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Och vi hoppas att vi har en härlig vår och
sommar framför oss!
Vårens program har i stort sett kunnat
genomföras som tänkt, men förstås med
inledande anpassningar med hänsyn till den
fjärde vågen av pandemin. När restriktionerna
ändrades den 9 februari kunde vi glädjande
nog åter fylla lokalerna med intresserade
deltagare. Vi får verkligen hoppas att denna
termin, som var den femte som påverkats av
pandemin, också var den sista som krävt anpassning av Senioruniversitetets aktiviteter.
Under senare år har oron i vår omvärld ökat. Bland annat har EU försvagats genom Brexit och genom att några medlemsländer rört sig i auktoritär
riktning, demokratier är på tillbakagång i världen, länder och politiker använder otillbörlig informationspåverkan för att nå sina mål, cyberattacker
visat att viktiga samhällsfunktioner är sårbara och den europeiska säkerhetsordningen är hotad. Människor oroas av klimatförändringarna.
Många av våra föreläsningar har rört dessa problem senaste åren. Få av
oss trodde väl ändå att våra medlemmar skulle få uppleva en föreläsning
med rubriken ”Ryssland anfaller Ukraina” av en blixtinkallad Stig
Fredrikson.
I Ukraina bombas civila mål och miljoner människor är på flykt. När detta skrivs vet vi ännu inte fullt ut hur, men kriget kommer att påverka vårt
land, Europa och världen på många sätt och under lång tid. Läget förändras snabbt men allt är inte mörkt. EU har stärkts genom det yttre hotet och
behovet av samarbete och samsyn i den nya situationen.
Arbetet med höstens program är redan långt framskridet men programansvariga har hög beredskap och flexibilitet för att kunna erbjuda medlemmarna dagsaktuella föreläsningar.
Nästa nummer av Medlemsbladet distribueras i mitten av augusti tillsammans med Programbladet och torsdag den 25 augusti är det anmälningsstart till höstens aktiviteter. Välkomna till ett fullmatat program då!
Per Olof Osterman, ordförande

Fler USU-medlemmar i hushållet?

Medlemsbladet och Programbladet skickas ut till alla medlemmar, även till
sammanboende. Slöseri och onödigt tycker många.
Du som inte vill ha försändelserna kan välja bort dem. Gör så här:
1. Logga in på Mina Sidor.
2. Välj Mina uppgifter i menyn
till vänster.
3. Kryssa i Jag vill ej ha Medlemsblad längst ner på sidan.
4. Klicka på knappen Ändra
uppgifter.

Referat från årsmötet i nästa Medlemsblad

Det blev bara några få dagar mellan årsmötet och inlämning till tryckeriet
av detta Medlemsblad. Redaktionen behöver ha god tid på sig för att göra
en bra artikel inklusive bilder och layout. Artikeln publiceras därför i
Medlemsblad nr 4-22, som utkommer i augusti.
Redaktionen
2

TISDAGSFÖRELÄSNING

Teaterns roll för vår historieskrivning
Under rubriken Svensk teater och teaterliv under
50 år höll Leif Zern en tisdagsföreläsning den 19
april. I en förkortad version av en essä i DN 18
februari utvecklar han här sina tankar.
I alla tider har scenkonsten både speglat och format vår
syn på historiska händelser och gestalter.
Stora män (och kvinnor) tog tidigt plats på scenen.
Det började med Aischylos och Orestien, en trilogi från
450-talet f. Kr. som är känd för att spegla (och möjligen
bidra till) övergången från ett samhälle byggt på blodshämnd till ett rättssamhälle.
Det fortsätter med Shakespeares krönikespel.
Alla som sett Rickard III vet att den puckelryggige
monarken var en samvetslös bov, som ondskan i en
moralitet. Det behöver naturligtvis inte vara sant men
teaterscenen har en speciell förmåga att skapa nya
sanningar, förstärkta av karismatiska skådespelare och
slagkraftiga repliker.
Strindberg, vår egen Shakespeare antog utmaningen.
Om Mäster Olof är en förklädd självbiografi, handlar
Gustav Vasa om en hårding till riksbyggare, prövad
av Gud men i sista ögonblicket med dalkarlarna på sin
sida. Efter Inferno betade han av hela regentlängden,
från Erik XIV och Kristina till Gustav III och BjälboJarlen.
Teatern hör till de offentliga arenor som lever farligt i mörka tider. Som på 1600-talet i England och i
Ungern i dag. Ingenting oroar och skrämmer makten
som när publiken har roligt. Ett skolexempel är när
Gogols satiriska komedi Revisorn skulle uruppföras i
Petersburg 1836 och alla ivrigt väntade på tsarens och
censurens ingripande. Det som inträffade var att tsaren
själv, Nikolaj I, infann sig på premiären och hade lika
roligt som resten av publiken. Vad Nikolaj avslöjade var
att det finns ett annat och inte sällan effektivare sätt att
härska: genom att skapa förvirring och osäkerhet.
Närmare hundra år senare upprepades denna ryska
specialitet när Michail Bulgakovs Familjen Turbins sista
dagar på Stalins order fick grönt ljus att åter spelas på
Konstnärliga Teatern i Moskva efter en paus under krisåret 1929. Bulgakov kritiserades av de partitrogna för att
sympatisera med den vita sidan. Pjäsen fanns kvar på
repertoaren till 1941. Stalin såg den flera gånger.
Gränsen mellan historiska och mytologiska gestalter
har blivit allt tunnare och lämnat plats för anonyma
vardagsmänniskor och individuella öden. Från Agamemnon till Willy Loman i En handelsresandes död.
Det politiska 1900-talsdramat har hållit liv i historiska gestalter som kan förkroppsliga en epok eller en
ideologi. Inte så få kontroversiella exempel är tyska.
Ställföreträdaren, Rolf Hochhuts pjäs om katolska
kyrkans förhållande till nazismen, spelades på Dramaten 1974, med Lars Hansson som den hårt kritiserade
påven Pius XII.
Detta var en tid full av historieintresse på teatrarna,
både på scenen och i salongen. Agneta Pleijel och
Ronny Ambjörnssson placerade Rosa Luxemburg
och Karl Liebknecht i ett högaktuellt drama om

