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Anmälningarna till vårens serier och cirklar
nådde en ny högsta nivå, sammanlagt nästan
5 300. Allt flöt bra under anmälningsdagen –
tack vare sekretariatets utmärkta arbete och
det kösystem som vi använder sedan några
år tillbaka. Sekretariatets arbete underlättas
av att allt färre skickar in anmälningar med
brev, den här gången färre än 300. Det
underlättar också att antalet medlemmar
som vill ha faktura per brev har minskat från
50 till 20 procent de senaste fem åren.
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Per Davidsson, foto Inger Hammer
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USU:s årsavgift
För att delta i USU:s aktiviteter måste
du ha betalat årsavgiften 250 kronor.
Den betalas en gång per år helst
under oktober–november och gäller
följande kalenderår.

Meddela adressändring!

Ändra e-post, annan adress och
telefonnummer under Mina sidor på
vår webbplats eller meddela expeditionen så får du den information
som du ska ha.
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Senioruniversitetets ekonomi fortsätter att vara stark eftersom medlemsantalet ökar kraftigt och allt fler medlemmar deltar i aktiviteterna.
Planeringen för höstens föreläsningar och cirklar är klar. Programmet blir
av samma omfattning som vårens. Ni som är nyfikna kan ta del av programmet på webbplatsen redan i juli. I mitten av augusti distribueras det till medlemmarna tillsammans med Medlemsbladet. Anmälan startar den 22 augusti.
Årsmötet i mars var välbesökt, ca 250 deltagare. Jazzensemblens framträdande mötte stort jubel och föredraget om styrketräning starka och långa
applåder. Vid mötet presenterades bland annat funktionerna i senioruniversitets mobilapp, som snart är klar. Den släpps till medlemmarna stegvis, och vi börjar med funktionärerna. Se särskilda artiklar!
Per Olof Osterman, ordförande

Vårkollegium
Senioruniversitetet håller varje år ett s.k. vårkollegium för cirkelledarna,
studieledarna och ytterligare några funktionärer. Kollegiet var som vanligt
förlagt till Clarion Hotel Gillet. Ca 50 funktionärer hade hörsammat inbjudan och välkomnades av Per Olof Osterman och Jörgen Boivie.
Till vårkollegierna brukar en föreläsare inbjudas, denna gång var det professorn och språkvårdaren Olle Josephson från Stockholm. Hans föreläsning
med titeln ”Ny språksituation, men inget nytt språk? Svenska i ett globaliserat samhälle” blev oerhört uppskattad. Den påverkan på svenskan som sker
idag förändrar inte vårt språkbruk mer än tidigare influenser gjort (tyska,
latin, franska m.fl.). Däremot gör svenskan s.k. domänförluster inom det
vetenskapliga språkbruket och inom näringslivet, där engelskan dominerar.
I en tabell kunde Olle Josephson visa att psykologiämnet hör till de områden där svenska språket på sikt kommer att förlora sin användbarhet. Han
gjorde också en intressant utläggning om den tvåspråkighet som förekommer i ungdomsspråken. Innan lunchen samlades deltagarna för grupparbete
ämnesvis. Tekniken i undervisningslokalerna, IT-utbildning och lön var
frågor som kom upp.
Anki Mattisson

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 2019
utkommer 16 augusti.
Manusstopp 5 juni

14 maj 13.15–14.30
Bo Rothstein
Korruption som samhällsproblem.
Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.
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TISDAGSFÖRELÄSARE

Bo Rothstein om den livsfarliga korruptionen
Bo Rothstein pekar
Foto Göteborgs universitet
på hälso- och sjukvård
som ett angeläget
område. ”Jag brukar
säga att hälsoområdet
är både ett problem
och en lösning. Om
medborgarna får en
undermålig hälso- och
sjukvård på grund av
låg kvalitet i den offentliga verksamheten,
bland annat genom
korruption, så kommer
folkhälsan att bli sämre och därmed avtar kapaciteten
bland medborgarna att bygga och utveckla samhället.
Om däremot hälso- och sjukvården fungerar väl kan
medborgarna engagera sig för att förverkliga sina egna
livsprojekt och att utveckla samhället.”
Bo Rothstein menar att mycket av mänsklig misär
i världen kan förklaras av att majoriteten av jordens
befolkning lever i dysfunktionella och korrupta länder
med inkompetenta offentliga institutioner. ”Utmaningen
är att behålla förtroendet mellan den offentliga verksamheten och medborgarna. Korruption undergräver
tilliten och sprider sig som ringar på vattnet. Även
förtroendet mellan medborgarna kan avta.”

Efter sin doktorsavhandling i statsvetenskap vid
Lunds universitet kom Bo Rothstein till Skytteanum i Uppsala som forskare och lärare. Hans
föreläsningar i förvaltningskunskap blev populära bland studenterna. Sedan 1994 innehar han
August Röhss professur i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet. Han har under åren varit
gästforskare vid universitet i Europa, USA och
Australien.
I sin forskning har han återkommande visat vikten av
att den statliga förvaltningen styrs på ett förutsebart
och transparent sätt. Frågor om hindrande av maktmissbruk och medborgarnas tillit till den offentliga
förvaltningen har varit centrala.
Tillsammans med professor Sören Holmberg grundade han år 2004 Quality of Government Institute vid
Göteborgs universitet. Ett syfte med att starta institutet
var att öka förståelsen av vilka konsekvenser korruption inom den offentliga förvaltningen medför. Under
senare år har institutet varit ledare för ett projekt inom
EU där 21 forskargrupper från 16 europeiska länder
varit involverade. För att ett samhälle ska fungera väl
krävs det att staten kan skapa och upprätthålla strukturer med hög kvalitet för rättsskipning, försvar, kommunikationer, hälsovård, vattenförsörjning etc. När detta
undergrävs på grund av korruption förlorar medborgarna sitt förtroende för staten och därmed kan viljan och
förmågan att bidra försvagas.

			

Maivor Sjölund

FÖRELÄSNINGSSERIE

Min musik – en riktig långkörare
att hitta lämpliga medverkande, säger Gunnel. Nu har
jag varit medansvarig under de båda senaste åren, och
tycker att uppdraget är väldigt roligt.

Det är många musikprofiler i listan över tidigare
och kommande medverkande. Vi har körledare
som Cecilia Rydinger Alin och Stefan Parkman.
Där finns sångare som Claes Jansson, Margaretha Jonth, politiker som Birgitta Dahl och Cecilia
Wikström, universitetskändisar som Stig Strömholm och Carl-Olof Jakobsson, mediafolk som
Christina Jutterström och Lena Redin.

