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Medlemsbladet

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.

Att höstens program har varit uppskattat visar
sig i många aktivitetsanmälningar.
Sannolikt bidrar också en längtan efter att få
träffa varandra i lokal igen. Det är betydligt fler
anmälda per serie och cirkel än senaste terminerna under pandemin. Till ökningen för serierna bidrar också minskade restriktioner och att
inte mindre än 13 serier i den stora kyrksalen i
Missionskyrkan filmas. Vi når dock inte riktigt
upp till nivån åren före pandemin och när det
gäller medlemsantalet har vi fortfarande ungefär en femtedel färre medlemmar än vid samma
tid 2020 även om många hittat tillbaka.
Höstens anmälningar hanterades bra med stöd av vårt kösystem. Styrelsen
vill minska användningen av pappersfakturor med hänsyn till miljön och
överväger att införa en liten avgift för pappersfakturor vid vårens anmälningar. Många som har begärt pappersfaktura har en angiven e-postadress och
bör kunna ta emot faktura via e-post. Det skulle även minska kostnaderna och
merarbetet. För att underlätta in- och återbetalning av aktivitetsanmälningar
undersöker vi också möjligheten att använda Swish.
En uppmaning till alla är att ta för vana att kolla vad som gäller inför varje
föreläsning och förstås till er som inte redan gjort det – installera Senioruniversitetets mobilapp! I höst har ovanligt många förändringar behövt göras
i programmet på grund av pandemin med anpassning till lämpliga lokaler
och möjlighet att filma. Vi informerar i olika kanaler som på biljetten, på
webbplatsen, i mejl, i sms och med pushnotiser i appen men informationem
går ändå inte alltid fram. För hjälp med installation av appen, se startsidan
www.usu.se. Har ni den redan, se till att den är uppdaterad med senaste
versionen som infördes för något år sedan.
Vid funktionärernas höstsamråd i år ägnade vi oss åt hur man bygger ett
senioruniversitet för 2020-talet. Ett 70-tal funktionärer bidrog med kloka
synpunkter i olika arbetsgrupper, se reportage i denna tidning.
Trevlig höst!
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Om några veckor får alla medlemmar faktura på medlemsavgiften för 2022.
Det är bra att betala den nu eller åtminstone före jul, så man säkert kan
anmäla sig till aktiviteter när vi öppnar för det den 14 januari. Den som inte
har e-postadress får fakturan med vanlig post. Övriga får den per e-post.
Man kan också hämta OCR-numret på Mina sidor/Medlemskap.

TISDAGSFÖRELÄSNINGAR
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalat årsavgiften. De filmas så att medlemmarna kan titta på dem på www.usu.
se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle. Samtliga tisdagsföreläsningar hålls i Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40.

2 nov. Stefan Helgesson

Kan icke-européer skriva?
Om att utmana vår provinsiella
litteratursyn.
Presentatör Ingrid Åberg

16 nov. Matti Sällberg
Hur framställs ett vaccin?
Presentatör Jan Fagius
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30 nov. Shirin Ahlbäck Öberg

Den svenska förvaltningsmodellen
– vem är ansvarig?
Presentatör Gunnel Forsberg

14 dec. Lars-Gunnar Larsson
Översättning – alls inte bara ord
mot ord utan kultur mot kultur.
Presentatör Jan Fagius

TISDAGSFÖRELÄSARE

Vaccinframställning
Matti Sällberg, professor i Biomedicinsk analys sedan
2000, föreläser för oss den 16 november om vaccinframställning. Det är ett forskningsområde han ägnat stort
intresse under många år tillsammans med sin forskargrupp. Som huvudinriktning undersöker man grundläggande virusmekanismer.
Ordet vaccin berättar något om vaccinationshistorien:
vacca betyder ko på latin; det första egentliga vaccinet,
smittkoppsvaccinet, togs från kokoppor.
Vacciner kan bestå av mikroorganismer, levande eller
avdödade eller av renframställda komponenter av mikroorganismer. De kan ges på olika sätt: som injektion,
via munnen eller som nässpray.
Vaccintillverkning har gått ut på att skapa ett antigen
av en liten del av virusprotein; ett antigen som sedan
kroppens immunvaccinförsvar kan reagera på och
bilda bl.a. antikroppar som ”känner igen” virus när väl
angreppet kommer. Utvecklingen av vacciner har tagit
lång tid och krävt omfattande tester innan de kunnat
användas kliniskt.
En ny utvecklingslinje innebär att virusmaterial i
form av RNA respektive DNA bearbetas så att det kan
fungera som antigen.

m-RNA (m står för messenger), som utgör en mall för
virusprotein, injiceras i muskelceller, som börjar tillverka
virusproteinet (spike proteinet). Immunsystemet reagerar på virusproteinet och bildar bl.a. antikroppar, Ett
problem med RNA-vaccin är att det kräver fryskedjor vid
transport och förvaring för att vara tillräckligt stabilt.
Ytterligare en vidareutveckling av vaccinframställningen innebär att man arbetar med virus-DNA. Ett
sådant vaccin har alldeles nyligen tagits fram i Indien
(Nature 2/9), men har (ännu) inte visat sig så effektivt.
Man tar fram virus-DNA och framställer 1 000–3 000
baser (DNA:s byggelement), långa kedjor, plasmider,
som får bilda slutna cirklar och fungera som antigen,
som aktiverar immunförsvaret. Plasmiderna är stabila,
men injektionstekniken är mer komplicerad för att det
hela ska fungera.
Kristina Söderlind Rutberg

Hur framställs ett vaccin?
Matti Sällberg håller sin föreläsning
tisdag 16 november kl 13.15–14.30 i Missionskyrkan

Lukt och smak aktuellt ämne
David Julius använde kapsaicin, ett växtämne som
framkallar känslan av hetta, för att identifiera en sensor
som kan registrera värme i hudens nervtrådar.
Fyra dagar före detta tillkännagivande höll professor
Dan Larhammar en föreläsning i serien Lukt och smak
där han berättade om att receptorer för värme, som den
för kapsaicin, och för kyla, som den för mentol, bidrar
till smakupplevelser. Dessutom kan receptorn för kapsaicin förmedla smärtupplevelser i huden. Som alltid
vid USU, en rykande aktuell föreläsning!
Maria Wold-Troell

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2021 delas
lika mellan David Julius och Ardem Patapoutian
för deras upptäckter av receptorer för temperatur
och beröring.
Förmågan att uppfatta värme, kyla och beröring är
avgörande för vår överlevnad och utgör en förutsättning
för att uppleva och tolka världen omkring oss. I vårt
dagliga liv tar vi dessa sinnesintryck för givna, men hur
översätts temperatur och tryck till nervsignaler? Årets
Nobelpristagare har besvarat denna fråga.