Leif Zern. Foto Frankie Fouganthin, Wikimedia.

Spartakistupproret 1919, Ordning härskar i Berlin.
Stockholms stadsteater slog publikrekord med Per
Anders Fogelströms Minns du den stad samtidigt som
Fria Proteatern ägnade sig åt nutidshistoria: NJApjäsen, Typerna och Draken, Mäster Palm lever om.
Publiken kom vandrande direkt från och ibland till
demonstrationstågen. På Göteborgs stadsteater gjorde
Lennart Hjulström flera minnesvärda uppsättningar
av Strindbergs historiedramatik. Sven Wollter ”slår
sönder myten om Gustav III:s förfining”, skriver Bengt
Jahnsson i sin recension. Att gruppen kring Hjulström
samarbetade med historikern Per Nyström var knappast
oväsentligt.
Lars Forssell är möjligen den enda svenska pjäsförfattare efter Strindberg som under sex decennier klarat av
att reta både borgerligheten och vänstern.
Det bästa med det sena 1960-talet och tidiga 70-talet
var historiemedvetenheten. Politiken kunde vara trång,
fast knappast värre än i dag, tvärtom. Även samtiden
lästes historiskt.
I dag är historieintresset mer anekdotiskt och biografiskt. Det kan fortfarande göra sig gällande på scenerna,
gärna sparsamt och lekfullt. ”En metakommentar”,
som DN:s Jacob Lundström skrev om Thérèse Brunnanders monolog i rollen som Strindbergs Gustav Vasa på
Strindbergs Intima teater för två år sedan.
En av vårens med spänning emotsedda premiärer
är Pang! Sa Anckarström på Moment i Gubbängen.
Kungamördaren. Återstår att se om det blir spex eller på
blodigt allvar.
Leif Zern
Sammandrag av Inger Hammer
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Skogen, klimatet och makten
lagen. ”... verksamhetsutövare
eller handlare
som tillgängliggör
bland annat trä på
EU:s inre marknad
eller exporterar de
här produkterna
från unionen ska
kunna visa att produktionen inte har
skett på mark som
nyligen avskogats
eller gett upphov
till utarmning av
skogar ...” Skogsbruket påverkas
förstås i hög grad
av denna skärpning, vilket också är avsikten. Förslaget
fick kalla handen av regeringen Löfven, ”Sverige själv
ska bestämma över sina skogar”. Skogsindustrin har ett
mycket starkt inflytande i riksdag och regering och över
skogsforskningen. Men EU trycker på och Skogsstyrelsen har börjat modifiera sina rekommendationer.
Trä används väl till mycket annat också?
– Just det, bland annat:
• Uppvärmning av bostäder. Uppsala har just invigt en
ny fjärrvärmeanläggning som ska minska de fossila utsläppen. Vattenfall övergår från fossil torv till
biobränslen för att framställa fjärrvärme och beräknar
att de årliga utsläppen av fossil koldioxid minskar med
i genomsnitt tre ton per Uppsalahushåll. Många småhus värms med värmepump plus ved, flis eller pellets.
• Cementindustrin är en stor källa till CO2 -utsläpp och
det är ett stort framsteg att man nu börjat ersätta
mycket av betongen med trä, inte bara i små villor
utan i riktigt stora hus, se Rosendal som exempel i
närheten. Lämpliga träslag är tall, gran och asp.
• Plast och syntetfiber ersätts med trä.
• Textilier har länge tillverkats av träfiber, till exempel
rayon, men skogsråvara sägs kunna ersätta också
bomull som ofta odlas på ett miljöförstörande sätt.
Industrin utlovar en fascinerande produktutveckling.
• Biomassa som drivmedel. Restprodukter från bland
annat skogsavverkning omvandlas till biodrivmedel
och blandas i bensin. Andelen ska öka successivt.

