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ANDLIG ODLING OCH VETENSKAP
Varje vår anordnar Uppsala Senioruniversitet ett
kollegium för cirkelledare och serieansvariga. I år
föreläste Dan Brändström om den svenska folkbild
ningstraditionen och beskrev ”andlig odling på
vetenskaplig grund” som en bärande tanke. Den
beskrivningen fångar på ett fint sätt den ambition
som styr Senioruniversitetets verksamhet.
Den passar väl in på den uppskattade föreläsning om
känslornas historia som Karin Johannisson höll vid årsmötet i mars. Utifrån sin
idéhistoriska forskning gav hon oss inblick i hur människor under olika tids
epoker upplevt och gett uttryck åt känslor som melankoli, nostalgi och sorg.
Beskrivningen passar också in på många av vårterminens föreläsningar
och cirklar. I en föreläsningsserie har vi fått ett fördjupat perspektiv på
sjuttonhundratalets kulturliv. Diktning, bildvärldar, opera och teater under
Gustav III:s tid har belysts och satts in i sitt samhälleliga och politiska
sammanhang. För mig som språkforskare är sjuttonhundratalet ett
betydelsefullt sekel även på annat sätt, eftersom det var då som det svenska
språket började användas i vetenskapliga texter. De vetenskapsmän som
grundade Kungliga Vetenskapsakademien 1739 önskade att vetenskapliga
rön skulle bli till nytta för samhället och beslutade därför att svenska
språket skulle användas i såväl tal som skrift. Latin hade varit de lärdes
språk, men under den nyttoinriktade frihetstiden valde vetenskapsmännen
svenska språket för att beskriva sina observationer och experiment. Ett
resultat var att en vetenskaplig, skriftlig svensk genre successivt började
utvecklas med ett konkret och preciserat språkbruk.
Med den här språkhistoriska utvikningen till en av vårens
föreläsningsserier vill jag önska er alla en riktigt skön sommar. På åter
seende i höst.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande
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Tisdagsföreläsningar
13 maj

Ingvar Blomster
Arkitektur i Uppsala – trender förr
och nu. Sal X
Gästvärd: Johnny Andersson

Föreläsningarna äger oftast rum kl. 13.15 i
sal X universitetshuset. De beräknas pågå
till ca kl. 14.00 varefter möjlighet till frå
gor ges fram till ca 14.30. Hörselslinga
finns i alla lokalerna. Sal X kan nås med
hiss från universitetshusets baksida med in
gång från S:t Olofsgatan.

Ta med kortet från föregående nummer.
Kom i god tid! Många av föreläsningarna blir snabbt fullsatta.

Nästa nummer av tidningen utkommer den 20/8
Manusstopp 6/6

Resor och studiebesök
Tidigare annonserade
resor som kan ha rest
eller återbudsplatser
9, 16 och 23 maj, 5 och 12 september:
Linnévandringar med Roland
Moberg
27 maj–3 juni: Kulturresa till
Litauen med stopp i Riga med
Rolf Wendle
11–15 augusti: Hälsingland med
bl.a. vårt senaste kulturarv
15–19 september: Norra Wales och
Liverpool med Rolf Wendle
23–29 september: Kulturresa till
Skottland med Rolf Wendle
4–11 oktober: Kroatien och
BosnienHercegovinas skatter med
Zlatko Papac
Se USU:s webbplats
(www.usu.se) eller kontakta
sekretariatet (01824 35 01)

Söndag 17 augusti

Opera på skäret – Otello –
med Favoritresor
Otello, Guiseppe Verdis näst sista
opera är ett mästerverk, baserad på
tragedin Othello av Shakespeare.
Handlingen utspelar sig på Cypern
och handlar om svek, förblindande
svartsjuka och tragiska förveck
lingar mellan moren Otello och hans
älskade fru Desdemona. Opera på
Skäret kan åter presentera en
spännande mix av internationella
och svenska sångare, världssolister
och unga stjärnskott. I rollen som
Otello alternerar tenorerna Michal
Lehotsky från Slovakien, en av de
ledande dramatiska tenorerna i
Europa, och Francesco Anile, känd
som den bästa Otello i Verdis
hemland Italien. Båda är ständigt
eftertraktade av världens stora
operahus.
Skäret är ett nedlagt sågverk nära
Kopparberg som på kort tid blivit ett
intressant alternativ för operaintres
serade. Skäret har mycket god
akustik och man spelar under tak,
oberoende av väder och vind.
Tider: kl. 08.15 ca avresa från ICA
Väst, Flogsta med Högbergs buss.
Kl. 08.30 avresa med buss från