Vi hoppas på fortsättning många år till.
Bror-Erik Lundin

Gunnel Fagius är serieansvarig tillsammans med Gunnar Birgergård och hälsar publiken i en nästan fullsatt
kyrksal välkommen. Robinson Yanez från Chile, lärare
i spanska och filosofi men även musiker och sångare,
avslutar vårens serie med att bjuda på sydamerikansk
musik tillsammans med dottern Sindy och en god vän
på gitarr.
– Under de första åren bestämde arrangören temat,
säger Gunnel Fagius, de medverkande musikprofilerna
fick uppträda och berätta utifrån dessa teman. Men de
senaste tio åren har presentatörerna fått berätta om
sina musikupplevelser ur ett personligt perspektiv och
illustrera med musik.
Gunnel Fagius och Gunnar Birgergård har omfattande nätverk att hämta presentatörer ur.
– Mitt yrkesliv har givit mig många kontaktvägar
inom musikvärlden, och det har gått utmärkt hittills

Robinson Yanez. Foto Inger Hammer
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Senaste nytt om mobilappen USU Medlem: den är snart klar!
Slutjusteringar och tester av den mobilapp som styrelsen beslutat om att ta fram pågår för fullt och beräknas vara klara under
mars månad.
Den kommer att kunna installeras i Apples mobiltelefoner och de telefoner
som använder operativsystemet Android. Appen kommer att kunna laddas
ner från Apple Store respektive Google Play. Först kommer en mindre
grupp att få testa den och om allt går bra kommer den att bli tillgänglig
för alla medlemmar innan sommaren. Vi kommer att skicka ut mejl eller
sms till alla medlemmar som har uppgivit mejladress eller mobilnummer
så snart appen blir tillgänglig.
Appen kommer att innehålla funktioner som framgår av bilden bredvid.

Vad finns bakom knapparna?

• Mina anmälningar visar en lista på de aktiviteter du anmält dig till och
när och var dessa aktiviteter äger rum. För föreläsningsserier visas de
biljetter man behöver för att komma in, alltså behövs inga pappersbiljetter för dem som installerat appen.
• Medlemskort innehåller medlemskortet som du visar upp när du går på
en tisdagsföreläsning.
• Tisdagsföreläsningar visar föreläsningens innehåll, var den äger rum
och vad den handlar om.
• Notiser visar korta meddelanden (notiser) från sekretariatet om t.ex. en
föreläsning ställts in på grund av sjukdom eller annan akut händelse.
(I dag använder vi oss av sms när det går, vilket kostar, men via appen är
det gratis.) Notiserna finns i din telefon även om du haft den avstängd.
Bertil Eriksson

Filmade föreläsningar – underutnyttjad möjlighet?
Filmning av föreläsningar är en etablerad verksamhet vid Uppsala Senioruniversitet sedan flera år. Redan 2016
erbjöds alla medlemmar möjligheten att
se tisdagsföreläsningarna i en filmversion under två veckor efter föreläsningen. Denna möjlighet finns fortfarande.
I stort sett alla tisdagsföreläsare accepterar att bli filmade. Under våren 2019
filmas alla åtta tisdagsföreläsningar och
den omåttligt populära serien Tillståndet i världen, som har filmats sedan ht
2017. Serien finns som bara filmer till
lägre kostnad (200 kr för vt 2019), den
som betalar för föreläsningsserien ”live”
kan se filmerna utan att betala extra.
Alla som så önskar får tyvärr inte plats
i Missionskyrkans kyrksal, som rymmer
cirka 450 personer. Men det finns alltså
möjlighet att under 14 dagar i hemmiljö
se tisdagsföreläsningarna och Tillståndet i världen, flera gånger om så önskas.
Får man inte plats eller saknar möjlighet att vara med på föreläsningarna i
Missionskyrkan, till exempel för att tiden
inte passar eller för att det är alltför
krävande att ta sig dit, kan filmversionen
vara en utmärkt lösning.

Det är lätt att hitta filmerna på webbplatsen www.usu.se. Klicka på
knappen MINA SIDOR, logga in med medlemsnummer och förnamn och
välj länken Filmer till vänster. Filmen startar när du klickat.
De boende på Ekebyhus kan se de filmade föreläsningarna i en samlingslokal. Några röster: ”tidsbesparande”, ”hinner delta i flera serier
genom att man kan se en filmversion där man bor”, ”hoppas att det får
fortsätta”, ”framtidstro – när jag inte orkar gå iväg någonstans finns
möjligheten att se föreläsningar i mitt hem”.
Filmerna håller hög kvalitet och serien Tillståndet i världen ger en
fördjupad förståelse för vår komplexa politiska omvärld.
Annika Lundmark
Foto Sverker Runeson

Maria
Wold-Troell
och Janus
lär sig förstå
Ryssland.
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Foto Bengt Everitt

Rapport från årsmötet 22 mars

Foto Bengt Everitt

För andra året spelade vår egen jazzensemble välkomnande i Missionskyrkans kyrksal. Den stora medlemsskaran fick lyssna till fyra välkända
svängiga låtar och Ulf Johansson Werres introduktioner. De tre sångerskorna fick vara solister i varsin låt, men fick sjunga unisont i Sweet
Georgia Brown som bejublad slutkläm. En utmärkt tradition är nu
etablerad: Starta årsmöten med jazz!
Också traditionsenligt tog Ann-Cathrine Haglund ordförandeklubban
och genomförde årsmötet. En ny suppleant valdes in i styrelsen, Niklas
Rommel. Årsmötet accepterade alla valberedningens förslag, och valberedningen fick förnyat förtroende.
Ingrid Åberg, mångårig flitig styrelsesuppleant, avtackades av PO Osterman med en stor blombukett och erkännande för alla insatser hon gjort,
till exempel tagit initiativ till Torsdagssalongen, alltid fullsatt. Även alla
funktionärer, nya som gamla, som så väl sköter denna enorma förening
med 4 200 medlemmar, fick ett varmt tack.
Maria Wold-Troell

Ta i ordentligt – bättre hälsa och lyckligare liv
Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi vid Högskolan
Dalarna, höll en faktaspäckad och underhållande presentation
med budskapet att styrketräning för äldre leder till bättre hälsa
och livsglädje. Varför föredrar då de flesta att sitta i soffan och
äta praliner framför att leva hälsosamt? Michail framförde teorin att samhället gynnas av att åldringar inte lever alltför länge.
Michail presenterade många studier som klart visar att hög belastning
krävs för god effekt. ”Du behöver ta i!”
Starkare muskler och ökad muskelmassa leder till en rad förbättringar i våra kroppar och knoppar. Risken för diabetes typ 2 och depression
minskar och benskörhet förebyggs. Vill man förbli klar i tanken så
räcker ganska små ökningar i styrka för påtaglig minskning av risken
att drabbas av Alzheimer och andra demenssjukdomar.
För äldre leder rätt sorts styrketräning under tre månader till två och
en halv gånger högre styrka. Michail uttryckte det som att ”bara äldre
tittar på en hantel blir de starkare”. Finns det äldre som inte utvecklas
genom träning? NEJ, svarade Michail. Alla äldre svarar på träning. Men
muskelstyrka är färskvara, det krävs att den underhålls.
Ett förvånande faktum är att konditionen ökar mer genom styrketräning än genom konditionsträning. Den kognitiva förmågan förbättras av
konditionsträning, men styrketräning ger ännu bättre effekt.
PO Osterman, själv ivrig motionär, tackade Michail och förutspådde
rusning till stadens gym.
Annika Lundmark
5

Ingrid Åberg avtackas av PO Osterman.
I bakgrunden Ann-Catrine Haglund.