Under vandringar under många år i framför allt
Uppland, har jag med stor sorg sett skogarna utarmas av kalhyggen, fågelsången har tystnat. Sara
Holmgrens forskning om vem som bestämmer
över skogsbruket och om skogens framtid lockade mig till en intervju. Vi träffas i Ulls hus mitt i
Ultuna.
Kan du sammanfatta dagsläget?
– Den svenska skogspolitiken kännetecknas av svårlösta målkonflikter. Skogen har en mycket stor roll
i klimatomställningen. År 2017 antog riksdagen ett
klimatpolitiskt ramverk med ambitionen att ställa om
Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Det
innebär att landets utsläpp av växthusgaser ska minska
till netto-noll år 2045, för att därefter bli negativa. Enligt
ett nytt och logiskt förslag ska utrikes resor och utsläpp
som genereras genom konsumtion av importerade varor
också räknas in.
Målet verkar orimligt tycker jag.
– Omställningen är en gigantisk utmaning, särskilt om
det ska ske utan sparsamhet och uppoffringar. Omställningar kräver nya system och anläggningar, och dessa
ska alltså byggas upp samtidigt som vi dramatiskt minskar konsumtionen av fossil energi.
Sverige har mycket skog, men vad ska den räcka till?
– Vi ska producera skogsbiomassa för att ersätta
fossilbaserade produkter och samtidigt minska vår totala
konsumtion av biomassa; vi vill bevara kvarvarande
skyddsvärda områden och ställa om skogsbruket till mer
hyggesfritt för att minska skaderisker vid ett förändrat
klimat och göra skogens ekosystem mer robusta (öka
resiliensen), bevara ett småskaligt jord- och skogsbruk,
skona fjällnära skogar där samerna har urfolksrätt,
främja turism.
Beskriv debatten kort!
– Den ideologiska debatten har blivit alltmer polariserad. Sveriges omställning utmanar motstridiga intressen
och värderingar. De som anser sig vara realister förespråkar ett hårt utnyttjande av skogen och nya tekniska
lösningar för att ersätta olika miljömässigt olämpliga ämnen med trä. Dessutom oförmiskad produktion av pappersmassa. Mot ”realisterna” står grupper som värnar
artrikedom, oförstörd miljö, turism, trivsel, rent vatten
och luft och rent av förespråkar mindre konsumtion.
EU har synpunkter på vårt skogsbruk, eller hur?
– Sveriges och Finlands extremt storskaliga skogsproduktion är mest inriktad på produktion av pappersmassa
till papper och kartong. Stora monokulturer av gran
eller tall får växa upp till en viss storlek och därefter
kalavverkas skiftet med hjälp av skogsmaskiner. Några
få träd lämnas kvar för att få fröa av sig. Avverkningen
sker när som helst på året, sällan tas hänsyn till skogens
innevånare. Skogslandskapet blir enformigt, artfattigt
och känsligt för angrepp av skadeinsekter och stormar.
Kalavverkning började användas under 1950-talet. Hyggen med markbearbetning orsakar stora utsläpp av CO2.
Artutrotningen har nu kommit i fokus. EU har lagt
förslag på skärpning av regler kring skogsbruk, vilket
går på tvärs mot gängse praxis hos de stora skogsbo-

EU:s naturvårdsdirektiv
Sverige ska som medlem i EU säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt
förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och
faunan.
Syftet med EU:s art- och habitatdirektiv och
fågeldirektiv är att skydda djur och växter från
utrotning och att förhindra att deras livsmiljöer
förstörs. Med stöd av direktiven väljs skyddsvärda
områden ut att ingå i EU:s nätverk av skyddade
områden, nätverket Natura 2000.
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Källa: Skogens roll i klimatomställningen – Att välja vägar
framåt. SLU Policy brief nr 1,
nov 2019, Sara Holmgren m.fl.

Hur går det med utsläppsminskningarna?
– Sverige har lyckats sänka sina utsläpp av CO2 i inhemsk produktion inklusive internationella transporter
från som mest 68 miljoner ton (1996) till ca 50 miljoner
ton (2019). Industrin som står för den största minskningen, särskilt massaindustrin. Bostadsuppvärmningen
har gått ner från 9,5 (1990) till 0,59 (2020) miljoner
ton per år. De varmare vintrarna har hjälpt till en del,
men framför allt har oljeeldningen nästan upphört. Den
svenska konsumenten orsakar lika mycket utsläpp som
tidigare, det mesta släpps ut utomlands. (Källa Naturvårdsverket)
Utsläppsminskningen är inte alls tillräcklig och går
alldeles för långsamt. Och utsläppt CO2 finns kvar och
driver på uppvärmningen. IPCC upprepar samma dystra
faktum vid varje rapport.
Hur kan man minska eller eliminera CO2 ur luften?
– Kolsänkor: Koldioxidsänkor är varje system som
absorberar mer koldioxid än det släpper ut, störst är
jorden, skogarna och haven. Globalt uppgick CO2 -utsläppen till 38 gigaton 2019. Enligt beräkningar tar
naturliga sänkor bort mellan 9,5 och 11 gigaton CO2
varje år.
Klimatkompensation: Kompensation av utsläpp inom
en sektor genom att minska dem någon annanstans. Det
kan göras genom investeringar i förnybar energi, energieffektivitet eller andra rena teknologier som har små
koldioxidutsläpp. EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett exempel på klimatkompenserande system.

