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USU:s årsavgift
För att delta i USU:s aktiviteter måste
du ha betalat årsavgiften 250 kronor.
Den betalas mot faktura som kommer i november och avgiften gäller
följande kalenderår.
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Ändra e-post, annan adress och
telefonnummer under Mina sidor på
vår webbplats eller meddela expeditionen så får du den information
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Det reviderade programmet i höst har krävt
omfattande planering och administration
med stort engagemang av våra funktionärer. Ledningen var osäker på hur det stora
utbudet skulle tas emot, särskilt lärande via
Zoom, eftersom vi aldrig gjort det tidigare.
Desto gladare blev vi när antalet bokningar blev så stort. De filmade serierna har i
genomsnitt 170 deltagare och cirklarna i
genomsnitt tio deltagare.
Medlemmarnas ambition och förmåga att lära sig ny digital teknik
för att kunna delta i aktiviteterna är imponerande. Det stimulerar oss
funktionärer i arbetet med vårens program. Det är risk att vi måste
anpassa också vårprogrammet till pandemin. Då kommer vi att ha stor
nytta av höstens erfarenheter med digitala lösningar. Dessutom kan
ordinarie program med aktiviteter med fysisk närvaro kompletteras
med digitala sändningar i framtiden.
Hela föreningen har haft stor nytta av att ledningen uppmuntrat alla
medlemmar att använda filmade föreläsningar, mobilappen, informationen på vår webbplats och mejl för kommunikation. Sedan i våras har vi
också utbildat cirkelledare och medlemmar i användningen av Zoom.
Det är viktigt att fortsätta utveckla vår digitala färdighet i verksamheten. Förhoppningsvis kommer den nya versionen av vår mobilapp
och en uppdaterad webbplats att bidra ytterligare.
PO Osterman, ordförande

Från sekretariatet

Om några veckor får alla medlemmar faktura på medlemsavgiften för
2021. Det är bra att betala den före jul så man säkert kan anmäla sig
till aktiviteter när vi öppnar för det i januari. Den som inte har mejladress får fakturan med vanlig post. Övriga får den per mejl. Man kan
också hämta OCR-numret på Mina sidor under Medlemskap.
Vi gillar appen i coronatider. Biljetten syns på långt håll, vi kan
skicka snabba meddelanden utan kostnad. I augusti kom en ny version
av appen från vilken man kan komma till Mina sidor med anmälningssidan, fliken Medlemskap, mm. I ”hamburgermenyn”, tre vågräta streck
högst upp när man loggat in, kommer man åt alla menyalternativen.
Gå till App Store om du har en iPhone eller till Play Butik om du har
en Androidtelefon (Samsung m.fl.) för att uppdatera.
Den 17 mars stängde expeditionen – vår snittålder ligger på 77
år och det rör sig gymnasieungdomar i huset. Tack vare senare års
digitalisering kan vi utföra de flesta uppgifterna hemifrån. Det finns
fortfarande ärenden som måste hanteras på expeditionen, såsom
inkommande post, informationsbrev och biljetter till dem som inte nås
via appen eller mejl, fakturor och återbetalningar. Detta ombesörjs av
främst de yngre funktionärerna, företrädesvis kvällstid.

TISDAGSFÖRELÄSNINGAR

Nästa nummer 1 2021
utkommer 8 januari 2021
Manusstopp 27 november

10 nov kl 13.15–14.30
Mohammad Fazlhashemi
Arabiska våren – vad blev det av den?

8 dec kl. 13.15–14.30
Torsten Rönnermark
Verklighet och myt hos Elena Ferrante.

24 nov kl. 13.15–14.30
Josefina Syssner
Från ”överblivna kartan”:
Framtidsvisioner om landsbygder

Adress Missionskyrkan, kyrksalen.
S:t Olofsgatan 40
Föreläsningen filmas. Anmälan krävs
för att närvara fysiskt.
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Besatt av Elena Ferrante

Litteraturvetaren Torsten Rönnermarks engagemang och
intresse för Elena Ferrantes böcker går inte att ta miste på.
Hans första möte med hennes romaner ledde omedelbart
till att han blev ”fast och besatt” av hennes författarskap.
Den internationellt uppskattade romanserien utspelar sig
huvudsakligen i Neapel. Den första boken Min fantastiska
väninna utkom 2011 och handlar om väninnorna Elena
och Lila som föddes i slutet av andra världskriget. Deras liv
utvecklas mycket olika och hur det slutar knyts ihop i den
fjärde romanen Det förlorade barnet som kom ut för några
år sedan. Torsten har både läst böckerna och sett TV-filmatiseringen flera gånger.
Torsten har varit intresserad av Italien sedan ungdomsåren, och han var i Neapel för första gången 1964. Då var
han i just de kvarter där flickorna Elena och Lila växte
upp. Att han uppskattar den italienska kulturen och njuter
av att läsa om Elenas och Lilas liv från barndom till ålderdom är uppenbart.
Med inlevelse berättar han om sina besök i Italien. Som
en kuriös detalj kan nämnas att han och hans hustru bodde på samma hotell i Pisa där en del av TV-seriens andra
avsnitt utspelar sig.
Torsten kan identifiera sig med Elena och Lila och känner igen sig i Elenas intellektuella utveckling som stämmer
med hans egen. Han föddes 1944 liksom Elena och Lila,
och det har fått en speciell betydelse, bl.a. genom kopplingen till C.G. Ljungs psykologiska teoribildning om Anima