Styrelsen 2019
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassaförvaltare
Vice kassaförvaltare
Ledamot
Suppleanter

Per Olof Osterman
Lars Nilsson
Eva Åkerblom
Eva Willén
Ingemar Åkeson
Claes Leijon
Kristina Glimelius
Kerstin Thelander
Niklas Rommel

Foto Bengt Everitt
Foto Bengt Everitt

Michail Tonkonogi visar hur knän behöver
muskelstöd från alla håll.

Klimatförändringarna – en pågående katastrof!
Vad är det som får temperaturen att stiga? Svaret är
klart eftersom det går att mäta. Det är ingen skillnad i
solens instrålning, däremot har växthuseffekten, dvs. hur
mycket av jordvärmen som hålls kvar, ökat. Det beror
på en ökad halt av koldioxid i atmosfären. Koldioxiden
kommer från förbränning av kol, olja och naturgas. Halten av koldioxid i atmosfären har mätts noggrant sedan
1950-talet. Då var den 310 miljondelar (ppm). Under
förindustriell tid var den ca 270 ppm. I dag är den 415
ppm. Man kan avläsa koldioxidhalten i atmosfären under
lång tid i isborrkärnor från Arktis och den har inte varit
så hög på flera hundra tusen år. Ökningen kan tyckas
obetydlig, men det är den inte. Förra gången det var mer
än 400 ppm koldioxid var för 3 miljoner år sedan. Då var
temperaturen på jorden 2–3.5o C varmare och havsytan
ca 20 m högre än i dag.

Professor em. Lars Rydén var initiativtagare till
Baltic University, ett regionalt universitetssamarbete runt Östersjön med Uppsala universitet
som bas. Det drog igång 1991 och handlade om
Östersjöregionens miljö och utveckling. Lars har
medverkat i miljöcirklar och föreläsningsserier vid
Senioruniversitetet. Denna artikel har han skrivit
speciellt för Medlemsbladet.
Under hösten 2018 lossnade äntligen klimatfrågan och
klimatet diskuteras nu nästan varje dag i tidningar och
media. Vi som hållit på med det här sedan 1990-talet
tycker att det var på tiden. Att vi lever i en klimatförändring som pågår – inte i framtiden utan just nu – är svårt
att undgå. Och det är mycket värre än de flesta tror.
Extremväder och värmeböljor märks kanske mest; de
värsta detta år har varit i Australien där arter går under
därför att de inte klarar värmen, det berömda korallrevet
dör värmedöden och jordbruket kollapsar av långvarig torka. I Kalifornien i USA har de mest omfattande
bränderna någonsin förstört hela samhällen. I Sverige
satte värmeböljan nya rekord och resulterade i omfattande skogsbränder, men som sagt, andra råkade betydligt
mer illa ut. Också cykloner är kraftigare som en följd av
klimatförändringarna eftersom de får sin energi av det
allt varmare havsvattnet. Sydöstra USA, Indonesien och
nu senast Mocambique hör till de som drabbats senast.
Uppsala har världens längsta temperaturserie, det
var ju Anders Celsius som började mäta redan 1739,
men sedan länge finns data för hela världen. En global
temperaturökning, ”global warming”, har pågått länge.
Det oroande är att den går allt fortare. 2016 var temperaturen 1.2oC varmare än under förindustriell tid. Många
har hört talas om avtalet som träffades mellan världens
alla länder i Paris 2015, att hålla temperaturökningen
under 2.0o C, helst under 1.5o C. Det ser inte lovande ut
om dagens trender får fortsätta.

För att minska den globala uppvärmningen måste
vi minska utsläpp av växthusgaser och allra mest av
koldioxid från kol, olja och gas. Globalt är utsläppen ca
36 miljarder ton per år och ökande. 2016, 2017 och 2018
ökade de fortfarande, fast de borde minska. I Sverige
minskade utsläppen, men med mindre än 1 % årligen.
Det ska ställas mot vad som behövs för att uppnå vad
som sägs i Parisavtalet, nämligen mellan 8 och 10 % per
år, beroende på hur man räknar.
Greta Thunberg har gjort en jätteinsats genom att
hävda att ”huset brinner”, dvs. katastrofen pågår just nu.
De som har makten måste göra något. Med detta enkla
budskap har hon nått miljoner ungdomar, men vi väntar
fortfarande på ”makthavarnas” svar. Också i Sverige har
det varit dåligt. Regeringen har hållit fast vid fossilbränslesubventioner, det saknas klimatkrav på nya investeringar. Förbättringar av tågtrafiken, som är det klimatbästa resesättet, dröjer. Vi behöver modigare politiker!
De som faktiskt gör något är snarare kommuner, företag
och enskilda än stater och världssamfundet.

Atmosfärens koldioxidhalt sedan mitten av 1950-talet uppmätt
från en station på Hawaii.

Global medeltemperatur sedan 1880. Den stiger snabbare än
någonsin. Data från amerikanska NASA.
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Sommaren 2018 brann ungefär 20 000 ha skog i Sverige.
Källa Pernilla Wahlman TT
Cyklonen Idai förstörde 90 % av Beira i Mocambique. Mer än
1 000 dog och hundratusentals blev hemlösa.

Receptet är enkelt
Lämna kol, olja och naturgas kvar i marken! Vi behöver en omställning till ett samhälle som inte är
beroende av kol, olja och naturgas. Denna omställning
handlar inte bara om energikällorna utan om en omfattande samhällsomvandling till hållbarhet. Att det krävs
ny teknik på många områden förstår nästan alla, men
det verkar sämre med acceptans för en ny ekonomi och
en ny livsstil. Men det behövs. Svante Axelsson, Uppsalaekonom som fått ett stort ansvar för att planera och
genomföra denna omställning, säger att folk är mer
rädda för samhällsförändring än klimatförändring. Det
beror på, menar jag, att man inte helt förstår vad en
omställning innebär. En viktig fördel med den är mindre stress, mindre psykisk ohälsa, mer tid för varandra
och hälsosammare liv.