Koldioxidavskiljning: Vid industriella processer kan
man fånga in avgiven koldioxid genom filtrering. Försök
görs också att suga in luft och extrahera koldioxiden
ur den, men man har ännu inte nått någon framgång,
metoden leder än så länge till nettoutsläpp av CO2.
Hur ska intressenterna komma överens?
– Vi måste hantera de stora utmaningarna parallellt
och på ett integrerat sätt.
Det räcker inte med teknisk innovation, som stått i
fokus hittills. I stället behövs anpassade styrmedel som
angriper orsakerna till hållbarhetskriserna och påskyndar fundamentala förändringar i rådande metoder,
normer, sociala identiteter, beteenden och marknadssystem. Politik, praktik och forskning måste samarbeta för
att komma till rätta med maktobalanser på flera platser
och nivåer i samhället, bland annat genom att inkludera
politiskt svaga grupper och respektera deras perspektiv.
Vi måste stimulera lärande och kunna förhandla
mellan motstridiga intressen. I vårt samhälle finns
mycket kunskap om skogen. Om vi ödmjukt lyssnar till
varandra och kompromissar kan vi använda skogen på
ett mycket smartare sätt, vilket är förutsättningen för
en hållbar framtid.
Text och foto Maria Wold-Troell
Tisdag 3 maj kl. 13.15–14.30 föreläser Sara Holmgren i
Missionskyrkan: Kampen om Skogen.
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Teknik, inte bara till mänsklighetens fromma
har långt kvar till dessa nivåer men från det industriella
genombrottet i England för 250 år sedan har livsvillkoren, först i västvärlden och under senare tid överlag
på jorden förbättrats (före pandemin). Långt fler har
överlevt, delvis tack vare, med Hans Roslings ord, ”skola,
tvål, vatten, mat, fred och rättvisa”, det vill säga vardagsteknik och välfärdsreformer.
Medicinska genombrott har gett oss bra och billiga
vacciner och läkemedel som skyddar oss mot tidigare
obotliga sjukdomar. En utbyggd hälso- och sjukvård har
förbättrat allmäntillståndet och bidragit till en ökad livslängd. Utbyggnaden har förvisso kostat men också gjort
oss friskare även om fetma och stress försämrar hälsan
för allt fler.
Det industriella genombrottet för 250 år sedan inleddes med en, och fortsatte med nya, kärnteknologier.
De har minskat energiåtgången, öppnat för snabbare
transporter, förbättrat kommunikationerna, gett oss nya
varor, god belysning, säker vattentillförse l och värme
i bostäder som byggts allt högre med hjälp av eldrivna
byggkranar och nya material.
Kärnteknologier som ångmaskinen (1700-talet),
elektriciteten (slutet av 1800-talet), förbränningsmotorn
(1900-talets början) och från 1960-talet mikroprocessorn
har gett upphov till nya innovationer som tåg, bilar, flygplan, datorer, läkemedel och Internet med mera.
Människor har, i forskningslaboratorier och på ritkontor men även på verkstadsgolven, i hemmen och på
bondgårdar, klurat ut små och stora uppfinningar som
blivit till innovationer som företag har tjänat pengar på
och som gjort livet lättare.
Avigsidan är att tillväxten har, trots effektiviseringar,
fordrat en stadigt växande mängd energi som tillhandahållits via kol, olja och naturgas som vid förbränning
släppt ut koldioxid. Där står vi idag, med alla våra
hjälpmedel i vardagen, en välutbyggd hälso- och sjukvård
och en aldrig sinande nöjesindustri. Vad mänskligheten
behöver är inga fler högteknologiska vapen utan en
kärnteknologi som löser energifrågan och efterföljande
kluriga uppfinningar till mänsklighetens fromma.

Samma dag som Ryssland anfaller Ukraina med
välutrustade soldater och pansarfordon åtar jag
mig att skriva en artikel till Senioruniversitets
Medlemsblad om teknik till mänsklighetens fromma. Uppgiften är inte helt lätt en dag som denna.
Krig med högteknologiska och konventionella
vapen bidrar inte till Ukrainas utveckling.
Men det kan inte heller förnekas att den teknik som
genom historien utvecklats för att användas för angrepp
eller försvar även har fått en mer fredlig användning,
och vice versa. Alfred Nobels dynamit ersatte krut och
riskabla sprängämnen i gruvor liksom vid väg- och
husbyggen men har också använts för att spränga
fiendens broar och byggnader. Atombomben utvecklades
under andra världskriget och dödade hundratusentals
japaner men gjorde också slut på kriget.
Tekniken lade snart grunden för en kärnkraftsindustri
vars tekniskt komplicerade anläggningar från 1960-talet
gav invånarna i allt fler länder en stabil elförsörjning
men, efter flera olyckor, också en växande oro och hårda
politiska debatter. I slutet av 1800-talet revolutionerades
produktionen av gevär i USA när de ingående delarna
standardiserades och blev utbytbara.
Henry Ford använde sig av ”de utbytbara delarnas
princip” när han uppförde bolagets nya fabrik i Detroit
i början av 1910-talet. Löpande bandet med tempoarbetare drev upp produktionen och reducerade priset på
T-Forden. Andra biltillverkare tog snart efter och följdes
i sin tur av företag som producerade hushållsmaskiner
och andra vardagsvaror som den växande arbetarklassen
kunde köpa när lönerna steg.
Baksidan var att tempot drevs upp, arbetet utarmades, belastningsskadorna sköt i höjden och motståndet
hårdnade under 1960- och 1970-talen. Mikroprocessorn,
det flexibla arbetet och globaliseringen blev företagens
räddning.
I första hand är det andra tekniker än de som primärt
tagits fram för militären som lett till att jordens befolkning vuxit från ca 1 miljard år 1800 till idag ofattbara
knappt 8 miljarder. Spädbarnsdödligheten har sjunkit
och den förväntade livslängden stigit. I Sveriges från ca
50 år vid sekelskiftet 1900 till idag drygt 80 år, något
högre för kvinnor än för män. Många utvecklingsländer

Maths Isacson, föreläsare i serie 15,
Teknik i mänsklighetens tjänst.