Hur blir landsbygden attraktiv?
Tisdagsföreläsningen den 24 november 2020
kommer att handla om visioner för landsbygden i
ett framtidsperspektiv. Josefina Syssner, biträdande
professor i kulturgeografi presenterar sin forskning
om lokal politik och samhällsplanering.
I en telefonintervju frågar jag Josefina Syssner hur hennes
intresse för detta forskningsområde väckts. Hon berättar
att det funnits flera olika ingångar. Frågorna om relationen
mellan land och stad, lokal och regional utveckling, ligger
väl till för en kulturgeograf. En annan ingång kan vara att
hon vuxit upp på landet.
Hennes teoretiska intresse handlar om utveckling. Hur
definierar politiker på lokal och regional nivå begreppet
utveckling? Vanligen brukar svaret vara att man planerar
för att kommunen ska växa i antal invånare. Samtidigt
talar de senaste decennierna sitt tydliga språk av befolkningsminskning i många kommuner.
Hon är även ordförande för Stiftelsen Vadstena forum
för samhällsbyggnad som arrangerar seminarier om
landsbygd och utveckling. Hon inbjuds också som talare
av andra arrangörer för konferenser och seminarier om
landsbygdsutveckling. Då får hon ofta höra att det är bra
om hon kan hålla sitt föredrag ”lite lättsamt”, gärna inspirerande med goda exempel från platser där utvecklingen
gått framåt, kanske Åre eller liknande. Numera brukar
Josefina Syssner direkt avböja sådana önskningar.
Hon vill istället sätta ord på de specifika förutsättningar som finns för planering, samhällsbyggnad och lokal
utveckling i olika geografier. ”Det spelar roll om man har
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Elena Ferrantes Neapelkvartett, har filmatiserats av HBO.

och Animus. Ett lästips från Torsten är hans bok Kärleksinviter i litteraturen från Bibeln till Millennium (Carlssons
Förlag 2019).
Vi kan se fram emot en spännande föreläsning om verklighet och myt hos Elena Ferrante utifrån Torstens engagemang och olika vetenskapliga perspektiv på Ferrantes
romansvit, bl.a. historiska, mytologiska, psykologiska och
sociologiska.
Annika Lundmark
Verklighet och myt hos Elena Ferrante
Torsten Rönnerstrand håller sin föreläsning
8 december i Missionskyrkan 13.15–14.30.
Föreläsningen filmas. Anmälan krävs för att närvara fysiskt.

eller inte har en Åreskuta”.
Det spelar roll hur platsen
ser ut, vilka som bor där
och hur kommunikationerna ser ut. Om platsen
hyser ett universitet som
varje år lockar tiotusentals
studenter i tjugoårsåldern,
eller är en glest befolkad
inlandskommun där de
unga lämnar för att finna
en framtid på annat håll.
Som forskare ställer
Josefina Syssner frågan
om det går att formulera
utveckling i andra termer.
Josefina Syssner Foto Rönnerstrand
Hur en politisk vision om
landsbygdens utveckling skulle kunna se ut som inte fokuserar på befolkningsmängd och ekonomisk tillväxt utan
på andra möjliga värden. Går det att skapa en vision om en
hållbar plats? En trygg plats? Hur kan en sådan vision se
ut och hur kan den förverkligas?
Maivor Sjölund
”Från överblivna kartan”:
Framtidsvisioner om landsbygden
Josefina Syssner håller sin föreläsning 24 november
i Missionskyrkan 13.15–14.30.
Föreläsningen filmas. Anmälan krävs för att närvara fysiskt.
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Arabiska våren kom av sig

Värt att notera är att ”Tunisiens dialogkvartett”
(bildades 2013 av fyra organisationer) tilldelades Alfred
Nobels fredspris 2015 ”för dess avgörande bidrag till
uppbyggandet av en pluralistisk demokrati i Tunisien i
kölvattnet av jasminrevolutionen 2011”.
Ekonomiskt uppvisar regionen många naturresurser.
Mangan och fosfat i Marocko, gas- och rikliga oljeresurser (Algeriet och Libyen). Samtidigt har främst Marocko,
Tunisien och Egypten utvecklat en omfattande turismverksamhet, som dock kom att störas av terrorattentat
och nu pågående pandemi.