Nästa EFOS-möte i Alicante

The European Federation of Older Students at
the Universities (EFOS) kommer att hålla sitt nästa möte i Alicante, Spanien, 1–5 december 2021.
Som USU-medlem är du välkommen att på egen
bekostnad delta i dessa möten, som i regel består
av två dagars överläggningar och föredrag samt
en dags kulturella upplevelser på orten. Alicantemötet och kommande möte i mars i Magdeburg,
Tyskland, kommer att till stor del ägnas åt vårt
gemensamma digitaliseringsprojekt SeLiD
(se Medlemsbladet nr 3, -21).
Intresserade kan vända sig till
Eva Carlestål, 070-826 77 30 eller
Brittmari Ekholm, 073-154 28 26.

17–18 nov.
på Fyrishov
Uppsala Senioruniversitet och andra pensionärsföreningar är injudna av äldreombudsmannen att delta i kommunens monter. Ett
led i ”Äldrevänlig kommun”.
Vi får en plats med ståbord och två stolar och ska
visa upp oss på catwalk. Funktionärer från styrelse
och sekretariat kommer att vara på plats. Överexemplar av höstens Programblad och tidigare Medlemsblad ska ge prov på vad vi erbjuder.
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TISDAGSFÖRELÄSARE

Den svenska förvaltningsmodellen och ansvarsfrågor
ministern fattar beslut för regeringens
Shirin Ahlbäck Öberg, professor i
räkning och även kan fatta beslut i
statskunskap vid Uppsala universitet,
ärenden för de underlydande förvaltär medlem i den av regeringen tillsatta
ningsmyndigheterna. Ministern är
Coronakommissionen. Där har hon
därför ansvarig inför parlamentet för
som förvaltningsforskare beskrivit
förvaltningens beslut. I Sverige krävs
och tydliggjort den administrativa och
att besluten fattas kollektivt av regerpolitiska strukturen i vilken den svenska
coronastrategin utformades och hanteraingens ledamöter.
des. Hon understryker att det inte är en
Eftersom de svenska myndigheterna
utvärdering av de åtgärder som beslutalyder direkt under regeringen förhindes för att bekämpa pandemin.
dras enskilda statsråd att ingripa i
Fokus ligger på förhållanden och anmyndigheternas beslut. Regeringens
svar mellan regeringen och myndigheter
styrning av myndigheterna sker dock
på den nationella nivån och ansvariga
högst påtagligt genom att den tillsätter
inom den regionala och kommunala
(och vissa fall även avsätter) generaldinivån. I ett internationellt perspektiv
rektörer, styr myndigheternas arbete
brukar den svenska förvaltningsmogenom en särskild instruktion för
dellen beskrivas som unik med våra
respektive myndighet, förordningar
självständiga myndigheter och frånvaro Shirin Ahlbäck Öberg Källa svd.se
och inte minst budgeten med mål för
av ministerstyre.
vad som ska åstadkommas under året. Därtill ger regeringen myndigheter s.k. regeringsuppdrag med direktiv
Sveriges hantering av coronautbrottet
att utreda en särskild fråga. Shirin understryker att det
Utbrottet av Covid-19 satte den svenska hanteringen
var regeringen som beslutade att myndigheterna skulle
av pandemin i blixtbelysning, som blev internationellt
hålla dagliga presskonferenser om läget beträffande
uppmärksammad av media. En anledning var troligen att
Covid-19 i landet.
regeringen inte fattade beslut om en ”lockdown” av samSjälvständig myndighetsutövning
hället, vilket skedde i våra grannländer och flera västerländska demokratier. Men även den svenska förvaltningsEn förvaltningsmyndighet är dock självständig i ett
modellen väckte uppmärksamhet med sina självständiga
viktigt avseende, nämligen i sin myndighetsutövning, det
myndigheter. Det förvånade att det inte var regeringen
vill säga beslut i ärenden som rör myndighetsutövning
med statsministern som framträdde i media, utan tjänstemot enskild eller kommun, eller som rör tillämpning av
män på en myndighet som förmedlade kunskap, informalag. Shirin ser myndigheternas självständighet i dessa
tion och rekommendationer till invånarna om Covid-19.
avseenden som ett värn för rättssäkerheten, en spärr mot
Allmänheten rekommenderades att hålla distans till
maktmissbruk.
varandra, undvika kollektivtrafik och folkträngsel, tvätta
Shirin framhåller det brydsamma i att grundlagen inte
händerna och om möjligt arbeta hemifrån. Förskolor och
ger särskilt mycket vägledning när det gäller räckvidden
skolor skulle hållas öppna, dels för att barnen skulle förav förvaltningsmyndigheternas självständighet. Under
lora för mycket av sin skolgång om skolan stängde, dels
senare decennier har modellen också utmanats. Förvaltför att erfarenheter från andra länder visade att barn
ningsutredningen från 1983 menade att den politiska
mycket sällan insjuknade i Covid-19. Ansvarsförhållandet
styrningen av myndigheterna borde stärkas. Finns det
mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten gjorde
ett större utrymme för regeringen att styra myndigheterdetta möjligt.
na än vad man av tradition antagit? Traditionsargumentet åberopas ofta då frågan kommer upp som att modelDet unika i den svenska förvaltningsmodellen
len har rötter ända från Axel Oxenstiernas tid.
Shirin Ahlbäck Öberg har i flera publikationer analyserat
Coronakommissionens delbetänkande
och tydliggjort det unika i den svenska förvaltningsmodellen med självständiga myndigheter och att ministerCoronakommissionen släpper ett delbetänkande i oktostyre inte är tillåtet. Centrala konstitutionella principer
ber, vilket borde ge Shirin möjlighet att presentera intresför den svenska statsförvaltningen sammanfattas bäst
santa analyser för Senioruniversitetets medlemmar den
med begreppen administrativ dualism, myndigheterna
30 november. Ett slutbetänkande väntas i februari 2022.
ligger rent organisatoriskt utanför departementen, och
Maivor Sjölund
institutionell autonomi. Detta gör modellen unik eftersom myndigheterna är självständiga i förhållande till de
Den svenska förvaltningsmodellen –
politiska beslutsfunktionerna.
vem
är ansvarig?
I länder med ministerstyre finns inte denna organisaShirin
Ahlbäck Öberg föreläser
toriska tudelning mellan departement och förvaltningstisdag
30 november kl 13.15–14.30 i Missionskyrkan
myndigheter. Ministerstyre innebär att den enskilda
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FÖRELÄSNINGSSERIER