Hjalmar Brantingsgatan (nära Willys).
Kl. 10.00 avresa från Cityterminalen
i Stockholm
Kaffe med smörgås i Westerquarn
vid Strömsholms kanal. Lunch (inkl.
måltidsdryck och kaffe) i Bångbro
herrgård, f.d. disponentbostad vid
Bångbro järnverk.
Kl. 16.00 föreställningen börjar
(biljetter av den bästa kategorin).
Vid återresan via Stockholm stopp i
Arboga för en räksmörgås och ett
glas vin.
Återkomst vid midnatt med samma
stopp som på utresan.
Ciceron: Niklas Lindblad
Pris: 1 890 kr för bussresa, måltider,
operabiljett och ciceron
Ansvariga: Maj Aldskogius,
070 565 56 79 och Elisabeth Sellin
Linde, 073 930 15 55
Första anmälningsdag:
fredag 9 maj
Sista anmälningsdag:
torsdag 15 maj
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01

lunch med kaffe samt visning
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55 och
Mia Virving 070 968 76 36
Första anmälningsdag:
måndag 12 maj
Sista anmälningsdag:
torsdag 22 maj
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Söndag 14 september

Idomeneo, re di Creta på
Drottningholmsteatern

Dramma per musica i tre akter av
Wolfgang Amadeus Mozart
Libretto: Giambattista Varesco
Idomeneo blir inledningen till
epoken Mozart i operahistorien. Han
förnyar här den italienska operan
genom förtätad musik och dramatisk
laddning.
Kungen av Kreta, Idomeneo, förliser
under sin färd tillbaka till Kreta efter
Trojanska kriget, räddas av gudarna
och lovar att offra den första person
han möter. Att det blir hans son
bidrar till dramatiken.
Fredag 5 september
Idomeneo spelades senast på
Artipelag
Drottningholmsteatern 1991.
No Man is an Island –
Tider: kl. 14.00 avfärd från
Konstnärliga strandhugg i
S:t Eriks torg
Stockholms skärgård då och nu
Busskaffe vid ankomsten
Få platser är lika omskrivna,
Kl. 16.00 föreställning
besjungna och "bemålade" som
Kl. 19.00 ca hemfärd
Stockholms skärgård.
Kl. 20.30 ca åter i Uppsala
Men idag framstår föreställningen
Pris: 800 kr för bussfärd, busskaffe
om skärgården alltmer som en
och föreställning
nostalgisk turistkliché, där begreppet Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
skärgårdskonst har blivit en tveksam 073 930 15 55 och
kategori. Utställningen ”No Man is
Brittmari Ekholm 073 154 28 26
an Island” försöker med konstens
Första anmälningsdag:
hjälp från slutet av 1800talet och
tisdag 13 maj
fram till idag problematisera bilden
Sista anmälningsdag:
av skärgården med utgångspunkt i
onsdag 28 maj
begrepp som klass, kön och identi
Bindande anmälan till USU:s
tet.
sekretariat 01824 35 01
Tider: kl. 09.00 avfärd från S:t Eriks
torg
Lördag 4 oktober
Artipelag öppnar kl. 11.00.
Kl. 11.30 buffélunch
Utvandrarna på Dramaten
Kl. 13.00 visning
i Stockholm
Kl. 15.00 hemfärd
Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna
Kl. 17.00 ca åter i Uppsala
är en av den svenska litteraturens
Pris: 600 kr för bussfärd, entré,
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verkliga klassiker, och en hörnsten i
historieskrivningen om den stora
svenska utvandringen under 1800
talet. Rolf Lassgård och Stina
Ekblad är KarlOskar och Kristina i
Mats Eks version av Utvandrarna,
med scenografi av den uppmärk
sammade fotografen Aida
Chehregosha. Regissör är Mats Ek i
samarbete med dramatikern Irene
Kraus. Hon har nu gjort en helt ny
dramatisering av Utvandrarna för
Dramatens räkning.
Tider: kl. 17.30 avresa med buss
från S:t Eriks torg
Kl. 19.30 föreställningen börjar
Kl. 23.30 ca åter i Uppsala
Pris: 500 kr
Ansvariga: Margareta Knutson
073 627 27 02 och Gudrun
Bäckström, 070 347 14 03
Första anmälningsdag:
torsdag 15 maj
Sista anmälningsdag: tisdag 27 maj
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01