Vindkraftspark på Näsudden, Grötlingbo, Gotland.
Källa: alfakanal.se

Många har börjat omställningen redan nu, och det syns
i statistiken för flygresor, köttätande med mera, men de
flesta behöver tvingande skäl för att ändra sig. Vad som
fordras har bl.a. Staffan Laestadius, seniorprofessor
vid Tekniska Högskolan, undersökt. Hälften så mycket
biltrafik, mycket färre flygresor, mindre köttätande osv.
Regleringar och högre koldioxidskatt är vad som ligger
i framtiden. I Sverige står biltrafiken för en stor del, ca
1/3, av utsläppen och maten för nära 1/3. Stora reformer på dessa områden är vad som behövs.
Den vanliga invändningen, att våra utsläpp är obetydliga i jämförelse med t.ex. Kinas, hör man inte fullt så
ofta. Många förstår att alla måste ta ansvar. Greta har
varit en föregångare! Till och med barnen tar ansvar.

Vad kan vi göra?
Många behöver lära sig att räkna en smula. Det går inte
att jämföra sopsortering med en semesterresa per flyg.
Man kan till och med räkna ut sina egna utsläpp och
minska dem systematiskt. Det finns mycket att göra:
cykla mer (elcykel), gå, åka kommunalt, bilpoola, samåka, använda biogas, biodiesel, elektriska bilar, arbeta
hemifrån, videokonferera i stället för resa, välja tåget,
minska matsvinn, äta mindre kött och bara kött från
frigående djur, närproducerad, ekologisk mat. Bättre
isolering minskar värmebehovet, grön el, energieffektiv
utrustning, stäng av stand-by, använd solvärme, solel
och så vidare.
Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt
säger Uppsalameteorologen Pär Holmgren!
Lars Rydén

Läsförslag:
Staffan Laestadius, Klimatet och omställningen,
Borea 2:a uppl. 2019
David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth. A story
of the Future. Allen Lane 2019 (på svenska,
Bonniers i augusti)
Pär Holmgren, Det minsta vi kan göra är så mycket
som möjligt, Bokus 2014

Under terminen har professor i meteorologi Anna
Rutgersson föreläst om vilka effekter den ökade koldioxidhalten har på de system som styr vårt klimat.
Författaren och samhällsdebattören Anders Wijkman har hållit en omskakande redogörelse för
de snabba förändringarna av vår biosfär inför ett
fullsatt auditorium.

7

Året som gåt

Helena Harnesk svarar på fråga om Mitt Uppsala. Foto Inger Hammer.

Floristikexkursion med Mattias Iwarson. Foto Annika N

Cirkel i italienska med Valentina Ciampi. Foto Inger Hammer.
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Helén Hallgren Archer assisteras av Maria Wold-Troell på Biografen Spegeln.
Foto Inger Hammer.

Mezzosopranen Ebba Rydh berättar om sin musik.
Foto Inger Hammer.

tt

Gudrun Bäckström och Agneta Åhlin
på kansliet. Foto Inger Hammer.

Möte med nya medlemmar. Foto Inger Hammer.

Norrbo.

Utflykt till Åland, här i Bomarsund. Foto Eva Willén.

9
Jazzföreläsning. Sten Åke Bylund presenterar Ulf Johansson Werre. Foto Inger Hammer.

Mattias Iwarson, cirkelledare i floristik
Mattias har varit ute i fält och kartlagt växter i bland annat Afrika och
medverkar i den imponerande tjocka Upplands Flora som kom ut 2010. Vi
träffar på honom vid äppeldagarna vid Linnés Hammarby dit man kan gå
och få veta vilken äppelsort man har på sitt träd. Han ordnar också botaniska resor till nationalparken Gotska Sandön, se www. MattiasBiologi.se.
Han leder cirkeln Floristik för andra gången. Cirkeln hålls bara på våren.
Vad handlar cirkeln om?
– Floristik är växtkännedom ur flera synvinklar snarare än artkunskap.
Vi lär oss examinera växterna och bestämma arten via florans bestämningsnyckel. Det är den hederliga Krook-Almkvists flora som gäller, först
utgiven 1883, vi använder den 29:e upplagan nuförtiden. Vi talar också
om växtgeografi, alltså var växten förekommer i Sverige.
Hur många söker till cirkeln?
– Det kan vara max. 15 deltagare och det är mer än dubbelt så många sökande. Deltagarna är otroligt engagerade och kunniga, många är faktiskt
experter så jag lär mig själv massor. På fyra exkursioner har vi hittat 200
arter. Det är alltså väldigt roligt att hålla den här cirkeln.

Mattias Iwarson med den sällsynta Sansevieria stuckyi från Malawi. Den saknar svenskt
namn och blommar vart 15e år ungefär.

Mattias, botaniker, pomolog bor
med sin fru Torbritt i en funktionell
villa med bästa läge i Norby, ett
stenkast från Hågadalen. Mattias
välkomnade mig ute på tomten
som pryds av stiliga tallar, dignande av fågelholkar. Där finns också
en jordkällare, en klenod. I den
förvaras rotfrukter från kolonilotter
i Hågadalen.

Hur väljer du dina mål för exkursioner?
– Det finns många olika biotoper i närheten. Vi studerar åsfloran i Gamla
Uppsala, lundflora i Kvarnbo, Årike Fyris nedanför Sunnerstaåsen och så
Botaniska trädgården med många svenska arter. Vi får också komma in i
Evolutionsmuseets botaniska samlingar. Där förvaras tre miljoner pressade växter från jordens alla hörn, varav en del från Linnés och Thunbergs
tid. En fantastisk samling!
Vilken är din favoritplats här i trakten?
– Utan tvekan Hågadalen och Nåsten där jag går varje dag jag är hemma. Det finns så mycket att se, både växter och djur, häromdagen såg jag
sångsvanar och en bäver som fäller träd där. Den Linnéstig som går från
Gläntan till Lurbo bro genom Hågadalen erbjuder en väldigt varierande
och vacker natur, gå den! Visst är det fint att kunna gå i Linnés fotspår
på Linnestigarna runtom i Uppsala och föreställa sig Linné med sitt stora
följe av studenter!
Ja, det kan vara en tröst för oss som inte har förmånen att vara med på
Floristikcirkeln. Vi kan också försöka komma med nästa vår.
Text och bild Maria Wold-Troell

Trängsel på 60plus Mässan
Foto Inger Hammer

Trängseln var stor på 60plus Mässan i Gränby. Bland hundratalet montrar – Brandförsvaret, Härjedalskök, Cypern i mitt hjärta, Uppsala åderbråcksklinik med flera – befann sig Uppsala Senioruniversitet.
Mia Virving, Caare Smith och Eva Högström från sekretariatet hörde
till dem som höll ställningarna och delade ut broschyrer, foldrar, tidningar och annat material.
I går rådde nästan panik, sa de. Det gick knappt att komma fram bland
montrarna. I dag har det varit lugnare.
Nästan 7 000 personer besökte mässan under två dagar.
I Senioruniversitetets monter fanns också Uppsala universitet. Eftersom
båda organisationerna vänder sig till äldre, föddes idén att informera om
respektives öppna föreläsningar men också om ordinarie universitetskurser. ”Det är aldrig för sent att söka universitetsutbildning” som representanten Thomas Fredengren sa.
En gång i tiden var ju Senioruniversitetets verksamhet en del av Uppsala universitets kursverksamhet, så helt främmande är inte idén.