Infrastrukturen knyter samman vårt samhälle
En stor utmaning för samhällsbyggandet och
den lokala demokratin

När vi talar om infrastruktur menar vi inte sällan
endast transportsystemet. Men egentligen och
som höstens föreläsningsserie visar är begreppet
vidare och omfattar fler grundläggande funktioner
i samhället.
Infrastruktur omfattar dels ett system för transport
av varor, personer, tjänster, energi, vatten/avlopp, dels
bebyggelse, samhällsinstitutioner, utbildningsväsen och
information mm. Genom att infrastrukturen och dess
tjänster tillhandahåller nyttigheter som har rumslig
utbredning, kan man säga att infrastrukturen är något
som knyter samman vårt samhälle.
I många fall är infrastrukturen en mycket beständig
tillgång, upp till flera hundra år. Infrastrukturinvesteringar får därför oftast långsiktiga lägesegenskaper som
lämpar sig för lokaliseringar av olika slag. Det är ofta i
knutpunkterna i dessa nätverk som attraktiva kollektiva
nyttigheter uppstår.

Stora satsningar på transportinfrastrukturen används i
vissa fall för att tillgodose behov hos olika intressegrupper och företag och för att samtidigt forma politiska
majoriteter för att vinna allmänna val. Samtidigt har
förutsägelser om den framtida samhällsutvecklingen
blivit allt svårare och alltmer osäkra. Det har lett till
en beslutsprocess som inte sällan saknar djup dialog
och tillräckliga analyser av behov, miljökonsekvenser,
samhällsekonomi samt en långsiktigt hållbar finansiering. Flera intresseorganisationer, forskare samt nyligen
också Riksrevisionen har påpekat dessa risker när det
gäller transportinfrastrukturen i våra tre storstadsregioner. Genomförandet av dessa processer kan under lång
tid komma att påverka samhällets långsiktiga planering
och beslutsfattande samt härmed den livsviktiga lokala
tilliten. Infrastrukturfrågornas fortsatta hantering är
därför en mycket aktuell och stor utmaning inte minst
för demokratin.
Sten Åke Bylund, samhällsvetargruppen USU

Infrastrukturmarknaden, om finansiering och
produktion av infrastrukturtjänster

Investeringar i fysiska nätverk som vägnät, järnvägsnät,
fjärrvärmenät, telenät mm. har klara skalfördelar. En
stor aktör kan tillhandahålla investeringen billigare än
om många aktörer som bidrar med mindre delar. Det
är därför naturligt att dessa marknader har få aktörer,
till och med utgör naturliga monopol med mycket höga
trösklar för etablering av nya anläggningar. Det kanske
tydligaste exemplet är de tjänster (bankapacitet) som
tillhandahålls på järnvägsnätet. Det skulle vara mycket
dyrt att erbjuda tjänster på ett konkurrerande järnvägsnät. Som regel finns det därför bara en aktör (banhållare) som är beredd att tillhandahålla ett järnvägsnät.
En alternativ marknad saknas alltså. Däremot finns en
marknad för tågtrafik, som numera är avreglerad och
omfattar ett flertal konkurrerande operatörer.
För att få en samhällsekonomiskt effektiv användning
av infrastrukturen används istället bl.a. regleringar och
skatter t.ex. trängselavgifter. Detta för att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till finansieringen. Det
är här viktigt att skilja på finansiering av infrastruktur
och tillhandahållande av infrastruktur och användande
av den samma. Stora väg- och järnvägsprojekt är oftast
finansierade via skattemedel, men arbetet med att bygga
infrastrukturen och därefter tillhandahålla tjänster som
underhåller och utnyttjar investeringen kan erbjudas av
privata företag t.ex. byggföretag och tågoperatörer som
verkar i konkurrens med varandra.
När det gäller finansieringen så behöver den heller
inte helt och hållet komma ifrån det offentliga. Den kan
ske i form av brukaravgifter (t.ex. Öresundsförbindelsen). Men i praktiken är en infrastrukturinvestering
i regel finansierad av hela kollektivet skattebetalare,
medan nyttan av investeringen ofta är koncentrerad till
en mer avgränsad del av samhället.

Uppsalas resecentrum. Källa jarnvagsnytt.se

Visionär vy över Industristaden. Källa Objektvision.se
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Klimatanpassning påverkar migration
opinionsbildare från olika håll, också de som argumenterar för att mer måste göras för att minska växthusgasutsläppen. Det finns en undertext – klimatmigrationen
hotar vår säkerhet.
Men migration är ingen översvämning. En rad olika
faktorer – ekonomiska, politiska, sociala, inom och utom
familjen – påverkar det svåra beslutet att migrera. Forskning visar att det inte går att isolera miljö eller klimat
som orsak.
Dessutom – den migration som orsakas av stormar,
översvämningar eller bränder i klimatförändringarnas
spår är oftast kortvarig och sker i närområdet, i det egna
landet utan att några gränser korsas. Efter översvämningen eller stormen vill man flytta hem och bygga upp
igen så fort som möjligt. Om man tvingas flytta på grund
av långvarig torka är risken större för en mer permanent
förflyttning, särskilt om grunden för det man har livnärt
sig på har förändrats radikalt. Men också då handlar det
som regel om att man flyttar inom det egna landet, ofta
från landsbygden till staden.

Klimat och migration är ämnet för Johan Schaars
föreläsning den 10 november i serien Folkvandringar i vår tid.
Forskningens iakttagelser och slutsatser om klimatförändringarna blir allt säkrare. Den senaste rapporten från
IPCC talar allt mindre om sannolikheter utan använder
andra begrepp. Det är otvetydigt att mänsklig verksamhet har värmt upp atmosfären, haven och landmassorna.
Vi märker det redan i form av värmeböljor, skyfall, torka och tropiska cykloner. Temperaturökningen kommer
att överstiga 2o C detta århundrade om vi inte med kraft
minskar utsläppen av växthusgaser. Många av klimateffekterna är irreversibla under århundraden eller årtusenden, särskilt förändringarna i haven, polarområdena och
höjda havsnivåer.