Foto: Frendo Annelund
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Floristik med Mattias Iwarsson i augusti
Vi träffas första gången inomhus, en möjlighet för dig att komma in i Evolutionsmuseet Botanik/herbariet. Därefter tränar vi
växtkunskap under exkursioner till olika
klassiska växtlokaler.
Cirkeln kan passa både nybörjare och
mer kunniga botanister. Det blir inte
några längre vandringar, ca 2 km. i
delvis kuperad terräng. Oömma kläder
rekommenderas. Lupp med 10x förstoring
är nödvändig, liksom en bra flora, t.ex.
Krok & Almquist Svensk flora, helst 29e
upplagan. Vi tränar på bestämningsnycklar och lär känna den vilda Uppsalafloran,
något som kan stimulera till egenstudier
och intresse för botaniken.

Tid: Tisdag 16/8 kl. 10.00–11.30.
Därefter följande tider:
23/8 kl. 13.00–17.00 Gamla Uppsala.
Samling vid Tingshögen
30/8 kl. 13.00–17.00 Kvarnbo, Håga,
Samling vid buss 2 ändhållplats
6/9 kl. 13.00–17.00
Samling vid Slalombackens parkering i Sunnersta
13/9 kl. 13.00–17.00 Botaniska trädgården.
Samling vid Tropiska växthuset
Lokal: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16 den 16/8,
därefter enligt anvisningar ovan.
Åkervädd. Källa Wikipedia
Avgift: 700 kr.
Anmälan: Endast per telefon(svarare) 018-24 35 01
från 19 maj kl. 09.00.

Batterier; möjligheter och begränsningar
det gått från att vara ett mycket dyrt batteri för bärbar
elektronik till att användas i allt från billiga leksaker
till stora stationära energilager i elnätet. Litium-jonbatterier finns med flera olika elektrodmaterial och därmed variationer i sina egenskaper. Gemensamt för alla
litium-jonbatterier är att de innehåller ca 5 % litium som
transporteras mellan elektroderna vid uppladdning och
urladdning.
Ett litium-jonbatteri kan lagra sju gånger mer energi
per kilo jämfört med ett bly-syrabatteri. Det kan laddas upp och ur tusentals gånger utan att förlora sin
funktion. Kostnaden för batteriet är idag en tiondel av
kostnaden för 30 år sedan. De tekniska och ekonomiska
möjligheterna att använda batterier som energilager har
alltså successivt förbättrats de senaste decennierna och
det finns fortfarande en stor förbättringspotential.
Men var finns begränsningarna för användningen av
batterier? Svaret på den frågan blir olika beroende på
hur batteriet ska användas. För interkontinentala transporter med flyg eller båt räcker inte batteriets energi till,
medan bilresor på hundratals kilometer eller inrikesflyg
med små passagerarplan är fullt möjliga. För stationär
lagring är tidshorisonter på timmar eller enstaka dygn
helt möjligt, men att lagra energi på årsbasis är än så
länge helt orealistiskt. Tillgången på råmaterial är något
som diskuteras intensivt idag. Återvinning av uttjänta
batterier är naturligtvis en viktig aktivitet. Allt material
som fanns i det nyproducerade batteriet finns kvar också
efter tusentals uppladdningar och urladdningar.
Forskningen är på kort sikt inriktad på att finna nya
material för att minska miljö- och klimatbelastningen
vid produktionen, sänka kostnaden och öka säkerheten.
På längre sikt finns en hel rad med batterikoncept med
väsentligt ökat energiinnehåll. Balansen mellan möjligheter och begränsningar kommer att förskjutas, men
”superbatteriet” som tillfredsställer alla våra behov av
energilagring kommer vi aldrig att se.

Författaren till denna artikel leder en studiecirkel
med samma namn. Batterier används ju i enormt
många sammanhang, både där de syns och där
de är gömda i apparater. Utvecklingen mot nya
bättre och billigare batterier går hela tiden framåt, men bristande tillgång till sällsynta metaller
och miljöskador vid gruvbrytning och produktion
är probem som inte är lösta.
Hur många batterier har du använt idag? Mobilen,
fjärrkontrollen, klockan, bilnyckeln, bilen och många
andra prylar behöver ett batteri för sin funktion. Kraven
och förväntningarna på batterierna är förstås väldigt
olika beroende på var de ska användas. För mobiltelefonanvändaren är det viktigt att batteriet är lätt men ändå
innehåller mycket energi. För pacemakeranvändaren är
batteriets livslängd viktig med tanke på det komplicerade
batteribytet. För att kunna välja ett optimalt batteri för
en specifik användning krävs kunskaper i batterikemi.
Den moderna batterihistorien börjar år 1800 med
Voltas berömda stapel. Traven av metallplattor, omväxlande zink eller koppar, och tygstycken indränkta i en
saltlösning var den första anordning som kunde leverera ström och spänning kontinuerligt. Under de följande
220 åren har många olika batterityper sett dagens ljus
men alla med samma grundläggande komponenter. Två
elektroder, en positiv och en negativ, samt en elektrolyt
finns i alla batterier. Valet av material i elektroder och
elektrolyt styr batteriets förmåga att leverera spänning
och ström. Materialvalet avgör också om batteriet går
att ladda upp efter användning eller om det blir ett
engångsbatteri.
Under lång tid var bly-syrabatteriet det vanligaste
uppladdningsbara batteriet. Det används som startbatteri i nästan alla motorfordon och som reservkraft för
många känsliga anläggningar som t.ex. sjukhus. Men
idag är det litium-jonbatteriet som tar en allt större plats
i energisystemet. Efter decennier av forskning och utveckling kommersialiserades det 1991. Sedan dess har