Caare Smith (t.v.) och Mia Virving från sekretariatet informerade på 60plus Mässan.

Karin Carlsson
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Uppsala är bäst
Min bänkkamrat på gymnasiet övertygade mig
om att vi efter studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i Falköping skulle bege oss till
Uppsala. – Men vi får mycket närmare hem om vi
åker till Göteborg eller Lund, tyckte jag. – Göteborg har inget riktigt universitet och Lund, ja men
du måste väl begripa att vi inte kan studera i en
akademisk bondby, sa bänkkamraten lätt uppbragt. Så jag gav med mig. Jag kom till Uppsala
och här blev jag kvar.
”Du talar som en häst! Uppsala är bäst! Bättre än alla
andra ställen här på jorden”, sjunger alltjämt Wennerbergs glunt. Ja, Gluntarna sjungs fortfarande efter drygt
150 år och kvällen före vårbalen kan man ännu höra
serenadsång bland gator och gränder. Det är lätt att tro
att i studentvärlden har ingenting förändrats. Men det
har det. De ansvariga för Senioruniversitets föreläsningsserie om Uppsalas studenthistoria, Sten Åke
Bylund och Tom Lundin, har engagerat en rad kunniga
föreläsare som i backspegeln visar studentvärldens olika
aspekter i vårt så förhärligade Uppsala.

Fyndig reklam för Hästens skor i Uppsala.

Studentkåren och obligatoriet

Studenternas tillvaro i staden reglerades tidigare av en
Uppsalamodell, som innebar att studentkåren bevakade
utbildningen och nationerna skötte det sociala livet.
I dag finns det fem kårer och dessa ägnar sig inte
enbart åt studiebevakning utan konkurrerar också med
nationerna. Kårobligatoriet, som först motarbetades,
sedan blev obligatoriskt och till sist upplöstes, detta
utredde Filip Dumanski i sitt föredrag. Han talade om
nationskris och skrämde nog många när han sa att ”det
är inte självklart att vi har tretton nationer om 10–15
år”. Men ännu är det så att ”varje valborgsmässoafton
kl. 15 bestämmer universitetets rektor att nu börjar
valborgsfirandet och varje valborgsmässoafton kl. 21
bestämmer studenterna att nu börjar våren”.

Förändringar

Och om man möjligtvis trodde att studentlivet i Uppsala är evigt oförändrat så trodde man fel. Egentligen
har allt, ALLT, förändrats. T.ex. tar universitetet inte
längre hand om strafföljden för studenter som ägnar sig
åt någon form av lagöverträdelse, det gör det vanliga
borgerliga samhället. Om detta talade Carl Frängsmyr.
Universitetet ville hålla pli på studenterna, 1850 hade
Uppsalas befolkning 22 % studenter, det är klart att de
märktes.

Kvinnans plats vid Alma Mater

Marta Ronne och Johan Sjöberg talade om kvinnornas
tillträde till universitetet respektive källor till kunskaperna om studenter och studentliv.
År 1871 blev Betty Pettersson från Visby landets första kvinnliga student vid Uppsala universitets filosofiska
fakultet. För att få tillträde hade hon varit tvungen söka
dispens hos kungen. Två år senare öppnades universiteten för kvinnor. De fick studera på filosofisk och medicinsk och i någon mån på juridisk fakultet – men inte
på teologisk. Mycket få kvinnor sökte sig till universiteten, 1882 var t.ex. bara fyra av totalt 1593 studenter
kvinnor i Uppsala. Dessa kvinnor kom alla från förmögna hem där föräldrarna bekostat privata flickskolor så
att de kunnat ta studentexamen. De högre allmänna
läroverken var ännu till enbart för gossar. Det har skett
stor ändring, tack och lov!

Gluntar och körsång

Gluntarna och studenternas sjungande i kör ägnade
sig Stefan Parkman och Leif Jonsson åt. Kanske har
minst förändrats genom åren inom just denna del av
studentlivet. Om det inte är så att det sjungs ännu mer
idag. OD bildades 1853 på Gamla torget i Uppsala,
Allmänna Sången ännu tidigare. Redan 1830 bildades
kören som en universitetskör, f.ö. den äldsta universitetskören i Skandinavien. Från början var det en manskör – förstås – men 1963 ombildades den till blandad
kör. Ett stort steg framåt!

Studentspexen

”Mohrens sista suck” anses vara det äldsta studentspexet,
det skrevs 1865 på Sörmlands-Närkes nation. Och det
spelas fortfarande! Uppsalastudenternas tradition att
skriva spex håller i sig i viss mån, men de som skrivs
i dag är nog rätt olika de gamla klassiska spexen. Ett
klassiskt spex består av ingredienserna rimmad dialog,
förvansk de kända citat, anakronismer, allitterationer
och kända melodier. Ett av de mera välkända spexen är
Juvenalordens Gustaf III, det återuppfördes senast 1992,
”det var nog sista gången, säger Tom Lundin, ”dagens
studenter har en annan bildningsnivå”. Elegant uttryckt!

Sista föredraget

Sista föredraget i serien är i skrivande stund inte hållet,
Universitetets nestor Stig Strömholm kommer att tala
om Studentvärldens reaktioner på politiska händelser
på 1800- och 1900-talen. En intressant avslutning på en
serie föreläsningar om ämnen, som vi gråhåriga veteraner alla har anknytning till och minnen av.
Text och foto Elisabet Claesson
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Fyrar – vägvisare, symboler och kulturarv
”Vi är överväldigade! Aldrig
hade vi trott att så många skulle nappa på vår föreläsningsserie om fyrar”, sade serieansvariga duon Kristina Söderlind
Rutberg och Hans Rutberg när
de inledde arrangemanget på
Slottsbiografen i januari. De
över 100 deltagarna har under
våren fått veta mer om fyrarnas syfte och långa historia.
Fyrar ansågs förr som själva sinnebilden av allmännytta. Skepp kunde
navigera efter dem utan att betala.
Funktionen som säkerhetsanläggning och ljusspridare har gjort
fyren till symbol för vägledning,
kunskapsspridning och hopp. På
grund av sitt utsatta läge har fyren
också symboliserat ensamhet, styrka
och beslutsfattande samt människans kamp mot naturkrafterna.
Redan 300 f.Kr. byggdes det
första fyrtornet på Faros utanför
Alexandria i Egypten. Den berömda
statyn Kolossen på Rhodos, från
280-talet f.Kr. hade eldsken från
ögonen för att vägleda angörande
fartyg. De första svenska fyrarna,
fyrbåkarna, bestod av brinnande
eldar på klippor vid havet. Så
småningom ordnades fyrskenet
med oljelampor, vars ljus förstärktes med stålspeglar. Sveriges långa
kuststräcka och de största sjöarna
innehåller ett stort antal fyrplatser.
Väderöbod, Landsort, Söderarm,
Örskär, Högbonden, Bjuröklubb
väcker minnen av observationer i
radions sjörapporter.
Dan Thunman, stadsantikvarie i
Uppsala berättade om livet på en
fyrplats. Personalen med familjer
på de ensliga fyrarna var i stort sett
isolerade under stora delar av året.
Vågornas krafter var ibland mycket
källa jean-guichard.com