Överraskande effekter

Men om dessa fysiska förändringar kan förutses med
säkerhet finns det andra effekter som är svåra att förutse
och planera för. Vi står inför överraskningar. Det som
sker med vädret och klimatet landar i olika landskap,
samhällen och ekonomiska och politiska system. Resultatet är komplexitet, dvs. förändringar där orsak och
verkan är svåra att slå fast och händelser fortplantar sig
icke-linjärt, ibland som kaskadeffekter där små förändringar kan leda till omfattande och svåröverskådliga
konsekvenser, på bred front och under lång tid. Men stor
osäkerhet inbjuder till spekulativa och dramatiska framtidsscenarier. Man kan påstå detta utan att bli motsagd.
Att vi lever i ”post-sanningens” tid gör det inte lättare att
tänka klart om framtiden.

Anpassning till klimatförändringar

Den klimatpåverkan som sker långsamt och under lång
tid, som havsnivåhöjningen, kan man planera för och anpassa sig till. Människan är inte en viljelös varelse, men
anpassning kräver resurser, att ens rättigheter respekteras och att ansvariga myndigheter för en politik till
skydd för de mest utsatta. Säker och ordnad migration
ligger inom ramen för en övervägd klimatpolitik. Planerad migration, huvudsakligen inom de mest utsatta
ländernas gränser, behöver bli en integrerad del av
klimatanpassningen och få finansiellt stöd. Då bejakas en
strategi för att hantera förändringar som är lika gammal
som mänskligheten. Frågan är om den laddade migrationsdebatten kan föras utifrån så rationella och evidensbaserade utgångspunkter.
Johan Schaar

Migration som följd av klimatförändringar

En fråga som omfattas av spekulation är vad som kommer att hända med människors benägenhet att flytta på
sig, att migrera, i klimatförändringarnas tid. Spekulationerna började då miljöförstöringen blev en allt hetare
fråga under förra seklet och kopplades gärna ihop med
föreställningar om en
befolkningsexplosion.
Hundratals miljoner
skulle börja röra sig mot
den mer glesbefolkade
och rikare världen. Vi
stod inför en ”miljöexodus” utan motsvarighet
i historien.
Så småningom har
samma föreställningar
överförts på klimatförändringarna. De sägs
leda till massmigration,
att klimatutsatta från
den fattiga världen
kommer att söka sig till
väst. Påståenden med
den innebörden görs av
politiker, militärer och

Vattenmassorna från floden Maas vällde in över Lièges gator juli 2021. Foto: Bruno Fahy/AFP
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STUDIECIRKLAR

Roberto Alonso de la Torre undervisar i spanska.

Varför studera språk?

och man måste alltså börja från noll om man vill lära
sig språket.
Tonvikten i språkcirklarna läggs på muntlig kommunikation och läs- och hörförståelse. Läsa, höra, konversera, skriva samt ordkunskap, grammatik och realia är
viktiga hörnstenar i undervisningen. Cirklarna har sex
olika nivåer – allt från rena nybörjare till mer avancerad
konversation (A1–C2). Konversationscirklar i moderna språk är en form som efterfrågas i allt högre grad.
Många som läst några terminer tröttnar på hemuppgifter, men vill ändå fortsätta att hålla sitt språk levande
vilket de kan göra i en konversationscirkel.
Språkgruppen rekryterar cirkelledare och håller
kontakt med studieledarna på sekretariatet, som bl.a.
ordnar fram bra och ändamålsenliga lokaler. Cirkelledarna har en gedigen bakgrund och många av dem
har språket som modersmål. Vad gäller gruppstorleken
torde det optimala antalet i en grupp ligga någonstans
mellan 8 och 12. I en större grupp är det svårt för alla
att synas och få komma till tals, i en mindre grupp kan
dynamiken utebli. Om många söker sig till en viss cirkel
kan antalet deltagare öka något. En annan lösning är
att dubblera en cirkel vilket är fallet under höstterminen 2021.
Språkverksamheten inom USU leds av Språkgruppen
vars ordförande Monika Ekman rapporterar direkt till
styrelsen. Övriga ledamöter är: Ulla Börestam, Anders
Fredholm, Hubert Ittner, Sven Jonsson, Lars-Gunnar
Larsson och Carin Söderberg. Mer om utvecklingen
av språkundervisningen vid USU finns att läsa i USU:s
rapport nr 16.
Anders Fredholm, Språkgruppen USU

Entusiasm och engagemang hos både elever och lärare
är kännetecknande för Uppsala Senioruniversitets
(USU) många språkcirklar. Arabiska, engelska, franska,
italienska, latin, nordsamiska, ryska, spanska och tyska
är språken som vi kan välja bland i Programbladets digra utbud för höstterminen 2021 och som samordnas av
USU:s språkgrupp. Intresset för språk har vuxit starkt
och språkcirklarnas andel av samtliga studiecirklar
har ökat markant under senare år. Viktigt att notera är
att det gått bra att bedriva undervisningen på distans
under pandemin.
Skälen till att läsa språk är naturligtvis skiftande.
Många av deltagarna anger ett stort allmänt språkintresse. En del har läst språket på gymnasiet och vill
underhålla kunskaperna eller fördjupa dem. Ibland
har man länge närt en önskan att lära sig språket,
men inte haft tid. Som pensionärer reser vi mer och
kanske vistas längre i olika länder. Det finns då behov
av att kunna uttrycka sig på landets språk i allt från
enkla vardagssituationer till att umgås med vänner
och bekanta i landet. Allt fler har familjemedlemmar
som gift sig över språk- eller landgränserna och för att
kunna kommunicera med de nya släktingarna behövs
språkkunskaper. Att språkstudier dessutom är nyttig
träning för hjärnan har flera forskningsprojekt visat.
Cirkeldeltagarna i italienska och franska nämner ofta
att de tycker att språket är så vackert att lyssna till.
Andra säger att intresset för mat och vin, konst och opera, böcker och filmer spelar stor roll. Tydligt är också
att man önskar fler rena nybörjarkurser. Italienska t.ex.
fanns ju inte som tillval i den gamla gymnasieskolan
7