Torbjörn Gustafsson
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STUDIECIRKEL

VAKSALA

Kapell i norr och söder byggdes på 1400-talet och
smyckades med målningar av Albertus Pictor och hans
verkstad. Tyvärr blev målningarna överkalkade på
1790-talet och då man omsider tog fram dem igen 1929
var de mycket skadade.
Men i kyrkan finns också andra konstverk att beundra.
En brudbänk (biskopsstol) från 1100-talet står i koret.
Kyrkans förnämsta konstföremål är altarskåpet som är
ett av de större i landet. Skåpet är beställt för Vaksala
kyrka och tillverkat i Antwerpen på 1500-talet. Altarskåpets bilder skildrar Jesu lidande och död med korsfästelsen som centralbild. På de bevarade inre flyglarna finns
helgon och martyrer, bl.a. kyrkans skyddshelgon S:t
Andreas liksom även den heliga Birgitta. Predellan, den
nedre delen av altartavlan, återger liknelsen om de visa
respektive de ovisa jungfrurna.
Då man betraktar kyrkan utifrån fäster man sig vid
den vackra, smäckra tornspiran med sin medeltida karaktär. Den kom till 1692 efter det att ett åsknedslag tolv år
tidigare hade förstört den tidigare träspiran. En avbildning av den gamla spiran visar att den nuvarande ser ut
som den gamla en gång gjorde.
I kyrkans omgivning finns andra intressanta byggnader.
Där står en kyrkbod i tegel, uppförd på 1400-talet och troligen tidigare använd som tiondebod och kyrkhärbärge.
Prästgården är från 1700-talet.

Senare i vår återkommer cirkelledaren Jörn
Johansson med en ny serie kyrkobesök då deltagarna får se konstverk med lång och ofta märklig
bakgrundshistoria och rik symbolik. Under Jörns
kunniga ledning placeras kyrkokonsten i sitt sammanhang och får en historisk relief.
De kyrkor som ingår i vårens serie ligger både i Uppsalas
närhet och lite längre bort i Uppland. Det är Vendel, Dannemora, Tensta, Vaksala, Husby-Sjutolft och slutligen
Bälinge kyrka. Här ska Vaksala kyrka med omgivning få
lite särskild uppmärksamhet.
För vem har inte fångats av vyn över den vackra kyrkan med sin medeltida prägel som syns på långt håll, inte
minst från E4?
Både kyrkan och Vaksalaområdet kännetecknas av
minnen av en månghundraårig historia. Ortsnamnet
Vaxalla eller Waxal finns belagt kring tiden för kyrkans
tillkomst. Men vad betyder namnet? Kanske vet ingen
säkert, men tolkningar som finns är att det skulle ha att
göra med ”vakthållning” eller ”vårdkasberg”.
Uppsala blev ärkebiskopsdöme 1164 och i slutet av
1100-talet byggdes Vaksala kyrka, då i romansk stil.
Kyrkans skyddshelgon är S:t Andreas, som finns avbildad
på flera ställen i kyrkan.
Den långa byggnadshistorien berättar om förändringar
som gav kyrkan en mer höggotisk stil. En sakristia byggdes och ribbvalv i tegel slogs över långhus och kor.

Kristina Söderlind Rutberg

Altarskåpet i Vaksala kyrka.
Foto JörnJohansson
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Vaksala socken

Det kulturlandskap som omgärdar Vaksala kyrka
och kyrkby är rikt på fornlämningar. Arkeologiska
utgrävningar har visat på spår av bosättningar,
fångstgropar, stolphål, rösen, gravfält, runstenar,
stensättningar och så kallade bautastenar. Fornlämningarna visar att området har varit befolkat
sedan brons- och järnålder.
En stor del av slätterna runt Vaksala låg under vatten
för 2000 år sedan. Bosättningarna låg på de höjder i
landskapet som åsen skapat. Vattendragen var betydelsefulla transportleder, inte minst Fyrisåns och Samnans vattenleder nära Vaksala kyrkby. De utgrävningar som gjordes i samband med E4:ans nya sträckning i
början av 2000-talet visade att Vaksala var ett centralt
område i skuggan av det maktcentrum som Gamla
Uppsala utgjorde.
Landhöjningen har därefter under århundraden gjort
att den odlingsbara jorden runt Vaksala ökat i areal.
Ända fram till mitten av 1900-talet sträckte sig den
brukade åkermarken väster om Vaksala kyrkby fram
till Vaksala torg. Det tog tid innan Uppsala började
växa i östlig riktning. Staden var koncentrerad kring
Domkyrkan, Fyrisån och Stora Torget. Det så kallade
”stadsdiket”, nuvarande Kungsgatan, utgjorde en
gräns mot öster.
Vaksala torg tillkom i början av 1900-talet med kringliggande verkstäder och bostadshus, vissa pampiga som
borgar, benämnda efter dåtida krigsskådeplatser, Port
Arthur och Tripolis. Vaksala torg blev plats för vinterns
Distingsmarknad, med anor från tidig medeltid och hit
kom bönderna från omlandet in till höstmarknaden i
oktober och till torgdagen en gång i månaden.

Vaksala kyrka, vinterbild. Foto Cecilie Purbe, Wikimedia.