tangons värld med hyllande folk
massor och moderiktig aristokrati.
Här i en ny uppsättning i regi av
Ronny Danielsson som även låg
bakom storsuccén Jesus Christ
Superstar med Ola Salo. Eftersom
detta är en uppsättning på Göta
Lejon kommer inramningen i bästa
Broadwayanda att bli spektakulär
och bjuda på visuella effekter.
Tider: kl. 13.00 avfärd från S:t Eriks
torg
Kl. 15.00 föreställningen börjar
(längd 2 tim 10 min).
Kl. 17.30 ca hemfärd
Kl. 19.00 ca åter i Uppsala
Pris: 800 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55 och
Jeanette Backman 070 381 98 02
Första anmälningsdag:
onsdag 14 maj
Sista anmälningsdag:
fredag 23 maj
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Söndag 19 oktober

Planerade resor och
studiebesök som
annonseras senare:

Evita på Göta Lejon
Förgyll hösten med Charlotte
Perrelli i huvudrollen i Andrew
Lloyd Webbers och Tim Rices
klassiska musikal Evita. När hon
gjorde rollen på Malmö Opera 2012
fick hon fantastiska lovord från både
svensk och dansk press. Det blir en
extravagant resa i Argentinas och

September Pharmaciautställning i
Uppsala (med eller utan lunch)
Oktober/november Karlfeldt 150 år
– bildspel och scenisk konsert i
Uppsala
Fredag 7 november Matisse och
hans elever, utställning på Walde
marsudde

Nya stipendiater
Margareta Skarin ska gå en akvarellkurs i
Provence. För att bekosta studierna har hon
beviljats 10 000 kr ur Senioruniversitetets sti
pendiefond.
Monica Wiberg avser att studera tyska vid GLS
Sprachenzentrum i Berlin. Hon har beviljats
Folkuniversitetets gåvostipendium på 8 500 kr.

Söndag 16 november kl 11.00–18.00
Musikalen Chicago på Stockholms
Stadsteater
November Don Giovanni på Operan
Januari 2015 Madame Butterfly på
Operan
Våren 2015 Krigsskådeplatser från
första världskriget (ev.)
Maj 2015 Belgrad med Zlatko Papac
och Reseskaparna
ANMÄLAN
Första anmälningsdagen kan du
anmäla dig på telefonsvararen
01824 35 01 fr.o.m. kl. 7.00 (precis)
Du kan anmäla max. fyra medlemmar
med namn och telefonnummer.
De som fått plats får ett inbetalnings
kort med posten. Betala ej innan du fått
denna bekräftelse!
Deltagande i arrangemangen
förutsätter att årsavgiften är betald.

Köordning för anmälan

Till arrangemang som kräver bussresa
finns endast 50 platser. När efterfrågan
är stor kan vi inte tillmötesgå alla, men
vi registrerar alla anmälningar med dag
och klockslag och får på så vis en
rättvis turordning. Vi beklagar de
gånger biljetterna inte räcker till.
Oförutsedda händelser som kan påver
ka resor meddelas på måndagar i Upsala
Nya Tidning under Föreningsnytt.
Samma information lämnas på vår
webbplats www.usu.se