FUNKTIONÄRSTRÄFF

Funktionärsträffen en succé
Fredag 1 oktober kl. 12 rullade två bussar med
USU-funktionärer och inbjudna gäster från Folkuniversitetet och Missionskyrkan ut mot Gottröra och
Johannesbergs slott. En jättelik anläggning där vi
fick en präktig flygel för oss själva.
Den första överraskningen kom så fort vi bänkade oss. In
marscherar åtta OD-ister följda av Cecilia Rydinger-Ahlin.
Efter en kort introduktion av styrelsemedlemmen i USU
tillika ordförande i OD:s vänner Christina Jutterström,
fick Cecilia och OD blomma ut på scenen. Vi fick höra
hur OD:s världsberömda körklang vårdas och bevaras,
trots att ungefär en femtedel av koristerna byts ut varje
år. Cecilia och kören demonstrerade hur olika teknik hos
dirigenten gav olika resultat. Inspelningar av kända sånger från olika epoker i OD:s historia visade hur tidsandan
påverkade tempot. Cecilia sade bland mycket annat
klokt, att två röster inte får vara för lika om man ska ha
en stabil körklang. Det var lätt att dra paralleller till vårt
eget föreningsliv.
Inspirerade av vackra stämmor och ett urval kända och
omtyckta sånger kunde vi gå vidare till efterlängtat kaffe
och mingel. Sedan vidtog grupparbete. Tio grupper var vi

8

och fem olika frågeställningar diskuterades av deltagare
med erfarenhet inom ett utvalt område. Svaren rapporterades på sedvanligt sätt och vi hoppas att styrelsen
kunde få nytta av våra tankar och förslag. För oss redaktionsmedlemmar kom förslag om att i Medlemsbladet
ge plats för insändare från medlemmar, vilket vi ska ta
under övervägande.
Ingen verkade tycka att föreningen behöver anstränga
sig att få fler medlemmar. Det tapp som har uppkommit
under pandemiåret kommer säkert att tas igen vid årsskiftet, trodde vi.
En fråga som togs upp var framtida medlemmars
vilja att ställa upp som volontärer, och det hördes både
optimistiska och pessimistiska röster. Idén att avlöna
funktionärer väckte inte någon entusiasm, däremot att
ge resebidrag till dem som måste finnas på plats sågs
som angeläget. Den goda atmosfären och kamratskapet i
föreningen är belöning nog.
Det digitala år som ligger bakom oss har satt sina spår,
och under den kommande tiden kommer vi säkert att få
se förändringar och anpassningar för ökad tillgänglighet
vid studiecirklar. Den allmänna stämningen var glädje

FUNKTIONÄRSTRÄFF

över att restriktionerna hävts och att man fick mötas och
trängas, och förtröstan inför USU:s förmåga att övervinna svårigheter.
Ännu större glädje infann sig vid den fantastiskt läckra
måltid med goda viner som avnjöts i en vacker matsal
med jättelik kristallkrona. Före efterrätten underhölls vi
av en livs levande trollkarl, Johan Ståhl. Han demonstrerade sin fingerfärdighet och avslöjade en del trick och
förvånade oss till slut med att trolla fram ett bowlingklot
ur en tom låda.
Och så var det dags att resa hem igen. Vi vill ge P-O
Osterman och hans medarbetare ett stort och varmt tack
för en mycket festlig och givande sammankomst ute på
Johannesbergs slott! Det var verkligen stimulerande för
oss alla att efter detta tröstlösa coronaår äntligen få ses
irl (in real life). Vi önskar oss en liknande dag varje år i
fortsättningen. Då kommer vi att arbeta som funktionärer så länge vi förmår.
Text Maria Wold-Troell, Kristina Söderlind Rutberg,
foto Inger Hammer

Johannesbergs slott

Slottet hette Djursby på 1600-talet, men döptes om efter
Johan Leijonhufvud sedan han skänkt det till Adam
Ludwig Lewenhaupt. För drygt hundra år sedan brann
huvudbyggnaden ner. Den återuppfördes något senare; flyglar byggdes också. Slottet har en historia med
spännande inslag – under andra världskriget hyrdes det
ut till norska staten. Här bedrevs polisutbildning – omkring 1 500 norrmän utbildades till militärpoliser under
ledning av den legendariske Harry Söderman (”Revolver-Harry”), som då var chef för Statens Kriminaltekniska Anstalt (föregångare till SKL, senare NFC, Nationellt
Forensiskt Centrum). Till minne av denna för Norge
viktiga insats placerades en minnessten vid slottet 1990.
(Harry Södermans sekreterare på SKA var om möjligt
ännu mer namnkunnig: hon hette Astrid Lindgren.)
Mellan 1967 och 1987 stod slottet obebott för att
därefter totalrenoveras och anpassas för konferensverksamhet. För drygt två år sedan, i december 2018, ägde
FN-ledda fredsförhandlingar rum här mellan företrädare
för Jemens regering och huthirebellerna.
Och nu stod slottet som värd för USU:s höstsamråd.
Kristina Söderlind Rutberg
9

FÖRELÄSNINGSSERIER

Andy Warhol lever vidare som ikon
på 1950-talet. Bland
annat tecknade han för
magasinen Vogue och
Harper’s Bazaar. Warholas framgång i reklambranschen gav honom
Art Directors Club Medal
1957. Utöver reklamen
illustrerade han böcker,
gjorde teckningar och
blotted line-teckningar
färglagda med akvarellfärg eller bladguld.
Redan under denna tid
Andy Warhol 1975.
Okänd fotograf. Källa Wikipedia
ställde han ut verk.

FD Jacob Kimvall, höll en föreläsning om Andy
Warhol i serien Nedslag i konsten den 24 september. Jacob är särskilt intresserad av hur bilder
används i olika sociala sammanhang.
Andy Warhol har blivit den mest berömde konstnären
under vår livstid och ännu 34 år efter hans död är han
en av de högst rankade konstnärerna, räknat i antalet
sökningar på internet. Mer än 700 soloutställningar
har ordnats efter hans död och antalet böcker om honom växer ständigt.
Hur kan hans konst väcka sådant gensvar? Man
kan ju inte kalla den vacker eller ens behaglig. En av
förklaringarna är hans gränslöshet och enorma produktivitet, alla kunde hitta något. Också förlagorna till
hans samplade bilder ökar ständigt i värde, som fotot
av Marilyn Monroe. Andy Warhol har alltså kultstatus.
Han är representerad i de flesta av världens mest betydande konstsamlingar.