Hårt väder vid La Jument, Frankrike.

våldsamma, vilket förstås försvårade livet. De tuffa förhållandena
tvingade alla att arbeta hårt, vilket
oftast främjade samarbetsförmågan.
Men svåra motsättningar kunde
också uppstå i dessa små samhällen. Thunman påminde oss om
Uppsalas egen fyr – vid Flottsund.
Ingenjör Ulf Schloss, tidigare anställd på AGA:s fyravdelning, berättade om fyrteknik, ljuskällor, optik
m.m. och om svenska fyrskepp.
Världens första fyrskepp placerades
1731 i Themsens flodmynning. Det
första svenska fyrskeppet lades ut
vid Falsterborevet i Skåne 1844.
Ett välkänt fyrskepp var Finngrundet, förankrat i södra Bottenhavet,
i bruk 1903–1969.
Gustaf Dalén, svensk industriman,
uppfinnare och Nobelpristagare,
har haft en betydande roll i utvecklingen av fyrtekniken. Hans sonson
civilingenjör Göran Dalén berättade att farfadern redan i unga år
var en riktig ”Oppfinnar-Jocke”. När
han var 13 år konstruerade han en
väckningsapparat av ett gammalt
väggur som han hade fått av sin
far. En kvart innan han skulle stiga
upp tände ett roterande sandpapper
en tändsticka som hängde över en
gaslampa. På lampan stod en panna
med kaffe. När väckarklockan ringde var ljuset tänt och kaffet varmt.
Daléns framgångar inom fyrtekniken inleddes med Klippljusapparaten. Acetylengasen med stark lyskraft hade börjat användas i slutet
av 1800-talet, men krävde ständig
tillsyn och det gick åt mycket gas.
Klippljusapparaten delade upp
gasen i bubblor som tändes av en
evighetslåga, fyrarna gav ifrån sig
blänk och gasåtgången reducerades
till drygt 10 %.
Dalén fortsatte utveckla fyrarna.
Han tyckte det var slöseri att de
blinkade även dagtid. Uppfinningen
Solventilen blev klar 1907. Den
innehåller en mattsvärtad stav som
utvidgar sig i solljus och täpper till
gastillförseln via en ventilarm. När
det blir mörkt krymper staven och
ventilarmen öppnar gasmunstycket
igen och elden tänds av en mindre
evighetslåga. En stor succé förstås!
AGA fick en verklig prestigebeställning 1912, då hela Panamakanalen
försågs med solventilfyrar.
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Meteorologen Anders Nylund
berättade om radions sjörapport,
som fyller 80 i år. Det har alltid
varit viktigt att varna sjöfarande för
oväder, och det förenklades betydligt när man kunde börja använda
radion. Tidigare hade man använt
olika former av signalsystem för
att varsla fartygsbesättningen om
väderomslag och liknande. Nylund
berättade också om förlisningar
längs den svenska kusten.
Sveriges enda kvinnliga fyrmästare
Marianne Brus höll den avslutande
föreläsningen. Hon tillbringade
19 år på Understens fyr utanför
Roslagskusten under sin uppväxttid och fyrmästartid. Livet på ön
har förstås präglat henne och hon
har aldrig haft problem med att
vara ensam.
Bror-Erik Lundin

Fyr vid Flottsund. Källa visitknivsta.com
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Rockens historia – 50- och 60-talens nya musik

Foro Inger Hammer

Med Axel Brattberg och Ingrid Åberg satte vi ihop ett
program som visade sig populärt. Den tänkta lokalen
fick bytas och Missionskyrkan kom att fyllas med rockmusik för ungefär 200 deltagare.
Första föreläsningen behandlade rockmusikens
genombrott i USA och Sverige på femtiotalet. Föreläsare och guide var docent Per-Erik Brolinsson som
skrivit flera böcker om rockmusik med fokus på de
första decennierna. Många blev säkert förvånade över
att få höra Siw Malmquists och Sven-Erik Magnussons
första inspelningar.
Roger Söderbom och Christer Johansson har båda
medverkat i boken ”Nybron på 60-talet” som med
många bilder visar hur det såg ut i vår stad de första
åren på sextiotalet med fokus på ungdomars nöjen.
Roger visade flera av dessa bilder och Christer fortsatte sedan med att berätta om de många popband som
Uppsala huserade. Extra uppskattat var att deltagarna
sedan fick var sitt exemplar av boken.
Den från många shower i Uppsala kände Gunnar
Danielsson presenterade Bob Dylan. Nobelpristagarens
produktion åren 1962–68 analyserades från olika
vinklar. Gunnar avslutade med att själv framföra två
låtar. Applåder!
Undertecknad höll seriens tre övriga föreläsningar.
Den första var en fortsättning på Per-Eriks inledning
och gav en översikt över 60-talets rockmusik. Ett
synnerligen händelserikt decennium vad popmusik beträffar! De övriga föreläsningarna var porträtt av Elvis
Presley och The Beatles. Föreläsningarna illustrerades
av artisternas låtar.
Det har verkligen varit ett nöje att leda vårens serie.
I snart 60 år har musiken varit mitt största intresse och
att sprida den är det roligaste som finns!
Per Davidsson

En föreläsningsserie
om rockens historia har under våren
dragit fullt hus. Per
Davidsson, en av
initiativtagarna och
medverkande föreläsare berättar här
om serien och sitt
eget förhållande till
rockmusiken. Glada
deltagare vittnar
om att de känt sig
unga på nytt.