Efterlysning  foton
Jag söker äldre foton – från 1979 och framåt – som belyser Se
nioruniversitetets verksamhet. Har du några sådana vill jag
gärna kopiera eller skanna dem för att lägga in i bildarkivet.
Skicka dem till Olof Wallenius, Rabeniusvägen 24, 756 55
Uppsala eller olof.wallenius@tele2.se. Du kan också kontakta
mig på telefon 01840 23 23. Ange namn, fotodatum, plats,
aktivitet och fotograf.
Tack för hjälpen!
Olof Wallenius
Bildarkivansvarig
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Porträtt av en tisdagsföreläsare
Ingvar Blomster, stadsbyggare
Den 13 maj håller Ingvar Blomster den sista tisdags
föreläsningen för den här säsongen. Han kommer att
tala under rubriken Arkitektur i Uppsala – trender förr
och nu. Dalby är hans hemort och Uppsala har troligen
alltid varit staden med stort S. Intervjun börjar med att
jag berömmer honom för modet att våga spå om
framtidens arkitektur. Nuets trend – spännande!
Ingvar Blomster berättar att han alltid vetat att han
ville bli arkitekt. Förmågan att läsa ritningar, att i
huvudet kunna förvandla ett tvådimensionellt plan till
ett tredimensionellt föremål fick han med moders
mjölken, säger han. I hemmet vimlade det av ritningar
eftersom hans far hade ett byggföretag. Till att börja
med var yrket bara en dröm som blev svårt prövad i
Katedealskolans gymnasium där konkurrensen om
höga betyg var stenhård.
Men han lyckades och kunde börja i Lund där han
kom att höra till den första kullen på det nya
arkitektprogrammet. Skåne blev hans hemort även
efter examen då han fick sin första anställning på ett
arkitektkontor i Helsingborg. Om någon har några
anmärkningar på toaletterna på Helsingborgs
Stadsteater, säger han leende, så bör de vända sig till
mig. Han har också en särskild känsla för operahuset i
Sydney – det där med Höganäsplattor på fasaden – då
dess arkitekt Utzon jobbade på samma kontor.
Efter fem år uppstod en längtan efter något nytt och
efter att återvända till hemorten, kanske där bygga upp
ett eget kontor. Han började lite försiktigt att känna sig
för på stadsbyggnadskontoret i Uppsala och det måste
varit mycket lyckat för där blev han kvar till sin
pensionering. Visserligen prövade han på att vara

Ingvar Blomster talar om trender i arkitekturen

planeringsdirektör under två år. Men det var inte min
melodi, erkänner han, så han återvände till stads
byggnadskontoret nu som dess direktör, en post han
behöll under 10 år. Så Ingvar Blomster känner sitt
Uppsala.
Han berättar entusiastiskt om det enorma nätverk
hans arbete fört med sig. Han tycker sig känna ”alla”
och han gläds åt det. Men han talar mycket allvarsamt
om att söka skapa balans i inflytandet mellan olika
grupper och deras önskemål. Om att söka bygga upp
förtroende, om att kunna ge klara och tydliga besked
och om att vara beredd att pröva andra lösningar.
Ingvar Blomster är mycket medveten om stads
byggandets betydelser i samhällsbyggeriet.
Text: Agneta Sundelöf
Foto: Inger Hammer

3 FRÅGOR
till MAJLIS ANFÄLT BJÖRKLUND som lyssnade på en mer än välbesökt
tisdagsföreläsning 18 mars i universitetsaulan. Föredragshållare var Christer Åsberg
och dagens ämne ”Piedestal och skamvrå. Erik Axel Karlfeldt i samtid och eftervärld”.

Brukar du gå på tisdagsföreläsningarna?
Ja, om det är ett ämne, som intresserar mig.

Vad tyckte du då om dagens föreläsning?
Det var mycket intressant och gav mig en delvis ny bild av Karlfeldt och hans
diktning och kanske också ett nyväckt intresse för en diktare, som jag inte ägnat
många tankar under de senaste trettio åren.