Den ”arabiska våren” flammade upp för ett tiotal
år sedan i de nordafrikanska länderna. Vad blev
den av? Hur ser ett tänkbart framtidsscenario ut
för denna rörelse som ser ut att ha ebbat ut och
tagit olika former för de berörda ländernas utveckling?
”Jasminrevolutionen” – Folkrörelsen som tog sin början
för nu drygt 10 år sedan i Tunisien syftade huvudsakligen till ökad politisk demokratisering, förbättrade
levnadsvillkor, ekonomisk och social utveckling.
Den utlösande gnistan (!) i denna rörelse var en ung
fruktförsäljares, från Gabes i södra Tunisien, självbränning i protest mot rådande armod i denna del av landet.
Nyheten om denna aktion fick snabb spridning i de
Magrehbinska länderna i Nordafrika. Från Marocko i
väst, över Algeriet, Tunisien, Libyen och Egypten. Sammantaget räknar dessa länder en befolkning på ca 190
miljoner människor.
Länderna uppvisar sinsemellan en del likheter dels
av kulturellt slag men också politiskt. Kulturellt genom
språket och religionen – islam – och politiskt dels genom
det arv som kolonialtiden lämnat efter sig och dels den
maktstruktur som blev resultatet av tiden efter de ovan
nämnda ländernas självständighet. Självständighet under
1960-talet från Frankrike för Marocko, Algeriet och
Tunisien, från Italien för Libyen och från England för
Egypten. Kännetecknande är också ett varierande ledarskap med stark monarki i Marocko, republik i de andra
länderna men med ”starka” ledare som inskränkte grundläggande mänskliga rättigheter som vi, i våra västländer,
bekänner oss till såsom t.ex. yttrandefrihet, religions- och
föreningsfrihet, fria val och jämlikhet mellan könen.
Politisk enighet mellan länderna har varit svår att
uppnå trots att dessa ingår i Maghrebunionen (Union du
Maghreb Arabe) grundad 1989, vars syfte är att koordinera politiska och ekonomiska strävanden i regionen.
Detta har tyvärr försvårats av oenighet mellan dess
medlemmar främst mellan Marocko och Algeriet över
Västsaharafrågan. Också kännetecknande för regionen
är politisk instabilitet. Det har inneburit att väldigt
många högutbildade personer har valt att flytta bort och
flera miljoner människor från Maghgrebområdet har
utvandrat till i första hand Europa.
Ett flertal av dessa länders ledare har tvingats avgå
från sina poster som en följd av trycket från folket efter
förändrade livsvillkor.

Rörelsens avstannande ...?
– Rörelsen avmattades snart på grund av en rad omständigheter. Överraskningsmomentet var nu borta. Globala och regionala makter som under lång tid har styrt
utvecklingen i MENA- (Middle East and North Africa)
regionen började i allt större omfattning blanda sig i de
folkliga rörelserna. Utvecklingen i Libyen och Syrien är
tydliga exempel på detta. Till detta kan läggas saudiernas stöd till militärkuppen i Egypten som förde generalen al-Sisi till makten. En liknande utveckling är Irans
stöd till diktatorn Assad i Syrien.
Ytterligare ett skäl till att rörelsen avstannade var
oenigheten som kom efter den första fasen. Till en början
var alla överens om att man ville får bort de som länge
hade styrt över länder i MENA-regionen, men om vi tar
utvecklingen i Egypten som ett exempel ser vi att de
krafter som ville få bort den gamle diktatorn Mubarak
började bråka sinsemellan.
Oenigheten och ovissheten om vad som skulle ersätta
den gamla styrelseformen var så djup att de olika krafterna avfärdade allt som den andra sidan ville göra.
Hur kan framtiden tänkas se ut? Demografisk utveckling? Många unga i den kommande generationen?
– Med tanke på att det råder status quo är det svårt att
sia om vad som komma skall. Men det är uppenbart att
det finns en stor otålighet. Det var detta som gjorde att
de islamiska partiernas misslyckande efter den arabiska
våren bidrog till att extremiströrelser som IS kunde vinna
mark. Under sin korta storhetstid kunde IS leverera både
territoriell expansion och någonting som skulle likna ett
statsbyggnadsprojekt. Det senare visade sig dock vara en
chimär. IS:s brutala och blodiga framfart och det skräckvälde som de åstadkom var mer skrämmande än lockande.
Den internationella koalitionen mot IS bidrog också till
dess undergång.
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Den unga generationen finns alltjämt kvar och kan
lockas av nya aktörer. Så länge demokratisering av
regionen inte gör något framsteg och så länge internationella och lokala aktörer prioriterar stabilitet före
demokratisering finns risk för nya populistiska aktörer/
rörelser att träda fram och försöka vinna på det utbredda missnöjet.