Stadsarkitekten Gunnar Leche, som var verksam i Uppsala från 1920-talet till en bit in på 1950-talet, ritade
den vackra Vaksalaskolan som invigdes 1927. Han satte
även sin prägel på bostadsområdet Salabackar som
byggdes i början av 1950-talet. Hans bostadsområden
kännetecknas av omsorg om de
boendes trivsel, inte minst barnens,
och har höga estetiska värden. De
är mycket attraktiva även idag.
Alltefter som Uppsala stad växte,
och efter flera kommunreformer,
förvärvade staden markområden i
Brillinge, Gränby, Vaksala, Årsta
och Slavsta. Dessa områden har
successivt omvandlats till bostadsområden och köpcentra, men där
fanns till mitten av 1900-talet
ett varierat näringsliv. Ett flertal
lantbruk och större trädgårdsmästerier, fruktodlingar, räv- och
minkfarmer samt hönseri, torvtäkt
och två tegelbruk lades ner under
tidsperioden 1945–2005. Nu växer
i stället den Östra Staden fram med
sin stadsliknande byggnation längs
Fyrislundsgatan – ett stenkast från
Vaksala kyrka. På den andra sidan,
nordost om kyrkan, växer småhusbebyggelsen snabbt i den gamla
byn Svia (Skölsta).
Maivor Sjölund

Vaksalamotiv av Gusten Widebäck. Privat ägo. Foto Inger Hammer.
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Medborgarskap och demokrati

Äntligen kunde den, på grund av pandemin, sedan år
2020 uppskjutrna kvällssalongen Är demokratin en historisk parentes? med professorerna Patricia Mindus och
Sverker Gustavsson genomföras den 17 mars 2022. Dock
hade Patricia Mindus, i sista minuten, tvingats anmäla
förhinder på grund av sjukdom.
Den ryska invasionen i Ukraina, 24 februari blev en
självklar fond för Sverker Gustavssons inledning och det
följande samtalet om demokrati med frågor från publiken. Sverker inledde med frågan: ”Hur ska man kunna
komma tillbaka till ett förhållande präglat av tillit mellan
länder?” Han menade att förtroendet för den internationella världsordningen rubbats i grunden. För att sätta frågan i ett historiskt perspektiv tog han sin utgångspunkt
i vad som hände efter första världskriget och fredsavtalet
som slöts i Versailles. USA var angeläget om att upprätta
nationalstater i Europa, byggda på principen om en stat,
ett folk och en demokrati.
Versaillesfreden innebar bland annat att Tyskland blev
skyldigt att betala skadestånd. Men det medförde även att
de kejserliga dynastierna i Europa löstes upp och omstrukturerades till stater med nationsgränser. Det senare
medförde att många etniska/språkliga grupper blandades
och kom att leva sida vid sida inom länder. Men även
att de delades, så att familjer och släkter splittrades och
hamnade i olika länder. I ett försök att skapa ett internationalpolitiskt regelverk bildades Nationernas Förbund
(NF). Det man kallade folkrätten skulle inte bara erkänna
principen om nationellt självbetämmande utan också idén
om gränsöverskridande mänskliga rättigheter. Ordningen
varade som längst i tjugo år. I och med Tysklands invasion av Polen 1939 bröts utvecklingen. Motståndet mot
Versaillesfreden hade grott under många år, inte minst
i Tyskland. Men även samexistens alternativt splittring
av etniska/språkliga grupper inom eller mellan nations-

gränser hade varit en källa till missnöje i snart sagt alla
europeiska länder.
Det märkliga är hur principen om folkrätt och en europeisk säkerhetsordning kunde återupplivas efter
andra världskriget och leda till murens fall 1989. Sverker framhöll att det är viktigt att balansera idealism och
realism. Det var något man alltför mycket förbisåg under
mellankrigstiden. Det fanns även ett övermod i att tro
sig skapa demokratiska stater i hela Europa. Något naivt
förväntade man sig att även Ryssland på sikt skulle bli
en demokrati av västerländskt snitt.
Vad menar vi då med demokrati? Sverker framhöll att
det handlar om tre principer
• Den första är majoritetsstyre, rösträtt och fria val.
• Den andra är politisk liberalism, det vill säga yttrandefrihet, föreningsfrihet, rättsstat och legitim opposition
som bärande element.
• Det tredje är konsten att hantera att folk har olika
uppfattningar. Det måste därför finnas institutioner
som kan balansera olika viljor i samhället, som kan
förhandla, debattera och skapa kompromisser. Det
bygger på att det finns en rättssäker förvaltning, ett
utredningsväsende som belyser problem och möjligheter samt en fri debatt, fri press och föreningsfrihet.
Ryssland präglas idag av majoritetsstyre, presidenten är
vald, men det råder inte yttrandefrihet, staten begränsar bland annat press och media, vilket medfört att det
saknas en organiserad opposition.
Sverker menade att så mycket har raserats genom att
Ryssland, som medlem med vetorätt i FNs säkerhetsråd,
invaderat Ukraina. Hur ska man komma tillbaka till ett
tillitsfullt förhållande mellan stater? Uppförsbacken är
lång och brant. Det är osäkert hur de sanktioner som
nu inletts mot Ryssland, i hopp om att skapa ett internt
tryck för regimskifte, kommer att
lyckas. Leder de till opposition
och regimskifte i Ryssland? Eller
kommer de i stället att framkalla en
folklig vrede, som riktar sig mot det
illasinnade väst?
På frågan om demokratin
och folkrätten har en framtid
svarade Sverker att det krävs ett
historiskt medvetande för att skapa
rimliga förutsättningar för en
återuppbyggnad.
Maivor Sjölund
Versaillesfredan ”De fyra stora” som
delade upp Centraleuropa. Från
vänster till höger: Storbritanniens
premiärminister David Lloyd George,
Italiens konseljpresident Vittorio
Emanuele Orlando, Frankrikes
konseljpresident Georges Clemenceau
och USA:s president Woodrow Wilson
den 27 maj 1919 .
Foto Edward N. Jackson (US Army Signal
Corps) - U.S. Signal Corps photo
Källa Wikipedia
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RESOR OCH STUDIEBESÖK