Rockmusiken som företeelse dök upp på 50-talet i USA.
En musik för ungdom, dansant, medryckande och ofta
inte populär bland föräldragenerationen som inte ville
veta av någon ”frigörelse” bland ungdomarna.
Men det spred sig över västvärlden. Den stora ungdomsgenerationen ville ha sin egen musik. Elvis och
Beatles signalerade något nytt och fräscht. Vår svenska
du-reform på 60-talet symboliserar de värderingsförskjutningar som ägde rum. Vi unga skulle inte bara
lyda, vi tog mer plats i samhället. Samtidigt lyssnade allt
fler av oss på den unga musiken som hördes allt oftare i
radion. Skivförsäljningen ökade snabbt.
Min äldre syster gillade Elvis och i vår gemensamma
barnkammare fångade musiken från hennes grammofon mitt intresse. När jag blev tonåring på sextiotalet
hade den svenska radion börjat hänga med i svängarna.
Tio-i-topp och andra program blev nödvändigheter.
Innan gymnasiet debuterade jag som skribent i
Västerbottens-Kuriren och alltsedan dess har jag spridit
musiken på olika sätt.

Reservera redan nu tisdagen den 12 november för då
firar vi att Uppsala Senioruniversitet fyller 40 år. Vi har
hyrt universitetets aula under hela eftermiddagen. Vi
räknar med att börja klockan 13.00 och håller sedan
på under hela eftermiddagen. Programmet i dess helhet
ska inte avslöjas redan nu, men så mycket är klart att
det bland annat blir sång och musik av Senioruniversitetets egna förmågor.
Senioruniversitetets syfte är att vara en studieorganisation med ett brett utbud. Det markerar vi denna dag
genom att vi bjudit in fyra föreläsare i vitt skilda ämnen.
Gemensamt för dem är att de medverkat vid tidigare
tillfällen och blivit mycket uppskattade. Och nu kommer
de alltså tillbaka.
Alla medlemmar i Senioruniversitetet är förstås välkomna. Er enda motprestation, förutom att ha betalat
medlemsavgiften förstås, är att ni så småningom måste
anmäla er. Men det är inte dags ännu. Mer information
kommer i nästa nummer av Medlemsbladet, som kommer ut strax före höstterminsstarten.
Lars Nilsson

Boka jubileumsdagen
tisdag 12 november!

Kollage Maria Wold-Troell
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Våren och sommaren 2019
All information om resor och studiebesök finns på webbplatsen och uppdateras löpande. Där läggs också ändringar och nya resor ut. Tag gärna för
vana att gå in på webbplatsen när du har bokat ett studiebesök eller en resa.

Kalendarium
16 maj
23 maj

Thielska galleriet
Spionvandring och
Armémuseum
24 maj
Resa till vallonbruken
23 augusti
Confidencen med
föreställning
24 augusti
Opera på Skäret:
Trollflöjten
1 september Fogelstad och Julita

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

Anmälan
Anmälan till resor kan endast göras på telefon 018-24 35 01. Första anmälningsdagen kan du anmäla dig via telefonsvararen från kl. 08.00.
Du kan anmäla högst två (2) medlemmar med namn och medlemsnummer. Kansliet har telefontid vardagar kl. 10−12.
Anmälan till resorna är bindande, vilket innebär att den som anmäler sig
måste betala hela avgiften. Vid sjukdom återbetalas avgiften bara om reserv(er) finns. I så fall återbetalas avgiften minus en administrativ avgift på 75 kr.
Faktura skickas ut med e-post om du inte själv anmäler att du vill ha
brevfaktura. Resegruppen förutsätter att den som uppger e-postadress
också läser sin e-post. Vid telefonanmälan kan du säga till om brevfaktura. Dagen före ett arrangemang skickar vi ut sms-påminnelse med uppgift
om tid och plats för avresa.
Observera att alla resmål inte är handikappanpassade! Vid resor som
innehåller promenader eller besöksmål med trappor uppmanar vi dig som
har svårt att gå, använder rollator eller dylikt att kontakta reseansvariga.
I många fall kan problemen lösas i samarbete med personal på resmålet.

Lördag 18 maj
Systrarna Jobs – keramik och
textil. Mönsterglädje och
blomsterkonst! Thielska Galleriet
Systrarna Lisbet Jobs (1909–1961)
och Gocken Jobs (1914–1995) skapade
keramik och textil som fick de svenska hemmen att blomma. Buketter med
ängsblommor breder ut sig över keramikfat och kakelplattor medan lingon,
blåbär och smultron ordnas i dekorativa mönster för tryckta textiler. Bland
motiven finns också folklivet med
midsommarfirande, vänners skål och
musikanter. Det blev en mönsterskatt
med rötterna i hantverkskunnande
och den folkliga traditionen från
Dalarna. Det framväxande folkhemmet smyckades med dukar, metervara,
skålar och kakelbord där dekoren
fångade upp kraften i grönskan och
årstidernas skiftningar.
Lunch kl. 12.00 på Café Monika
Ahlberg, Thielska, ingår.
Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl.
10.30. Guidad visning kl. 13.00
och hemresa ca 14.30.
Åter i Uppsala ca kl. 16.00.
Pris: 575 kr.
Ansvariga: Mia Virving och
Margareta Knutsson.
Första anmälningsdag: 29 april.

Torsdag 23 maj
Spionvandring i Stockholm och Armémuseum
Under andra världskriget var det
neutrala Stockholm
en ypperlig plats
för stormakternas
underrättelsetjänster att spionera på
varandra. I den här
vandringen går vi
med guide till flera
adresser på Östermalm med anknytning till denna hemliga verksamhet.
Promenaden tar ca 60 minuter och vi går ca 2,5 km i vanlig gatumiljö.
Efter promenaden äter vi lunch på Armémuseet (Restaurang Artilleriet) och därefter följer vi med på en visning i museet om tillvaron i det
neutrala Sverige när andra världskriget rasade utanför dörren. När andra
världskriget bröt ut blev det bråttom att förstärka en inte alltför god beredskap. Hundratusentals män ryckte in och mörkläggning, kaffesurrogat
och gengas präglade vardagen. Krigsvintrarna var iskalla men i hushållen
stickade man mössor och vantar som aldrig förr åt soldaterna. Finska
krigsbarn som klev av tåget i Haparanda togs emot av frivilliga lottor
innan de slussades vidare till fosterfamiljer. Under krigets sista höst reste
diplomaten Raoul Wallenberg till Budapest för att rädda tusentals judar
undan Förintelsen.
Tider: Avgång från S:t Eriks torg kl. 9.30 och åter i Uppsala ca 16.00.
Pris: 460 kr.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och Mia Virving.
Första anmälningsdag: 3 maj.
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RESOR OCH STUDIEBESÖK
Fredag 24 maj

Lördag 24 augusti

Resa till vallonbruken

Opera på Skäret: Trollflöjten

Som komplement till höstens serie om Vallonbruken i
Uppland anordnar Senioruniversitetet en heldagsresa till
några av bruken i Norduppland. Vi gör nedslag i Gimo
och Harg, fördjupar oss grundligt i Forsmark och Lövsta.
På hemvägen åker vi igenom Åkerby och Hillebola, två
mindre bruk som inte alls är särskilt uppmärksammade.
Vi passerar också Tobo, där Lövsta hade sin masugn.