Foto: Inger Hammer

Hur fick du reda på föreläsningen?
Genom Medlemsbladet, som jag brukar läsa.
Redaktionen
5

Tisdagsföreläsning flyttas till universitetsaulan

Agneta Sundelöf intervjuar
Ingvar Blomster
Christer Åsberg om Karlfeldt
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Kaffe och tårta på årsmötet

Susanne Olson föreläser om islam

Klas Göran Karlsson föreläser
om Mellanöstern

Ordföranden BrittLouise Gunnarsson (t.v.)
tackar inbjudna talaren Karin Johannisson

Bo Höistad gästvärd

BrittMarie Bylund intervjuas

BrittMarie Bylund (t.v.) intervjuas
Karin Carlsson
av KarinavCarlsson

Hans Aldskogius Min musik
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Årsmötet 2014
Fredag 21 mars kl. 13.00 var det dags för Uppsala
Senioruniversitets årsmöte, som även i år hölls i
kyrksalen i Missionskyrkan och var tämligen välbesökt.
Efter ett inledande bildspel hälsade ordförande Britt
Louise Gunnarsson mötesdeltagarna välkomna och
förklarade mötet öppnat. Klubban överlämnades till
förra landshövdingen AnnCathrine Haglund, som valts
att leda årsmötesförhandlingarna.
BrittLouise Gunnarsson gav en kortfattad samman
fattning av verksamhetsberättelsen. Kassaförvaltaren
Ellinor Lindström kommenterade resultat och
balansräkningen. Årets verksamhet visade ett under
skott på 39.642 kronor att överföra i ny räkning.
Verksamheten godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
Uppsala Senioruniversitet fyller 35 år 2014. En
jubileumsrapport kommer att ges ut och en aktivitet
planeras under hösten. Extra medel har avsatts för dessa
ändamål. Ett nytt medlemsregistreringssystem testas
och skall vara i fullt bruk i januari 2015. Den lång
siktiga budgeten är väl balanserad.
Sedvanliga val förrättades. Den nya styrelsen
redovisas på sidan 2 i Medlemsbladet. Medlems
avgiften, som förra året höjdes till 250 kronor, lämnades

Fr.v. Ellinor Lindström, Brittmari Ekholm, AnnChatrine Haglund

oförändrad. Inga motioner hade lämnats till årsmötet.
Mötets ordförande konstaterade att Uppsala
Senioruniversitet har en fantastisk verksamhet och
förklarade årsmötets avslutat.
Avgående styrelsemedlemmarna Brittmari Ekholm
och Christina Tellgren avtackades, professor Karin
Johannisson föreläste och därefter serverades kaffe och
tårta.
Text: Margareta Westin
Foto: Inger Hammer

HÅLLA HUVUDET KALLT ELLER GRÅTA
Det gick alldeles utmärkt att gråta offentligt på 1700
talet, ja till och med för männen. Precis som idag. I vår
moderna tid är det helt accepterat att visa känslor i teve.
Det här framgick av Karin Johannissons anförande
”Känslornas historia – finns den?”
Att visa känslor på 1700talet var status. För männen
var det ett tecken på att äga en upphöjd och inlevelse
full personlighet. Litet annorlunda var det förstås med
kvinnorna. De fick visserligen också gråta, men deras
känslouttryck var snarare bevis på sentimentalitet.

Vad grät människorna åt?
Sjuttonhundratalsmänniskan grät åt följetonger och
romaner. När Rousseaus brevroman ”Julie eller Den
nya Héloise” kom ut 1761 fick den känslospråket att
explodera. Liksom poeten Johan Gabriel Oxenstiernas
dagböcker från samma århundrade. Hans poetiska stil
talade till läsarnas hjärtan. För att inte tala om engelska
romanförfattare, som fick kvinnorna att skrika rakt ut
eller gråta floder.
Karin Johannisson berättade att hon bygger sina
teorier på studier av skönlitteratur, konst, dagböcker,
brev och patientjournaler.
Men inte bara dramatiska skeenden i litteraturen
framkallade känslostormar, det gjorde också musiken.
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Karin Johannisson talade om känslor

Det kunde vara ett operastycke eller någon pianosonat
av Schubert. Med ansiktena vända uppåt skulle alla
kunna läsa av varandras känslor där de lyssnade i
salongen. Likaså var det helt i sin ordning att ligga på
en divan med en bok och en körsbärskonfekt mot
gommen.
Alla dessa uttryck var förstås förbehållna den övre
samhällsklassen.
Men sedan blev det tvärstopp.

