2005. Olof
Wallenius minns
när han tog emot
Bertil Erikssons
bestämda uppmaning. I dag
innehåller bildarkivet på
usu.se hela
1 400 bilder och
är öppet för alla.

Ny i föreningen och utan personkännedom fick han
fundera ut hur han skulle gå tillväga. Det gick ganska bra att identifiera personer, till stor del tack vare
sekretariatets klippor Anna-Stina Sekunde och Gudrun
Bäckström.

− Sedan vidtog sortering, skanning och skapande av
en struktur för registrering. Jag såg till att skapa en
arbetsordning som talade om varför projektet kom till
och inte minst vad vi skulle använda bildarkivet till,
säger Olof Wallenius.
Syftet är formulerat så här: ”USU:s bildarkiv syftar till
att med fotografiska bilder nu och för framtiden dokumentera föreningens verksamhet. Bilder och information
skall finnas tillgängliga för personer, både inom och
utom föreningen.”
Bildarkivet har under det senaste året kompletterats
med ett album som innehåller presentationer av styrelseordföranden och hedersmedlemmar – för att spegla
föreningens utveckling.
− I dag har arkivet en slagsida av foton på externa
föreläsare. Det vore bra om vi i större utsträckning kunde koncentrera oss på medlemmarnas aktiviteter, som
cirklar och resor. Det vore också bra om min efterträdare
Bengt Everitt kunde förenkla inlämningen av bilder. Det
borde räcka med något enkelt ”klicka här”, säger Olof
Wallenius.
Bror-Erik Lundin

Stipendieresa till Andalusien

Benalmádenas Kustpromenad. Källa: Wikipedia.

I oktober 2015 fick jag mitt första barnbarn,
adopterat från Colombia. Nu ville jag lära mig
spanska för att hjälpa honom att bibehålla sitt
språk. Det är aldrig för sent att lära sig ett nytt
språk. När chansen gavs sökte jag Senioruniversitetets stipendium − och fick det.
Nu väntade tre veckor med privatlektioner och utflykter.
Jag lämnade novembermörkret för kursorten Benalmádena, en liten kuststad tio minuters tågresa från Torremolinos där jag bodde. På skolan Colegio Maravillas väntade
min spansklärare. Hon talade snabbt och det gällde att
vänja mig framför allt vid språkrytmen. Vid sidan av
konversation arbetade jag med en inhemsk lärobok. Jag
fick också skriva små berättelser. Vi hade 120 effektiva
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minuter vid varje kurstillfälle. Efter ett pass kändes det
verkligen att jag hade rådbråkat min hjärna.
Benalmádena är ganska fritt från turister och lugnt
och skönt. Staden har utvecklats från en fiskeby, vackert
belägen mellan berget Calamorro och Medelhavet. För
det mesta åt jag lunch på skolan men ibland kunde jag
fastna för ett spännande alternativ ute på stan.
Historiskt sett är det intressant att komma till
Andalusien. Många är de olika folkslag som har velat
lägga under sig den för sjöfarten betydelsefulla regionen. I Nerja ligger de berömda sandstensgrottorna med
sina magnifika stalaktitbildningar. En dag ägnades åt
Sevilla, Andalusiens huvudstad. Vägen dit kantades av
milslånga olivodlingar. Det tar upp till tjugo år innan
ett olivträd ger skörd. Man brukar säga här nere att
fadern planterar olivträdet och sonen skördar. Utflykten
till Gibraltar blev intressant. Vädret var solklart och
man kunde lätt se över till den spanska staden Ceuta,
numera omgärdad av taggtrådsstängsel för att förhindra att flyktingar tar sig in i EU den vägen.
Under sista veckan hamnade jag på sjukhus på grund
av bronkit och fick därför utsträckt tid i Spanien. Jag
kom att missa fyra språklektioner och ett par utflykter.
Språklektionerna kan jag dock utnyttja inom ett år. Det
var spännande att pröva på spanskan i sjukhusmiljö, där
också andalusisk TV blev min läromästare.
Sammanfattningsvis hade jag spännande och variationsrika upplevelser i Spanien och goda tillfällen att öva
på spanskan. Jag riktar ett varmt tack till Senioruniversitetet som möjliggjorde min resa!
Marianne Stecko

RESOR OCH STUDIEBESÖK

Våren och sommaren 2018
Alla resor finns utförligare beskrivna på USU:s webbplats www.
usu.se under PROGRAM.

Söndag 13 maj

Stockholms stadsteater: Besök av
en gammal dam
Dürrenmatts klassiker Besök av en
gammal dam är en svart komedi om
allt som ryms inom människan – på
gott och ont. Marie Göranzon och Dan
Ekborg gör rollerna som det åldrande
kärleksparet – ett möte för storslaget
skådespeleri.
Tider: Avfärd från S:t Eriks torg 11.00.
Föreställningen börjar 13.00 och
pågår i 1 timme och 45 minuter utan
paus.
Beräknad hemkomst cirka 16.00.
Pris: 475 kr
Ansvarig: Margareta Knutson
Första anmälningsdag: 2 maj