blemet i Tunisien är
dock att de drivkrafter som låg bakom
jasminrevolu- tionen
fortfarande finns kvar.
Dit hör stor arbetslöshet bland de unga,
en utbredd hopplöshet om framtiden,
utbredd korruption,
maktmissbruk, rättsstatens svårigheter att
stå emot de odemokratiska krafter som Mohammad Fazlhashemi. Källa nok.se
finns i samhället.
Frederic Öberg

Trender? Nationalism? Arbetslöshet? Utökat Islamiskt
inflytande över politiken?
– Politisk islam har lidit stor skada av utvecklingen
efter den arabiska våren. Som statsbärande ideologi
kunde den inte leverera vad dess företrädare hade utlovat under mer än 80 års tid. Det visade sig att en övergång till islamiska lagar i dess traditionella form inte
kunde lösa de grundläggande problemen i dessa länder.
Detta gäller inte bara det brutala experimentet som
IS stod för, även i länder som Egypten där Muslimska
Brödraskapet tog över makten efter demokratiska val
var detta uppenbart. Ett annat varnande exempel har
varit utvecklingen i Iran med islamistiskt styre i 40 år
där gapet mellan den post-revolutionära generationen,
varav många utgörs av unga människor, och maktens
företrädare är avgrundsdjup.
I Tunisien, där allt började har det främsta islamistiska partiet an-Nahda kapitulerat från kravet på införande av sharia då det visat sig vara allt för splittrande. Pro-

Arabiska våren – vad blev det av den?
Mohammad Fazlhashemi håller sin föreläsning
10 november i Missionskyrkan 13.15–14.30.
Föreläsningen filmas. Anmälan krävs för att närvara.
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Sidenvägarna – ett förvirrande begrepp

Kina mot Europa. Det senaste tillskottet verkar vara att
inkludera den arktiska rutten norr om Sibirien, öppnad
av isbrytare och klimatförändringar. Önskar man
bekanta sig med Sidenvägen genom böcker så adderas
årligen en diger trave med nya utgåvor med detta
begrepp i sina titlar; alltifrån vetenskapliga verk inom
olika discipliner till barn- och kokböcker, reseguider
och kriminalromaner.
Sidenvägen är uppenbarligen ett synnerligen töjbart,
produktivt men undflyende begrepp, snarare en suggestiv metafor än ett konkret beskrivning. Man kan tro
att den har en ursprunglig plats i kinesisk eller annan
historieskrivning från perioden kring vår tideräknings
början, dit man traditionellt lagt handelsvägarnas ursprung, då sammanknytande den kinesiska världen med
världen kring Medelhavet. Men begreppet som sådant
är av en långt senare datum. I mitt rikt illustrerade
föredrag den 12 november kommer jag att redogöra för
denna historia.

Sidenvägen, ett begrepp med en osannolik
historia, är rubriken på en föreläsning av Håkan
Wahlquist i serien Sidenvägarna och Japan - länkar mellan öst och väst. Han är föreståndare för
Sven Hedin-stiftelsen och skriver följande:
Det finns knappt någon resenär som tar sig genom de
gamla sovjetiska republikerna och besöker Samarkand
eller Bukhara, möter kazaker som jagar med örn,
beskådar Aralsjöns ”uttorkade öde” inmundigar någon
lokal maträtt eller beundrar något lokalt hantverk utan
att anse sig befinna sig på Sidenvägen. Tidningarna
innehåller annonser om resor efter Sidenvägen, som
kan söka sig olika vägar in mot Centralasien, gärna
också mot och in i Kina, även om det numera är mindre
rekommendabelt att resa i Xinjiang. Det finns knappt en
ort i Kaukasus eller områdena in mot de stora slätterna
och öknarna i Turkmenistan och Uzbekistan där man
inte turist-strategiskt anser sig ligga på ”Sidenvägen”.
Traditionellt slutade eller startade dessa handelsvägar
i Xian, men numera vet vi att de sträckte sig vidare österut mot Korea och Japan med dess hjärtland i
Kansairegionen och Nara. Mer sällan handlar det om de
mycket mer betydelsefulla handelsvägarna, vilka gick
över haven från Kina till Västerlandet.
Idag söker sig det kinesiska initiativet ”Belt and
Road”, som också populariseras som ett modernt
sidenvägsprojekt, via nya eller uppgraderade vägar och
järnvägar genom Asien, eller via sydliga sjövägar från