Opera på Skäret är en operascen i en avlägsen skogsbygd i Bergslagen. Scenen är inhyst i ett jättestort
sågverk invid sjön Ljusnaren i Ljusnarsbergs kommun.
Akustiken är fantastisk och sångarna av världsklass.
Årets opera är Mozarts Trollflöjten i den fantasifulle
italienaren Roberto Recchias regi. Trollflöjten utspelar
sig i Thebe i det antika Egypten. Handlingen pendlar
mellan det dramatiska och det komiska. Innehållet är
både magiskt och fantastiskt med tydliga referenser till
frimurarritualer. Den kan ses som en utvecklingshistoria; från ett ursprungligt kaos över religiös vidskepelse
till rationell upplysning som uppnås genom olika prövningar. Allt för att försöka göra ”jorden till ett himmelrike och de dödliga till gudar”.
Svenska Kammarorkestern får oss att njuta av Mozarts geniala musik under ledning av dirigenten Lorenzo Coladonato. Vi får återknyta bekantskapen med
Tamino och Pamina, Papageno och Papagena, och inte
minst Sarastro och Paminas mor, Nattens drottning.
Alla spelas av internationellt kända operavirtuoser.
Tider: Avfärd från S:t Eriks torg kl. 10.00, lunch
ca 13.30, föreställningen kl. 15.00 och återresa
ca 18.00. Åter i Uppsala omkr. kl. 21.30.
Kaffe i bussen på återresan.
Pris: 1 500 kr.
Ansvariga: Anki Mattisson och Margareta Knutsson.
Första anmälningsdag: 23 maj.

Företräde för dem som deltagit i höstens föreläsningsserie om vallonbruken.
Tider: Avfärd från S:t Eriks Torg kl. 8.00. Busskaffe på
förmiddagen. Lunch på Värdshuset i Forsmark.
Åter i Uppsala ca kl. 17.
Pris: 500 kr inkl. busskaffe och lunch.
Guide: Meddelas senare.
Ansvariga: Jeanette Backman och Margareta Knutson.
Första anmälningsdag: 25 april.

Fredag 23 augusti
Confidencen och Operaföreställning
Under cirka 30 minuter går vi med på en vandring i Sveriges första rokokoteater. Vi får även följa med in under
teaterns ”table à confidence” för att se maskineriet.
När Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika kröntes 1751
kunde deras planer på att bygga slottsteatrar förverkligas. Det gamla beridarehuset vid Ulriksdal gjordes om
till teater för att 1753 ta emot en fransk teater-trupp,
som anlitats för att höja nivån på den svenska scenkonsten. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz och slottsteatern inreddes i rokoko med ett scenmaskineri som
snabbt kunde växla scenbilderna.

Söndag 1 september
Fogelstad och Julita
Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad grundades av
Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin, Elin
Wägner och Kerstin Hesselgren som ansåg att dåtidens
kvinnor, som just fått rösträtt, behövde utbildning i
medborgarskap. Den första kursen hölls sommaren
1922. Vi besöker utställningen om medborgarskolan
och kvinnorna som skapade och bar upp verksamheten.
Därefter äter vi lunch på Julita Wärdshus som drivs av
den prisbelönte stjärnkocken Tommy Myllymäki.

Kjerstin Dellert om teaterns återupptäckt: ”Det snöade
den där söndagen i november 1976. Min man Nils-Åke
Häggbom och jag promenerade i Ulriksdalsparken och
mötte prinsessan Christina med man som gjorde samma sak. Hon bjöd in oss att dricka te ... Efter en stund
frågade prinsessan om jag ville se teatern ... Vi beväpnade oss med ficklampor ... En stank av smuts, fukt och
sopor slog emot oss ... Det var som att komma in i en
ruin. Nära taket gapade ett hål. Jag lyste in i hålet och
där låg scenrummet som en svart avgrund.”

Julita gård ägs sedan 1941 av Nordiska museet och mottog ifjol Stora Turismpriset som delas ut av Stiftelsen
för kunskapsfrämjande inom turism. Efter lunch ges tid
att promenera i gårdens park och trädgårdar samt besöka mejeriet, brandstationen, tegelbruket, butiker m.m.

Operaföreställningen Acis and Galatea – en pastoral av
Georg Friedrich Händel om att älska och att mista från
1718 börjar kl. 19.00.
Mellan visning och föreställning går vi till Ulriksdals
slottscafé där vi på egen bekostnad kan inta någon
förtäring.
Tider: Avgång från S:t Eriks torg kl 16.00.
Åter ca 22.30.
Pris: 820 kr.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och Jeanette Backman.
Första anmälningsdag: 14 maj.

Tips! Bussresan Uppsala-Fogelstad tar drygt två timmar, ta därför gärna med en frukt eller något annat att
förtära under själva resan.
Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl. 8.30.
Åter i Uppsala ca kl. 18.00.
Pris: 700 kr.
Ansvariga: Eva Carlestål och Anki Mattisson.
Första anmälningsdag: 24 maj.
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Gröna tomater
Något är fel! Långa rader av tomatplantor. Immiga glasrutor. Klasar av tomater.

Gröna tomater.
Där står de. Två nyfikna fyraåringar framför morfars växthus. Varma händer öppnar försiktigt växthusdörren.
Något är fel! Tomater ska vara röda inte gröna. Ivriga fingrar plockar gröna solvarma tomater. Begraver dem omsorgsfullt i jorden. Nu blir de snart röda. Så glad
morfar ska bli!
Något är fel! Morfars röst är hög och full med starka ord. Oroliga barn kikar mellan

hallonplantor. Morfar är arg. De stora nävarna är fulla av gröna tomater. Han har
tystnat, men hans hopsjunkna gestalt säger allt. Och barnen förstår, smyger iväg
och gömmer sig i trädgårdens lummighet. Tröttheten kommer smygande.

Rop! Ett vänligt rop från mormor väcker dem. Snabba fötter springer till syrén-

bersån. Där sitter mormor i korgstolen och väntar på dem! Det kommer en varm
pust av nybakade bullar och en svag syrlig svettdoft från henne. Förklädet luktar
sommarvind och lyser vitt i det starka solljuset. De vill berätta, men hon skakar på
huvudet och vaggar dem sakta till ro.
Så står han där. En stor skugga faller över dem och ängsliga ögon tittar uppåt.
Varma vänliga ögon ser tillbaka. ”Nu dricker vi saft”, säger morfar med sin vanliga
morfarsröst och de sätter sig tillsammans runt bordet.
Ewa-Lotta Björklöf