På 1800talet var det tabu med offentlig gråt. Istället
blev det på modet att visa sig introvert. Musik skulle
lyssnas på med nedböjt huvud och i kontemplation.
Bara på begravningar kunde känsloyttringar tillåtas.

Vinden vänder
Men nu har vinden vänt. Det nedböjda huvudet från
1800talet gäller inte längre. I vårt tjugohundratal ska
det kramas, göras pudlar och gråtas inför tevekameran.
Till och med männen har återfått sin rätt att visa känslor
offentligt. Liksom statsministrar som kan tala med
bruten röst. Att bete sig så visar bara att man äger ett
socialt och politiskt kapital, vilket kan vara nyttigt i
politik och affärer. Känslosamhet är raffinerat, menade
Karin Johannisson, det visar att innehavaren äger en
komplex personlighet. I vår moderna tid ska vi ju både
kunna tänka klart och visa känslor.
Men hur långt ska vi gå? I sitt anförande nämnde

aldrig Karin Johannisson sportjournalistiken.
Inom sportjournalistiken har det väl ändå gått för
långt. Det kan gå an med ett utdraget ”mååål” à la
Lennart Hyland, men dagens vrål? Skriken i teverutan?
Vart har sakligheten och opartiskheten tagit vägen?
Min egen uppmaning till sporten är: Håll huvudet
kallt. Närma er gärna 1800talet. Åtminstone en aning.
Text: Karin Carlsson
Foto: Inger Hammer

Karin Johannisson är professor em. i idé och
lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Prisbelönt,
medicine doktor och med ett trettontal böcker
utgivna. Hit hör Den mörka kontinenten från 1994,
Nostalgia från 2001 och Melankoliska rum från
2009. Karin Johannisson har också varit sommarvärd
i radions P1 två gånger.

Ny studieledare
Vad gör då en studieledare?
I studieledarnas arbetsuppgifter ingår att skicka ut
deltagarlistor, betala ut arvoden och förse Medlems
bladet och hemsidan med programinformation. De tre
studieledarna ingår också i arbetsgänget på sekretariatet
och är dessutom knutna till Arbetsgruppen för serier och
cirklar genom att delta i deras möten då programmet tas
fram.
 Jobbet som studieledare har vissa likheter med mitt
förra jobb på UNT, medger hon, men det tar tid att sätta
sig in i alla olika arbetsuppgifter. Det tar åtminstone en
termin innan man ser hela gången i arbetssättet.

God ordning

Kristina Lernevall måste vara som klippt och skuren för
jobbet. Efter att ha varit anställd i över 40 år som
administratör på Upsala Nya Tidnings redaktion kan
hon det mesta om scheman och bemanningsplanering.
På vårkollegiet i mars träffades som vanligt alla de
personer som gör att höstens serier och cirklar blir
verklighet för oss andra. Ny i rollen som studieledare är
Kristina Lernevall. Hon ingår i den grupp om tre
personer som administrerar serie och cirkelverksam
heten. De övriga två är Malin Åkerblom och Margareta
Ingemarsson.
– För oss studieledare, och särskilt för mig som är
ny, var det ett trevligt tillfälle på vårkollegiet att få
träffa alla deltagare, som vi annars mest har telefon och
mejlkontakt med.

Kristina Lernevall tycker att hon haft hjälp av den
goda ordningen på sekretariatet, där allt finns väl
dokumenterat, vilket underlättar särskilt för den som är ny.
 Det är intressanta arbetsuppgifter, säger Kristina.
Förutom själva jobbet har det varit varit roligt att träffa
så många trevliga funktionärer som jobbar inom
Senioruniversitetet.
Den mest intensiva perioden infaller marsapril och
oktobernovember med det intrikata och spännande
arbetet att lägga ett genomtänkt schema, finna lokaler
som matchar föreläsares, cirkelledares och deltagares
önskemål och att framställa programmanus.
Så när ni nu läser den här tidningen kommer
förhoppningsvis Kristina, Malin och Margareta att ha
pustat ut en aning innan nästa omgång av
programarbetet tar fart till hösten.
Text: Karin Carlsson
Foto: Inger Hammer
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Torsdagssalong
Persisk afton
Klockan 8.27.07 på kvällen den 20 mars i gamla
tingssalen på Storgatan räknades den exakta tidpunkten
unisont ned med de sista sekunderna, och ett sjuttiotal
seniorer höjde sina glas med granatäpplejuice och
önskade glatt varandra ett nytt Nowruz. Det kunde ha
varit obegripligt för oss att fira det persiska nyåret, om
vi inte blivit så väl förberedda. Senioruniversitetet hade
arrangerat en litterär salong som kretsade kring
fenomenet att Sverige har en osannolik mängd översatt
persisk litteratur från 1100talet – den persiska
litteraturens berömda guldålder.
Kvällen hade tidigare inneburit att Ingrid Åberg lärt
oss vad Litterär Salong betydde för Malla Silfverstolpe
och hennes samtid. Ingrid läste ur ett brev som
skildrade en kväll som en informell, inspirerande och
varm samvaro med tidens skalder och musiker på 1820