Håkan Wahlquist

Historisk obi.
Källa
detmir-skidki.ru
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Farsoter II – en fristående fortsättning
Under våren genomfördes en uppskattad föreläsningsserie om farsoter. Efter
fyra föreläsningar avbröts den av en nu
pågående farsot, covid-19, och de två
återstående föreläsningarna kunde genomföras först nu i september och har
då också kunnat ses på film.
I serien har både den medicinska kunskapen
kring olika farsoter beskrivits och det historiska sammanhanget samt den inverkan de
fått på kultur och samhällsliv i övrigt.
Nu fortsätter berättelserna om farsoter som
drabbat och i många fall fortfarande drabbar
människor över hela världen. Smittämnena
är olika, spridningsvägarna varierar, symtom
och sjukdomsbild är specifik för varje farsot.
En och samma farsot kan drabba människor
olika, på sätt som inte alltid går att förutsäga. Kunskapen om en ny farsot som den som
just nu grasserar växer successivt fram.
Men vissa kunskaper finns sedan många
sekler i mänsklighetens historia: farsoten
– sjukdomen smittar mellan människor, smittan kan begränsas och kanske hejdas genom
isolering, karantän och genom smittspårning. Karantän är ett just i år mycket aktuellt
ord, vars ursprung går tillbaka till quaranta,
det italienska ordet för fyrtio, och franskans
quarantaine. I medeltidens Venedig kunde
besökande handelsmän få vänta isolerade
under fyrtio dagar innan de tilläts komma in
i staden och göra affärer.
Farsoter kommer också i fortsättningen att
drabba mänskligheten med följder som ingen
kan förutspå.
Höstens serie tog vid där vårens föreläsningsserie slutade. Två föreläsningar har hållits
när detta Medlemsblad nått ut till läsaren.
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla
sig och få ta del av seriens återstående
fyra föreläsningar i den filmade versionen.
Mycket lärorikt!

Två offer för böldpesten under digerdöden. Källa popularhistoria.se

Sjuka och sårade soldater embarkeras vid Balaklava under Krimkriget
1853–56. Det var ett av de krig där betydligt fler dog av sjukdom än av
fiendeeld.© William Simpson/Library of Congress. Källa militarhistoria.se

På who.int kan vi inhämta alla fakta om
hälsoläget i världen som man kan önska sig.
I alla världsdelar arbetar man hårt för att få
bukt med dessa smittor som dödar många
och gör livet svårt för dem som överlever.
Läget blir bättre med tiden, man lär sig förebygga, vaccinera, behandla i lyckliga fall.
Men nya faror lurar, till exempel antibiotikaresistenta bakterier och välfärdssjukdomar.
Och 4,2 miljoner beräknas dö av luftföroreningar årligen, nästan tre gånger fler än det
antal som dör i tuberkulos, den mest dödliga
av alla nuvarande pandemier.
Kristina Söderlind Rutberg
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Nationell ordförandekonferens för landets
senior/pensionärsuniversitet den 4 september

Landets senior/pensionärsuniversitet träffas vartannat
år i en s.k. samordningskonferens. Syftet är att diskutera gemensamma frågor, sprida goda idéer och ge möjlighet till fördjupat samarbete. En sådan konferens var
planerad i Visby i september med Senioruniversitetet på
Gotland och Uppsala Senioruniversitet som arrangörer,
men konferensen fick skjutas upp på grund av pandemin. Som ersättning inbjöd undertecknad till en digital
nationell ordförandekonferens via Zoom för att ta del av
hur de olika senioruniversiteteten agerat under 2020.
(Se bild ovan.)
Femton senioruniversitet representerades vid mötet
som inleddes med information av Folkuniversitetets
generalsekreterare Cecilia Palm. Efter mötet har samtliga
deltagare sänt in skriftliga rapporter som ger en mycket
intressant bild av hur föreningarna planerat om sina
program. Deltagarna önskade en fortsättning med nya
möten. Ett sådant planeras i november. Temat blir hur
digitala lösningar och distansundervisning kan utnyttjas
för nya samarbetsformer mellan senioruniversiteten.

Antalet medlemmar i de föreningar som deltog varierar
mycket, från något hundratal upp till 7 000. Nio föreningar har färre än 500 medlemmar och fem har fler
än 1 500. Någon var nystartad och Uppsala Senioruniversitet är drygt 40 år gammal. Förutsättningarna för
administration och aktiviteter blir därför mycket olika,
men det finns mycket att lära och inspireras av från
rapporterna. Hanteringen av pandemin visade stora
skillnader i ambition och förmåga oavsett storlek och
ålder på föreningen. En förening med 1 500 medlemmar
ställde in all verksamhet under hösten 2020. En annan,
nästan lika stor förening, ordnar flera föreläsningar digitalt och många studiecirklar, några i lokal och andra
på distans. USU har det klart största programmet av
alla i höst med flest föreläsningar och studiecirklar.
Per Olof Osterman

7

gulär m
y
Rek tan

Resegruppen har väl aldrig varit så sysslolös som nu. Men den 5 september trotsade en tapper skara pandemin och åkte tillsammans med Eva Carlestål och
mig till Wij Trädgårdar utanför Ockelbo. Vår chaufför Peter Wedberg hängde
med på allt och vi följde FHM:s regelverk.
Trädgårdarna består av bl.a. en rosengård (som vid vårt besök mer var en
perenn trädgård), en köksträdgård och skogens trädgård. Det utmärkande
för köksträdgården är mixen av blommor och grönsaker, och denna mix
eggar fantasin och ger inspiration som t.ex. jätteverbena med kronärtskockor. Skogens trädgård innehåller bl.a. en rektangulär myr omgiven
av höga serbiska granar. Himlen speglar sig i vattnet och ett otroligt
lugn infinner sig hos besökaren.
Text och foto Anki Mattisson

r.