Resegruppen

Jeanette Backman
Eva Carlestål
Margareta Knutsson
Eva Lind
Anki Mattisson
Mia Virving

Kalendarium
4/5
18/5

070-381 98 02
070-826 77 30
073-627 27 02
076-297 79 95
070-978 15 32
070-968 76 36

18/5
21/5
31/5–1/6
8/6
27/8
7/9

Onsdag 8 juni
Enköpings parker, påminnelse
Tider: Avfärd från UKK, Roslagsgatan, kl. 09.30.
Åter i Uppsala ca kl. 15.30.
Pris: 575 kr.
Ansvariga: Jeanette Backman, 070-381 98 02
och Eva Lind, 076-297 79 95.
Första anmälningsdag: 16 maj.

Gripsholm
Vandring med Hans Odöö
(anm. 2 maj)
Landsort (anm. 21 april)
Kungl. Operan: Aida
(anm. 25 april)
Göteborg: textilresa
(anm. senast 6 maj)
Enköpings parker (anm. 16 maj)
Opera på Skäret (30 maj)
Grönsöö (anm. 24 maj)

Lördag 27 augusti
Opera på Skäret: Maskeradbalen
Tider: Avfärd från UKK, Roslagsgatan, kl. 10.00 och
hemkomst ca kl. 23.
Pris: 1 700 kr (inkl. lunch på Skäret och busskaffe på
hemvägen).
Ansvariga: Anki Mattisson, 070-978 15 32
och Margareta Knutsson, 073-627 27 02.
Första anmälningsdag: 30 maj.

Bussresorna utgår utanför UKK.

Anmälan

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

Onsdag 7 september
Grönsöö slott, nyhet
Familjen von Ehrenheims hem på Grönsöö representerar i sin rikedom och mångsidiga sammansättning tre
sekel av svenskt konsthantverk och konsthistoria. Dess
märklighet ligger i husets välbevarade interiörer och
i att slottet fortfarande är en levande del av en sammanhållen kulturmiljö med slott, park och trädgårdar.
Grönsöö har alltid varit ett hem för sina ägare och är
det än idag.
Vi blir guidade i slottets välbevarade inre av en medlem ur familjen von Ehrenheim. Vi kommer också att få
se på högklassiga utställningar i vagnstall och magasin,
däribland en temautställning om leksaker och barnföremål från äldre tider och en fotoutställning ”Vilda
Mälardalen”.
Gårdens gamla brännvinsbränneri från 1700-talet
inrymmer idag ett café, där vi äter lunch.
OBS att det är trappor inne i slottet!
Tider: Avfärd från S:t Eriks torg kl. 09.30.
Åter i Uppsala ca kl. 16.
Pris: 630 kr.
Första anmälningsdag: 24 maj.
Ansvariga: Jeanette Backman, 070-381 98 02
och Mia Virving, 070-968 76 36.

Obs! Resan till Bryssel och Vallonien
Resan är framflyttad till ett senare tillfälle och ska
förhoppningsvis äga rum hösten 2023.

Parkstråket vid Grönsöösundet. Foto Holger Ellgaard, Wikipedia.
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Dialog

Frå n skr
i

va rstu ga

n

Hej, jag är strax klar att gå ... letar bara efter några varmare skor.
– Va, skall du gå? Vart då?
– Vi skall ha en tjejträff och det blev först klart igår att …
– Så DU skall ut IGEN ! ! Och vart skall ni?
– Det är Nelly som fixar restaurangen, så jag vet inte vilken den blir.
– Jaha, dessa ”vet inte vart” och varför … det börjar bli en återkommande liturgi
– och om jag får säga vad jag tycker, så är detta som att kasta en våt handske i mitt
ansikte.
– Men kära du, det är ju inte alls så ...
– Avbryt mig inte, kan jag inte ens få prata till punkt …
– Men vad är det med dig – du har ju dina möten och golf och cigarrklubben och …
– Mina program vet jag faktiskt när dom är, men du kommer så här bara och säger
hejdå, och typ hitta själv din mat …
– Hör du Karl – detta är helt fel tidpunkt att försöka reda ut varför du reagerar så
här häftigt ...
– Häftigt – fan, jag reagerar helt adekvat, det är du som är en riktig ...
– Nej säg inget dumt nu – kan du inte lugna dig, snälla … När vi bestämde att vi
flyttar ihop och kollar hur det går, var vi överens om att var och en har sina cirklar
och sedan …
– Var och en – och DU har ju alltid nåt på gång.
– Karl, jag varken kan eller vill vara sen, så vi pratar i morgon, det är ju fredag då,
och jag kan fixa något trevligt att äta.
– Ja OM jag är hemma i morgon – kanske har jag en killträff …
Dörren stängs helt tyst, bara snabba steg hörs i trappan ner –
Och ut till den friska luften.
Leena Ruusuvaara

Bild: Anna-Sofia Nylund /Yle