Persisk salong med CarlGöran Ekerwald

talet vid Stora torget i Uppsala. Till vår förtjusning blev
det så också för oss, när CarlGöran Ekerwald berättat
om baron Eric Hermelin och hans livsverk och Reza
Rezvani om poeten Khajjam och hans dikter.
Ekerwald gav oss Hermelins biografi med ett så
vänligt överseende att man blev betagen av denne suput

som levde rövare i
minst fyra vär
ldsdelar och till sist
pressade sin familj
att kalla honom
sinnessjuk och
placera honom på
S:t Lars sjukhus i
Lund. Det skedde
inte förrän 1909
och dessförinnan
hade Hermelin
som brittisk soldat
verksam i Indien
lärt sig persiska.
Det kom att syssel
Shahryar Bakhshipour på santour och
sätta honom under
Fati Saberi på daf
de 35 åren i Lund
och gjorde att det i dag finns drygt 10 000 oskattbara
verser översatta till svenska. Men det är en guldgruva
som inspirerat många av våra poeter till exempel
Hjalmar Gullberg och Wilhelm Ekelund.
Som avslutning av kvällen läste Reza några dikter
både på originalspråk och i översättning och hans
rytmiska uppläsning på en nästan sjungande persiska
gav oss kanske en vision av den mystik som känne
tecknar denna uråldriga lyrik. Dessutom berättade han
om nyårets namn, betydelse och seder och ledde oss in i
nedräkningen och skålandet för Nowruz. Inramar du allt
detta i specialodlad körsbärsblom och musik på tambu
rinliknande daf och tresträngad santour och lägger till
ett festbord med nötter, sesamkakor, dadlar och andra
godsaker, så får du en bild av den varma, glada, faktiskt
förtjusande salong som Senioruniversitetet ordnat för
sina medlemmar.
Nästa salong äger rum torsdagen den 24 april
(se Medlemsbladet nr 2).
Text: Agneta Sundelöf
Foto: Inger Hammer

NY RAPPORTGRUPP
Från och med i år har en ny grupp åtagit sig att hålla i
Uppsala Senioruniversitets rapportserie. I rapport
gruppen ingår Birgitta Johansson, Lena Jonsell och
Gunilla Öbrink, som är gruppens ordförande. Hittills har
genom åren sjutton rapporter publicerats. Det har till
exempel handlat om redovisning av resultat från
cirkelverksamhet eller historik över Senioruniversitetets
utveckling. De två senaste släpptes 29 januari i år (se
Medlemsbladet 2/14). Närmast aktuellt är en rapport
med anledning av Uppsala Senioruniversitets trettiofem
årsjubileum.