En färgstark resa till Wij Trädgårdar
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Kvinnors strävsamhet och kreativitet
En av USU:s föreläsningsserier har
rubriken Stickprov ur den svenska
textilskatten. Två av föreläsningarna
hålls av Ulla Oscarsson, som i mer än
trettio år har varit verksam vid länsmuseet Jamtli i Östersund.
Ulla har en bakgrund i studier i etnologi
och historia i Uppsala. När du håller
denna tidning i din hand har hon redan
haft en av sina föreläsningar i serien om
de kända Överhogdalstapeterna. Den 10
november ska hon berätta om kvinnomöda
och skaparglädje – nedslag i Jämtlands
och Härjedalens rika textilhistoria.
Jamtlis samlingar är en skatt för den
som söker kunskap om Jämtlands och
Härjedalens historia. Under tre år arbetade Ulla med insamlingen av materialet till
basutställningen Kvinnomöda och skaparglädje som öppnade 1982. De kommande
åren vid Jamtli innebar ett omfattande
lärande och ytterligare material om textilproduktionen i bondehemmen. Kvinnornas textila skapande är i fokus för Ullas
forskning och är en grund för ”kvinnornas
kulturhistoria”.
När Ulla blev pensionär 2008 började hon skriva boken Kvinnomöda och
skaparglädje. Boken kom ut 2012. Att läsa
detta praktverk med text och rikhaltigt
bildmaterial om den mångsidiga, kreativa
och flitiga tillvaro som kvinnorna ägnade sig åt är imponerande. Spännande är
också att få en inblick i hur dyrbara tyger
från fjärran länder letat sig ut till minsta
by i Jämtland och Härjedalen.
I boken visas otroligt vackra klädesplagg – västar, mössor, vantar, särkar,
livstycken med mera. Många av illustrationerna låter oss se koncentrerade och
glada kvinnor spinna, väva, sticka och sy,
ofta tillsammans med varandra.
Det tog åtskilliga timmar att tillverka
ett klädesplagg. Textilierna i ett hem var
dyrbara och de vårdades och hanterades
varsamt. Värdet av textilierna i ett hem
framkommer också vid bouppteckningen.
En gammal vadmalsrock vid 1800-talets
början jämställs i värde med två plogar
och en harv eller två ettårsbockar. Mer om
detta lär vi få höra!
Det krävdes uppfinningsrikedom och
räkneförmåga för att tillverka de mönster och textilier som producerades. En
intressant aspekt är vilka mönster som
använts. Ulla fann att man på 1600-talet
ofta använde geometriska mönster. Senare
inspirerades kvinnorna av växter och
blommor, bland annat tulpanen, som inte

Detalj ur 2,5 m lång bonad med brudpar, livsträd och gäster märkt END 1736. Jamtli

Källa Jamtli

många hade sett. Ibland användes också ”beskrivande” mönster, som
bilder på bröllopspar där kläderna syntes.
Vi kommer att få höra och se om kvinnornas kraft och kreativitet i
Jämtland och Härjedalen huvudsakligen från tiden mellan 1750 och
andra världskriget. Något att se fram emot i novembermörkret!
Annika Lundmark
8
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Överst till vänster: Nålbundna
och broderade vantar. Okänd
härkomst, Jamtli.
Överst till höger: Fälltäcke och
kalvskinnskudde i Lillhärdalsgården på Jamtli.
Mitten: Fritt yllebroderi märkt
KDD 1773 från Åsen, Hammerdals socken, Jamtli.
Till höger: Bindmössa med
stycke och huvudband. Kluk,
Alsens socken. Jamtli.
Nederst till vänster: Kjolväska
från Vi, Näs socken. Jamtli.
Nederst till höger: Västar från
Lillhärdals hembygdsförening.
Alla bilder i artikeln är hämtade från Ulla Oskarssons bok
Kvinnomöda och skaparglädje.
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Ledarskap under påfrestande förhållanden
Min datorskärm visar professor emerita Ann
Enander framför en timmervägg och en bildväv
med sjömotiv. Mycket riktigt finns hon i en stuga
på landet, som många andra detta nådens år. Jag
gör en intervju med henne på Zoom.
Den 22 oktober ska Ann föreläsa om människor som
riskerar livet i sitt yrke. Hur är deras vardag? Hur förbereder de sig? Hur orkar de år efter år? Poliser, militärer,
brandmän. Föreläsningen ingår i serien Människor som
utsätter sig för extrema påfrestningar och vad som
driver dem.
Vi andra möter också kriser i våra liv. Med starten 1986,
året då Ann Enander började arbeta på Försvarets
forskningsanstalt (FOA), har många större traumatiska
händelser ägt rum. Alla har påverkat många svenskar
och fyllt våra massmedia.