Konstnärligt genombrott och senare verksamhet
1962 övergav han sina kommersiella uppdrag för att bli
konstnär. Då bytte han namn till Andy Warhol. Hans
genombrott kom samma år i genren popkonst. Warhol
fortsatte att använda reklamens teknik och bildspråk i
sina verk. Hans tidiga målningar utgjordes av stiliserade
serierutor eller annonser. Han framställde även verk med
gummi- och trästämplar och schabloner, vilka så småningom ledde fram till silkscreen-tryck/serigrafi på duk.
Från och med det konstnärliga genombrottet 1962
består Warhols bildkonst till stor del av porträtt, olika former av reproducerade dokumentära bilder och
bilder av konsumtionsvaror. Han gjorde bilder av Campbell’s-burkar och trälådor, tryckta som transportkartonger till konstverk. Han ansåg att skönhet och vitalitet
fanns till salu i närbutiken, som till exempel soppburkar
(Campbell) och stålull (Brillo). Ett annat tidigt motiv är
dollarsedlar. Sådana motiv väckte anklang hos många
amerikaner, som ofta saknade konst på väggarna. Konsten var dekorativ och passade i de flesta miljöer.
Senare verk har fotografier som förlagor: Disaster-bilderna återger skrämmande motiv som bilolyckor och elektriska stolen. Han sade: ”Du
skulle bli förvånad över hur många som vill
hänga en elektrisk stol på vardagsrumsväggen, särskilt om bakgrundsfärgen matchar
gardinerna”. Ett annat återkommande
motiv är blommor. Även fotografier av kän-

Barndom

Andrew Warhola Jr föddes i Pittsburgh, Pennsylvania.
Han var det tredje barnet till Andrew och Julia Warhola
som immigrerat från Slovakien 1921. När han gick i tredje klass drabbades han av danssjuka och fick ligga länge
på sjukhus. Han lyssnade på radio, samlade filmstjärnebilder och målade. Senare beskrev han denna period
som oerhört viktig för sin konstnärliga karriär. Han blev
också väldigt modersbunden.

Utbildning och tidig yrkesverksamhet

Warhola studerade vid Carnegie Mellon University
mellan 1945 och 1949 då han avlade en Bachelor of Fine
Arts-examen. Samma år flyttade han med en studievän
till New York. Han fick jobb på tidskriften Glamour och
blev den mest framgångsrika kommersiella illustratören

Judy Garland 1956. Collage.

Den mest använda symbolen
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Elektriska stolen

FÖRELÄSNINGSSERIER
da personer som Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy och
senare Mao Zedong användes som schabloner. I många fall
reproduceras schablonen flera gånger på samma duk med
olika färgsättning.

The Factory

Från 1963 och framåt skapade eller medverkade han i
filmer producerade i den egna studion The Factory. Studion
blev även ett slags tillhåll för New Yorks bohemer. Warhol
dokumenterade allt med sin filmkamera eller på polaroid.
Många kända personer blev filmade under dessa så kallade
Screen Tests, bland andra Mick Jagger, Bob Dylan, Marcel
Duchamp och Salvador Dalí. Personen fick sätta sig på en
stol, sedan tändes starkt ljus, filmtagningen påbörjades
och Warhol lämnade platsen i flera minuter innan han kom
tillbaka och personen var då ensam framför objektivet. Personerna hanterade denna stress på olika sätt. Andra filmer
av Warhol dokumenterade under flera minuter eller timmar
hur andra män sover eller äter. Dessa Screen Tests har aldrig blivit särskilt populära. Men Andy blev ett salongslejon.

greps dagen efter och försvarade sig med orden {Warhol} ”had too much control over my life”. Hon beklagade också att hon siktat så dåligt. Efter dådet visade
det sig att hon hade schizofreni. Hon är mest känd för
SCUM-manifestet. Sara Stridsberg har skrivit boken
Drömfakulteten där hon tänker sig in i Valeries föreställningsvärld, när hon ligger och dör i lunginflammation på ett sunkigt hotell i San Fransisco 1968.
Historien om våldsdådet visades i filmen I Shot
Andy Warhol 1996 med Lili Taylor som Solanas.
Maria Wold-Troell

Skottdramat

1968 blev han skjuten av Valerie Solanas, och var mycket
nära att dö. Efter en lång konvalescens började han 1972
ställa ut sin konst igen ända fram till sin död 1987. Han
hade svåra skottskador och fick bära en speciell korsett resten av sitt liv. Han sa själv att han innan skjutningen kände
att han tittade på världen som igenom en tv, att han inte
riktigt var närvarande och att han efter skjutningen hade
”bytt kanal”.
Efter attentatet lämnade Warhol filmregin till sin medarbetare Paul Morrissey, men stod själv som regissör för att
filmerna skulle få mer publicitet. I stort sett är det dessa
filmer som Warhol är känd för i Amerika och Europa.
Enligt uppskattningar skapade Warhol under hela sitt liv
cirka 400 Screen Tests, nästan 280 andra filmer och över
4 000 videor. Han var under 80-talet aktiv i flera TV-shower,
reklamfilmer och musikvideor. Han var också producent för
rockgruppen Velvet Underground. För bandets konserter
skapade han en ny ljusshow med element som stroboskop
och discoboll. Lou Reed och John Cale gjorde 1990 en minnesskiva, Songs for Drella.
Andy Warhol avled vid 58 års ålder
i New York efter en rutinmässig gallblåseoperation. I en mässa för konstnären i Saint Patrick’s Cathedral i
New York deltog över 2 000 sörjande.
Vid sin bortgång ägde han så många
föremål att det tog Sotheby’s nio dagar att auktionera ut dödsboet, som
värderades till över 20 miljoner dollar. Med delar av auktionens intäkter
inrättades en stiftelse, Andy Warhol
Foundation for Visual Arts.

Bokomslag. Förf. John Carlin och Jonathan Fineberg

Graven i Pittsburgh

Valerie Solanas

Solanas hade tidigare kontakt med
Warhol och var skådespelare i hans
film I, a Man. Warhol hade tidigare
på dagen den 3 juni 1968 vägrat att
släppa in henne i sin studio. Solanas

Andy Warhols sal, Hamburger Bahnhof, Berlin. Wikipedia.
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The Beatles skapade en ny kultur