Text och bild: Inger Hammer
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Fr. v. Birgitta Johansson, Lena Jonsell och Gunilla Öbrink

År 2014  ett fredens år
Uppsala kommun har utlyst innevarande år 2014 till ett
fredens år, då alla aktiviteter på något sätt bör knytas
till vad fred innebär. Som framtidstro, trygghet,
livsglädje.
I en seniorförening som vår går tankarna genast till
den fred vi troligen upplevt starkast under vår tid, trots
att vi själva inte varit i krig, nämligen den då andra
världskriget äntligen upphörde. I vår förening finns i
dag den sista generationen som har personliga,
självupplevda minnen från den tiden, den dagen.
Hur vore det om vi bestämde oss för att dela dem
med varandra, berätta dem för varandra?
Redaktionen efterlyser alltså berättelser, associationer,
minnen eller betraktelser kring ordet fred. Känslor,
personer, situationer, drömmar eller repliker. Skriv kort,
bara omkring 10–15 rader, så vi kan publicera många
svar samtidigt. Ungefär så som en redaktionsmedlem
berättar:
Det var i tredje klass i folkskolan en majdag 1945.
Koncentrationen i bänkraderna fick plötsligt en ny
riktning. Även vår alltid nerviga lärarinna tystnade,

tittade ut och följde med blicken vaktmästarens väg mot
flaggstången, med en flagga i famnen. Fröken blev
nyfiken och skickade ut en av pojkarna för att fråga.
Hon valde Kalle, han som alltid tycktes ha för mycket
spring och bus i sinnet. Kalle återvände snabbt, såg lite
förbryllad ut men sa utan att själv riktigt förstå: ”Vakt
mästaren säger att det är fred”. Då började fröken
storgråta. Vi stirrade skrämda på Kalle, på fröken och
på Kalle igen – vad hade han nu ställt till med? Vad
hade vi nu gjort? Men fröken bara grät och grät. Vi fick
gå hem för fröken kunde inte sluta gråta. Och vi gick,
oroliga och skamsna.
Skicka era berättelser till sekretariatet per mail eller
post, skriv i ämnesrutan eller märk kuvertet med Med
lemsbladet. Vi väntar med spänning på era bidrag.
Sekretariatet/Medlemsbladet, Bergsbrunnagatan 1,
751 23 Uppsala
usu@usu.se
Redaktionen

Utbyte med England
Är Du intresserad av att delta i ett seniorutbyte
med England i september i år.
Tanken är att ca 10 seniorer från Senior
universitetet i Uppsala besöker Surrey
syd/sydväst om London under en vecka. Våra
värdar är medlemmar av senioruniversitetet i
den lilla orten Fetcham i Surrey. De engelska
seniorernas svarsbesök beräknas äga rum
under våren 2015.
Du som är intresserad av att delta i utbytet med
England är välkommen att anmäla
ditt intresse senast den 23 maj till Brittmari
Ekholm, Brittmari.Ekholm@telia.com,
01812 62 36, 0731 54 28 26.

Under 2015 planeras ett motsvarande utbyte
med Island och Senioruniversitetet i
Reykjavik. Ytterligare information lämnas
under hösten 2014.

Från vänster Agneta Sundelöf, Margareta
Westin, Anders Källström, Karin Carlsson,
SigBritt Edéll och Inger Hammer
Foto: Stewen Quigley

REDAKTIONEN PÅ STUDIEBESÖK
Medlemsbladets redaktion gjorde för en tid sedan ett
studiebesök på Biz&Arts redaktion och träffade Stewen
Quigley. Vi fick bland annat ta del av hans tankar kring
layout och det tryckta ordets betydelse i framtiden.
Besöket avslutades med att Stewen Quigley, som är
fotograf till professionen, tog en gruppbild av oss. Så
här kan vi presentera en komplett bild av redaktionen.
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Kursverksamheten vid Uppsala universitet
Box 386
751 06 Uppsala

FÖRENINGSPOST

En frivillig minnesförlust
Jag minns inte om jag var ensam som barn.
Jag minns inte vad man berättade för mig.
Jag minns inte om jag grät mig till sömns.
Jag minns inte om jag trodde på kärleken.
Jag minns inte om jag var borta länge om nätterna.
Jag minns inte om jag var trygg i min ensamhet.
Jag minns inte det där svarta mörka.
Jag minns inte om jag skrek.
Jag minns inte om mina ögon var vidöppna.
Jag minns inte om det var isande kallt.
Jag minns inte om jag gav upp hoppet.
Jag minns inte om det var det som räddade mig.
Jag minns inte om det kan ha varit helt nyligen.
Jag minns inte verkligheten.
Jag kommer aldrig att glömma.
Yvonne Wetterling