Från Storm till Terror,
Enander 2020

Allmänhetens upplevelse går i pilens riktning i gynnsamma fall.

direktiv är också beroende på läggning, erfarenheter och
inte minst förtroende. Problemet är ofta att människor
reagerar för långsamt och underskattar faran. Däremot
är det mycket ovanligt med panikreaktioner. Det gäller
att snabbast möjligt öka kontrollen och förstå vad som
händer. En pedagogisk uppgift för myndigheter och
massmedia.

Definition av samhällskris
En händelse som
• Drabbar många människor och stora delar av samhället
• Hotar grundläggande värden och funktioner
• Är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga
• Inte kan hanteras med normala resurser och organisation
• Kräver samordnade åtgärder från flera aktörer för att lösas.
Kriser är orsakade av mänsklig aktivitet eller naturhändelse.

Hur kom du in på det här området?
– Av en slump, faktiskt. Jag hade tagit min psykologexamen och fick arbete på Arbetsmiljöinstitutet i ett
forskningsprojekt som utredde hur människor reagerade
psykiskt på att arbeta i extremt varmt eller kallt klimat.
Det här var på slutet av 1970-talet, och den sortens
forskning var fortfarande outvecklad. Så småningom
disputerade jag inom området. Min värmländske make
ville tillbaka till Värmland och vi hamnade i Karlstad,
där FOA hade en avdelning som sysslade med beteendevetenskap. Där började jag arbeta 1986, ett riktigt krisår
med Palmemordet och Tjernobylhaveriet. I samma veva
bildades Räddningsverket med säte i Karlstad. De behövde hjälp med frågor kring människors reaktioner och oro
vid katastrofer och kriser. Det var precis min nisch. Så
där blev jag kvar.

Händelser som givit upphov till kris, exempel

1986: Tjernobylhaveriet, Mordet på Olof Palme
1987: Järnvägsolycka i Lerum
1988: Bussolycka med Kistabarn
1990: Brand Scandinavian Star
1994: Estonia, Flinkmorden i Falun, Stureplansmorden
1997: Jordskred i Vagnhärad, Hallandsåsen
1999: Polismord i Malexander
2001: Flygolycka Milano, Göteborgskravaller
2004: Tsunamin i Thailand
2005: Storm Gudrun, kemutsläpp Helsingborg
2009: Brand i Rinkeby, Svininfluensa-pandemi
2014: Skogsbrand i Västmanland
2015: Skolattack i Trollhättan
2017: Bussolycka i Härjedalen, attack på Drottninggatan
2018: Torka, missväxt, skogsbränder
2020: Corona-pandemi

Hur arbetade ni konkret med säkerhetsfrågor?
– Vi fick uppdrag från bland annat myndigheter att utreda hur människor reagerar vid olika förändringar och
hot och ge råd om förhållningssätt. När jag ser tillbaka
på de trettio år jag arbetade med sådana frågor har det
skett stora förändringar i tänkesätt och agerande hos
myndigheter. Droppen har urholkat stenen.
Vad bör samhället alltid ha i beredskap oavsett hot?
Har vi det?
– Hoten ser ju väldigt olika ut, och det är omöjligt att
utforma en beredskap för alla kriser. Men visst, en stark
beredskap inom sjukvården är viktig. Det är också viktigt att snabbt kunna mobilisera rätt resurser.

Hur vi reagerar vi som individer?
– Det beror på många faktorer, främst hur vår egen
vardag, hälsa eller egendom påverkas. Men också indirekt påverkas vi genom den oro som sprids i samhället,
insikten om vår utsatthet. Hur vi hanterar denna oro
beror bland annat på vår läggning och våra erfarenheter.

Vårt samhälle är väldigt avancerat och beroende av
framför allt elektricitet. Attentat mot våra datasystem
förekommer ständigt. Vi använder inte kontanter längre. Vad kan vi göra för att skydda oss och vår bräckliga
civilisation?
– 2018 skickades skriften Om krisen eller kriget kommer från MSB med handfasta uppmaningar att skaffa
mat, vatten och värmekällor för att kunna hålla stånd
några dagar. Den skakade nog om många människor.