Efter Johanna Broman Åkessons uppskattade serier om epokgörande artister har nu turen kommit
till The Beatles.
Fyra långhåriga män med en framgångssaga utan like!
De hette John Lennon, Paul McCartney, George Harrison
och Ringo Starr. De kom från den stora sjöfartsstaden
Liverpool på Englands västkust.
De föddes mellan 1940 och 1943. Alla hade de föräldrar som var intresserade av musik eller till och med utövade musik i hemmet. Johns mamma spelade banjo och
lärde John spela. John sjöng också i en kyrkokör. Pauls
pappa var amatörjazzmusiker. George uppmuntrades att
spela gitarr av sin mamma. Ringos pappa lyssnade på
storbandsmusik som Ringo kompade med en sked på en
kexburk. De kom alla från anspråkslösa förhållanden och
var noga med att betona arbetarklassens betydelse, och
vinnlade sig om språket.
1956 startade John det Skiffel- och rock & rollinspirerade bandet The Quarry Men. De spelade på barer i
Liverpool bland annat på The Cavern, och under 1960 i
flera omgångar på flera barer i Hamburgs Reeperbahndistrikt. Bandets manager Brian Epstein såg till att gruppen anammade en mer professionell stil, medan producenten George Martin såg till att bandet kunde utveckla
sin musikaliska potential.
På hösten 1960 fick bandet sitt slutliga namn The
Beatles. Samtliga medlemmar var multiinstrumentalister.
Men när de uppträdde som The Beatles spelade John
Lennon rytmgitarr, Paul McCartney gitarr och så småningom basgitarr, George Harrison sologitarr och Pete
Best var slagverkare. Efter ett par år ersattes han med
Ringo Starr.
Paul och John skrev de flesta sångerna, tillsammans,
men så småningom började också George att skriva.

Ringos tunga trumkomp passade Beatles musik bra.
Men Ringo komponerade också med framgång sånger.
Sånger som Yesterday, She Loves You (yeah yeah
yeah), och Yellow Submarine hördes överallt på 60-talet, och de var lätta att sjunga med i. Och sångerna
handlade om kärlek – förstås!
Vad var det som gjorde att The Beatles blev så otroligt
framgångsrika, inte bara spred musikaliska trender utan
påverkade mode, filmskapande och politik? Det kan du
få veta om du går med i Uppsala Senioruniversitets serie
om dessa superbegåvade män. Serien visar Beatlarna
som personer, inte bara när de framträder, utan också
utanför scenen. Trots att de är stora individualister,
skapar de enastående musik tillsammans, musik som är
unik och faktiskt epokgörande.
Som alltid när Johanna berättar, får vi också veta en
hel del om världen utanför fenomenet The Beatles. De
reste ju över hela jorden under sina konsertturnéer och
fick ta del av de stora händelserna både i öst och i väst.
Deras musik var influerad av annan musik under 50och 60-talen, till exempel Rock & Roll och Elvis Presley,
Chuck Berry, The Beach Boys (där faktiskt Ringo spelade under en period) och Buddy Holly.
Johanna framträder som föreläsare då och då i filmerna, men visar också massor av filmsnuttar, foton och
texter. Det är svårt att i ord beskriva hennes framställningssätt, så därför säger vi bara: KOPPLA UPP ER
TILL FILMSERIEN OM THE BEATLES!
Serien började den 4 oktober och ett avsnitt i taget
läggs ut och ligger kvar på USUs hemsida resten av
höstterminen, tillgängliga för alla som anmält sig. Det
är alltså inte för sent att anmäla sig, trots att filmserien
redan har börjat.
Annika Lundmark och Gunnar Sedvallson

The Beatles på John F. Kennedy International Airport i New York City den 7 februari 1964. Källa Wikipedia.
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Från skriva rstuga n

Det bor en disk i mitt kök
Det bor en disk i mitt kök
Så himla onödigt
Jag försöker slänga ut den lite då och då
Men snart är den tillbaka
Förökar sig
Genom delning eller kloning
Vad vet jag

Amöborna på fönstren
Inga roliga inhysningar
(Grannarna kan ju inte se mig)
Grumsiga
Klamrar sig fast i hörnen
Här hjälper inga hårda ord
Eller piassavakvastar

Dammet det bor i alla rum
Leker husockupation
Har protestmöten under soffan
Vad gör man
River barrikaderna
Ringer polisen
Eller kanske kronofogden

Vad huserar i tvättkorgen
Det där knöliga
Rävar eller nåt
Checkat in på hotell tror dom
Lyxigt värre tror dom
Va! Mörkt och fuktigt
Fast det är bröllopssviten
Britt Strömbom 2021
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Välkommen till AV-gruppen!

När föreläsningen är slut

Du har kanske sett att Senioruniversitetet behöver
fler AV-assistenter (AVA). Kanske är denna viktiga
funktion något för just dig?

Vad gör en AVA vid en föreläsning?

• Infinner sig minst 20 minuter före föreläsningen. Hämtar fram dator ur skåpet (Missionskyrkan) eller hos
vaktmästare (Slotts, sal X). Hämtar headset.
• Går förbi kön in i föreläsningssalen och kopplar in
datorn så att bilder kan visas och eventuellt ljud höras
av publiken. Vilken sorts filer som föreläsaren ska
använda ska hen ha meddelat i förväg till värden för
serien och till AVAn. Här kan vaktmästaren behöva
konsulteras.
• Kopierar föredragshållarens medhavda fil till datorns
skrivbord. Matar ut föredragshållarens fickminne igen.
Eventuellt hämtar ett glas vatten till föreläsaren.
• Klickar på bild som visar en karta över salen och var
man hör med hörslinga (Missionskyrkan).
• Hjälper föredragshållaren att montera headset på ett
korrekt sätt och visar hur det fungerar. Gör ett ljudtest
när det sitter publik i salen. Vaktmästaren justerar så
att ljudet blir lagom högt och klart.
• Lokaliserar handmikrofonen och ser till att den är
påslagen så att värden kan tala utan dröjsmål.
• Sätter igång föreläsarens fil, oftast en PowerPoint. Visar föreläsaren hur man bläddrar och använder mus för
pekning. Testar att ljudinslagen fungerar som tänkt.
• Sitter på främsta bänk för att vid behov snabbt kunna
hjälpa till. Om AVA inte själv kan lösa uppkomna
problem finns alltid vaktmästare att tillgå. De är alltid
mycket skickliga och tjänstvilliga.

En AVA önskar sig ...

”Det här året har vi inte
kunnat träffas i gruppen.
Det saknar jag verkligen, vi har så trevligt
tillsammans. Då berättar vi om erfarenheter,
både systemkrascher
och glädjeämnen. Att få
tillhöra ett sammanhang
är viktigt för oss alla,
och nu har man ju inte
ett jobb att gå till. Så
riktiga ordentliga träffar
med demonstration av
utrustning och tid för
samtal, och så julbord,
det vill jag ha.”
Ove Virhammar
(AV-gruppen sedan
2008)
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• Flyttar den visade presentationen till datorns papperskorg, tömmer den. Stänger av, monterar isär och
packar ihop all utrustning omsorgsfullt.
• Ställer tillbaka datorutrustningen i skåpet eller lämnar till vaktmästare.