27−29 maj

Natur och kultur på Åland
Under denna tredagarexkursion
med boende i Mariehamn kommer
vi att ha med botanikern Carl-Adam
Haeggström som ciceron. Målet
med vår exkursion är att förena
natur och kultur i vid bemärkelse.
Det innebär att vi kommer att prata
om Ålands historia (från medeltid
till i dag), landhöjningen, bruket av
naturtillgångar (fiske, skog, vatten,
ängsmarker), byggnadsminnesmärken (kyrkor, befästningar), konst,
arkeologi och ortnamn med hjälp av
åländska guider. En förmiddag kommer att ägnas åt ängsmarker runt
Nötö botaniska station.
Resan innebär en del vandringar i
naturen och därför passar den inte

för den som har problem med att
röra sig fritt.
Pris: cirka 3 000 kr (tillägg för enkelrum 700 kr)
I priset ingår hela bussresan, hotell
med frukost, lunchpaket dag 2 och
3 samt inträden och guidning på
Postmuseet, Jakt- och fiskemuseet,
Kastelholm och i Önningeby. Middagar får var och en stå för själv.
Ansvariga: Anki Mattisson och Eva
Willén
Första anmälningsdag: 4 maj

Onsdag 30 maj

Don Carlo spelas på italienska (och
bär därför verkets italienska namn)
och textas till svenska. Föreställningen är fyra timmar inklusive två
pauser. Bland solisterna finns norska
Ingegjerd Bagøien Moe och spanjoren
Alejandro Roy.
Tider: Avresa från S:t Eriks torg 10.30,
lunch 13.30, föreställning 15.00 och
hemresa direkt efter föreställningens
slut cirka 19.
Pris: 1 500 kr
Ansvariga: Anki Mattisson och
Jeanette Backman
Första anmälningsdag: 31 maj

Lars Lerin på Liljevalchs
I maj intar Lars Lerin Liljevalchs
alla salar med ett hundratal verk i
en större retrospektiv utställning.
Han har arbetat i fyra år med denna
utställning som pågår mellan 18 maj
och 9 september 2018.
På Liljevalchs möter vi hans allvar,
värme och snille i ett för publiken
överraskande monumentalt format.
Tider: Avfärd från S:t Eriks torg 9.00.
Guidad visning 11.15. Lunch på Lilla
Hasselbacken cirka 13.00. Hemfärd
direkt efter lunchen.
Pris: 425 kr
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och
Mia Virving
Första anmälningsdag: 3 maj

Lördag 25 augusti
Opera på Skäret: Don Carlo
Opera på Skäret sätter upp Don
Carlo, Giuseppe Verdis storslagna
opera om maktspel och kärlek i
kunglig miljö. Operan hade svensk
premiär på Stockholmsoperan 1933
och spelades senast för en svensk
publik 2010, i en hyllad uppsättning
på Göteborgsoperan.

Anmälan till resor
kan göras endast på telefon
018-24 35 01. Första anmälningsdagen kan du anmäla dig via telefonsvararen från och med kl. 07.00. Du kan
anmäla högst två medlemmar med
namn och medlemsnummer. Kansliet
har telefontid vardagar kl. 10–12.
Anmälan är bindande. Det innebär att
den som anmäler sig måste betala
hela avgiften. Vid sjukdom återbetalas
avgiften (minus en administrativ avgift
på 75 kr) bara om det finns någon
reserv.
Faktura skickas via e-post cirka två
veckor efter anmälan. Vid telefonanmälan kan du själv anmäla om du i
stället vill ha brevfaktura. Betala inte
förrän du har fått fakturan! OCR-nummer måste anges.

Resegruppen
Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Margareta Knutsson
Anki Mattisson
Mia Virving

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

Nostalgisk salongstripp

Foto Bengt Everitt

Johanna Broman Åkesson

Att en torsdagssalong blir fulltecknad är inget ovanligt, men att
det går så fort som på 16 minuter
är nog rekord! Detta hände för
salongen den 15 mars då temat var
Samtiden genom historien − med
Hasse och Tage. Johanna Broman
Åkesson, fil dr i musikvetenskap,
berättade och illustrerade sin berättelse med bilder, musikinslag och
filmsnuttar. Publiken kände igen
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sig och leendena var många. Det
var nog många som i likhet med
mig ville gå hem och lyssna mer,
kanske via Öppet Arkiv eller gamla
inspelningar. Kvällen avslutades på
sedvanligt vis med förfriskningar,
som den här gången passande nog
utgjordes av ”blommig falukorv”,
minihamburgare med rökt falukorv
och picklad blomkål.
Gunilla Öbrink

Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
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Haikus om hopp och förtvivlan
efter mötet med en ung flykting
Har jag en framtid
i den kaotiska värld
där jag gömmer mig?
Låt mig bli någon
som hör hemma någonstans;
nu är jag ingen
Jag går, jag rör mig
jag skrattar och jag gråter
men jag finns inte
Mina tankar mal
Jag lever i en ond dröm
låt mig vakna snart
Kom klara dagar
kom ljus, kom hopp, kom värme
och tron på livet

Ingegerd Båth

Rättelse
Texten Min banlonskjorta som var publicerad i nr 1 av Medlemsbladet var
skriven av Ove Wikberg och inte av Owe Wikström som det felaktigt angavs.