Hur myndigheter och andra resurser agerar är väl också
av stor betydelse?
– En del av min forskning har varit inriktad på hur
ansvariga ska gå tillväga för att på bästa sätt lindra de
uppkomna problemen, undvika onödig oro och felaktiga
beteenden. Men hur man väljer att följa anvisningar och
10
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Det finns ju värnplikt och civilförsvar med flera
organisationer som arbetar med sådant, frivilligt. En del
människor är krigsplacerade. Men samhället går kanske
sakta i riktningen att inkludera alla. Vid svåra kriser ser
vi också hur många ställer upp som frivilliga.
Vår oro för coronapandemin saknar proportioner jämfört med utvecklingen av klimat och miljöförstörelse.
– Ja, många tycker nog så. Förändringar som vi
borde göra inför långsiktiga hot, som följden av klimatförändringarna lyckas de flesta skjuta framför sig för
att kunna fortsätta det invanda livet. Våra psyken är
helt enkelt dåligt anpassade för att praktiskt hantera
annat än akuta hot. Vi är däremot mycket duktiga på
att anpassa oss och att bygga upp det som raserats.
Förhoppningsvis lär vi oss hantera problemen vartefter
de kommer.

Ann Enander. Källa Sverigesradio.se. Foto Stefan Hörberg/
Rithuset och Pressbild.

Du sitter med i Coronakommissionen, som tillsattes av
regeringen för att utvärdera de åtgärder som vidtagits
för att begränsa spridningen av covid-19 i Sverige.
– Kommissionen ska bland annat utvärdera hur våra
offentliga organisationer har fungerat under pandemin
och föreslå förändringar. Vi ska också jämföra med
relevanta länder beträffande de olika åtgärder som
vidtagits och åtgärdernas effekter.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari
2022. En första delredovisning ska lämnas senast den
30 november 2020 om smittspridningen inom äldrevården. En andra delredovisning ska vara klar senast den
31 oktober 2021. Under den tiden måste vi knyta till oss
mängder av specialister. Så det blir mycket att göra.

Sverige är känt för att ha en hög tilltro till sina
myndigheter.
– Men tilltron raseras väldigt fort om myndigheter
nonchalerar lidande grupper, agerar saktfärdigt eller
felriktat. Sådant händer förstås, särskilt om kunskapen
om faran är bristfällig. Det tar lång tid att reparera ett
skadat förtroende.
Massmedia har ju ett stort inflytande.
– Ja, verkligen. I vår barndom fanns bara dagstidningen och radion, nu kan vi dygnet runt följa händelser i
realtid och dessutom finns medveten desinformation.
Det är klart att det ökar oron. Vi måste lära oss att
ransonera inflödet och försöka styra vårt intresse mot
meningsfull verksamhet och hot som vi kan påverka.

Lycka till!
Maria Wold-Troell

Redaktionen samlas för hösten

Redaktionsmöte på
ordförandens gård.
Ovan fr.v.
Inger Hammer, Frederic
Öberg, Annika Lundmark, Maria Wold-Troell,
Kristina Söderlind Rutberg, Maivor Sjölund och
Barbro Nilsson Garbergs.
Foto Maria Wold-Troell
och Inger Hammer
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Frå n skr i va r
st
Om konsten att leta

u ga n

När hon kommer hem, sätter hon ner dom tunga matkassarna, tar av sig kappan
och skorna och tar på sig dom foträta tofflorna. Den här dagen gör hon som vanligt,
men tofflorna är borta. Hon tittar runt men hittar dom inte. Sätter sig på sängen och
tänker: Nu får det gå metodiskt till! Man ska tänka baklänges. Köra filmen baklänges, som man säger.
Alltså, vad hände innan hon tog av sig tofflorna? Hon mindes att hon stod klar att
gå ut, när hon kom på att nog behövdes lite mascara och läppstift. Vad det nu skulle
tjäna till. Så tofflorna måste ha hamnat i badrummet. När hon letar, kastar hon en
blick i spegeln. Fy, vad hemsk jag ser ut i håret. Tur att jag har tid hos frissan. Men,
när var det nu igen? Måste titta i almanackan. Men var har den hamnat? Visst ja, i
kassen med Skrivarstugans papper. Tid hos frissan nästa torsdag. Synd, då måste
jag se så här hemsk ut på måndag.
I kassen ligger Program för Skrivarstugan. Förslag till nästa text: Om konsten att …
Oj, hon letar i minnet efter någonting att skriva om. Men nu måste ju matvarorna
packas upp. Hon lyfter kassen för att gå ut i köket. Bakom matkassen står dom foträta tofflorna. Där har dom varit hela tiden medan hon har vimsat runt.
Hon minns Gunilla Lindbergs text i UNT. Vid ett besök hemma hos Ärkebiskopinnan
och hennes Hushållerska frågade journalisten: Men vad gör ni hela dagarna? Svaret
var: Vi letar!
Birgitta P