Vad behöver du kunna för att klara av jobbet?

Du behöver ha datorvana, kunna Windows någorlunda.
Vara van vid PowerPoint men inga expertkunskaper behövs. Lite förtrogenhet med ljudanläggning och projektorer. Till varje lokal finns en instruktion hur utrustningen
fungerar.
Din uppgift är att ge service åt föredragshållaren
och skapa trygghet. Du blir nästan alltid belönad med
uppskattning och tacksamhet från föredragshållaren och
värden.

Det finns många fördelar med att vara en AVA

Du får delta gratis i de serier där du assisterar. Du sitter
på bästa plats. Du blir medlem i en väldigt trevlig grupp
av andra AVA. Du blir funktionär vid USU och får därmed delta i funktionärsträffar och får inblick i organisationen. Du får träffa intressanta föredragshållare. Du får
nyttig kunskap och därmed bättre självförtroende.

Vill du prova på?

Du får, utan att binda dig, hjälpa till vid en föreläsning.
Kontakta den AVA som är i tjänst innan föreläsningen
börjar, så tar hen dig under sina vingars skugga och
förklarar vad som görs. Om du vill fortsätta får du gå in
parallellt med en erfaren AVA under resten av terminen
för att bli varm i kläderna. Målsättningen är att det vid
alla föreläsningsserier ska finnas en ordinarie och en
vikarie. Vi hjälps åt inom gruppen och täcker upp för
varandra när det behövs.
Maria Wold-Troell

RESOR OCH STUDIEBESÖK

Kalendarium

Tisdagen 16 november

Här presenteras ett kalendarium samt beskrivningar av
de resor och studiebesök som är planerade för återstoden av hösten 2021.

Madama Butterfly på Kungliga Operan

med den litauiska sopranen Asmik Gregorian som
Cio-Cio San.
Puccinis opera om Cio-Cio San, kallad Butterfly, som
försakar sin familj, sin tro och sin kultur för att gifta sig
med den amerikanske löjtnanten Pinkerton, är ett av
operavärldens mest populära och spelade verk.
Markus Gårder skriver i Capriccio: Ständigt dyker
Madama Butterfly upp på operahusen, såväl i Sverige
som runt om i världen. Få operor har haft så många
belackare, och den har kritiserats från att vara allt
ifrån sentimental och sockersöt till rasistisk och
kvinnofientlig.
… Med all respekt för övriga sångare så är den främsta
anledningen till att se den här uppsättningen den
litauiska sopranen Asmik Grigorian som verkligen äger
scenen. Hon gör ingen vanlig tolkning av huvudrollen
utan vi får faktiskt en ny infallsvinkel på gestaltningen.
Grigorians Cio-Cio-San är här inget hjälplöst offer
utan stundtals en rasande arg ung kvinna. Hon fångar
skickligt att operan faktiskt handlar om en ungdom
på endast 15 år. Hennes Butterfly mognar också från
att vara en flicka som naivt ser fram emot att gifta sig
med den tjusige Pinkerton till att bli en kvinna som är
beredd att gå till det yttersta i sitt handlande.
Tider: Avfärd från UKK, Roslagsgatan, kl. 17.00.
Åter i Uppsala ca kl. 23.00.
Pris: 950 kr.
Anmälan: Måndagen 1 november.
Ansvariga: Anki Mattisson och Eva Carlestål.
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Resegruppen
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070 744 43 33
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076 297 79 95
070 978 15 32
070 968 76 36

Anmälan,
deltagarplatser och priser

• Anmälan till resor och studiebesök 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.
• Du får skriftligt besked så snart som möjligt
efter anmälan.
• Dagen före ett arrangemang skickar vi ut
sms-påminnelse med uppgift om tid och plats för
möte eller avresa.
• Anmälan är bindande, men under hösten 2021
återbetalas avgiften vid sjukdom. Avgiften återbetalas minus en administrativ avgift på 75 kr.
• Vid inställd resa återbetalas hela avgiften.
• 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.

Källa operan.se

Observera att avgångsplatsen för bussresor
är utanför UKK.
15

Uppsala Seniopruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
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Min första bussresa
Mamma sitter vid min säng med knäppta händer och läser ”Gud som haver barnen kär …”
Jag läser med. Sen kramar mamma mig och säger: Gud bevare dig på din bussresa till Burträsk imorgon.
Mamma väcker mig tidigt, hon har packat en väska med kläder och min målarbok. Ät ordentligt, säger mamma. Jag äter en stor ”bruttu” (söndersmulat bröd i mjölk) med rökt fläsk
till. Jag längtar så att få åka buss till farfars helt själv.
Mamma håller mig i handen när vi går till busshållsplatsen. Hon köper biljett och berättar
för chauffören att jag är 5 år och ska åka ensam till Burträsk och mötas av farfar Otto på
busstationen. ”Jere Ottos barnbarne, se oleckligt stor fleecka ha vorte” (Är det Ottos barnbarn så otroligt stor flickan blivit) ”No ska I sej dell att hon kom fram” (Nog ska jag se till att
hon kommer fram) säger han.
Jag vinkar till mamma! Resan känns lång, äntligen nu ser jag farfars ”fuse” (ladugården)
i kurvan. Bussen stannar på busstationen. Då kommer ”Kalloppen” in i bussen och frågar
efter ”Ottos fleeck”. Jag blir rädd! ”Kalloppen” är stor och tjock och har en blå jacka. Han är
ofta hos farfars, jag tycker att han är otäck.
Farfar har berättat att det är väldigt synd om honom för han är så ensam. ”Kaloppen” vill
att jag ska ta i hans hand, det vill jag inte. Mamma har sagt att man ALDRIG får följa med
okända farbröder, jag vet inte varför, men jag lyder mamma! Jag blir ledsen och undrar var
farfar är. Då ser jag farfar genom bussfönstret, jag blir så glad! Farfar tittar barskt på ”Kaloppen”, han går sin väg och säger ingenting.
Nu går vi till kondis säger farfar. Han skojar och säger ”guschaguscha” och kliar mig i håret. Farfar berättar på kondis att ”lillfleecka” har åkt buss ensam från ”schtaan”(stan). Jag är
stolt över att Otto är min farfar. Jag får välja godis, jag väljer en genomskinlig käpp med rosa
rosett som är fylld med godispärlor i olika färger.

Marianne Vikström

