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under oktober–november och gäller följande
kalenderår.

September inleddes med en intressant tisdags
föreläsning i Grönwallsalen, som var fylld till sista
bänk. Bytet till större lokal visade sig vara lyckat.
Samma dag hade styrelsen haft sitt första möte för
hösten och då behandlade vi bland annat det
stundande 35årsjubileet. Det kommer att bli en
spännande eftermiddag i Universitetsaulan med ett
varierat och digert program. Boka alltså in den
22 oktober för det här evenemanget som är gratis för alla medlemmar. Då
Senioruniversitetet bjuder på kaffe i pausen, måste kansliet få din anmälan
för att kunna beräkna åtgången. Så om du inte redan anmält dig, gör det nu!
Senioruniversitetet fortsätter att växa. Under året har drygt fyrahundra
nya medlemmar tillkommit, 140 sedan juli. Som tidigare år har kansliet
haft bråda dagar sedan höstprogrammet kom ut; vissa dagar har man jobbat
i fyrskift för att hinna registrera alla anmälningar till cirklar och föreläsnings
serier innan dessa sätter igång. I ett par fall har man också valt att byta
lokal för att alla intresserade ska kunna följa serien. Det gäller för serien
”Vart går Ryssland?” som flyttats till den stora salen i Missionskyrkan.
Vårt nuvarande anmälningssystem är mycket arbetskrävande och därför
kommer ett nytt, modernare system att tas i bruk 2015. I november
kommer ett brev att sändas ut till alla medlemmar med information om det
nya systemet och med anvisningar om hur medlemsavgiften för nästa år
ska betalas in. Betala alltså inte in avgiften för 2015 förrän du fått brevet.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

Plusgiro
För årsavgift: 19 74 24-5
För cirklar och föreläsningar: 39 70 67-0
För resor och studiebesök: 498 69 81-1
Meddela adressändring. Det är viktigt att
USU:s expedition har rätt adress till sina
medlemmar så att informationen går fram.
Glöm därför inte att meddela ändringar av
e-post, annan adress och telefonnummer till
expeditionen.

Tisdagsföreläsningar
Föreläsningstiden är 13.15–ca 14.30. Tisdagsföreläsningarna är fritt
tillgängliga för de medlemmar som betalt årsavgiften.

28 okt
www.usu.se
Omslagsbild: Festen ska börja.
Foto: Inger Hammer

Kristina Edström
När får vi superbatterier?
Gästvärd: Bo Höistad
Grönwallsalen, ing. 70 Akademiska
sjukhuset

11 nov

Mattias Jakobsson
Gener berättar om människans
evolutionära historia
Gästvärd: Eva Willén
Missionskyrkan, kyrksalen

25 nov

AnnaMalin Karlsson
När språkkänslan trotsar
forskningen  erfarenheter från tre
års språkspaltskrivande
Gästvärd: Ingrid Åberg
Missionskyrkan, kyrksalen

9 dec

Stephan Rössner
Fetma: Från fryntlig fyllighet till
folkhälsohotande farsot
Gästvärd: Jan Fagius
Missionskyrkan, kyrksalen

Nästa nummer av tidningen utkommer den 12/1 2015
Manusstopp 28/11

Uppsala Senioruniversitet 35 år
Jubileumsseminarium
Onsdag 22 oktober kl. 13.00–17.15
Uppsala universitets aula

Nu börjar festen!

Program
Kl. 13.00–15.00
• Ulf Johansson Werre med trio
• Välkomsthälsning av Senioruniversitetets ordförande BrittLouise Gunnarsson
• Jubileumsrapporten. Gunilla Öbrink
• Universums mörka sida. Föreläsning av Ulf Danielsson
• Parfym genom tiderna – från molekyl till miljardindustri. Föreläsning av Johanna Post Lindqvist
Kl. 15.00–15.30 Kaffepaus
Kl. 15.30–17.15
• Gustaf Fröding i dikt och ton
Medverkande: Gunnel Fagius, Björn Ringström och Gunilla Öbrink
• Krim i historia och nutid. Föreläsning av Ulla Birgegård
• På nya irrfärder – USU:s egen kör Goldsingers bjuder på både örhängen och allsång
under ledning av Gina van Dam
Seminariet är öppet för Senioruniversitetets medlemmar och är kostnadsfritt
Anmälan om deltagande görs till USU:s sekretariat, gärna per mail usu@usu.se eller telefon 01824 35 01
Sista anmälningsdag: Måndag 20 oktober

Vårt nya anmälningssystem
Som vi tidigare berättat kommer vi att införa ett nytt
system för medlemsadministration och anmälningar till
aktiviteter. Via vår hemsida får man kontakt med
systemet som beräknas vara igång från november. Ett
brev med utförlig information kommer att skickas till
alla medlemmar i början av november.
Medlemskap: Varje medlem får ett medlemsnummer.
Med det numret och ett lösenord kan medlemmen själv
kontrollera sina uppgifter, och ändra om så behövs. Ett
medlemskort med medlemsnumret och ett inbetalnings
kort följer med brevet i början av november. BETALA
INTE AVGIFTEN FÖR 2015 INNAN DU FÅTT
BREVET!
Anmälan till serier och cirklar: Medlemmen anmäler
sig själv via hemsidan till önskade serier och cirklar.

Man får direkt veta om man kommer med, står på
reservplats, eller inte alls kommer med. Systemet
öppnas för anmälan tre dagar efter att programmet
kommit ut. Den som inte har tillgång till dator eller
datorhjälp får skicka in anmälan per post.
Anmälningsblankett kommer att finnas i Medlems
bladet. Sekretariatet lägger in de anmälningarna när
systemet öppnats för alla medlemmar. Avgiften betalas
ej i förskott utan mot faktura, som medlemmen själv kan
ta ut från hemsidan. Den som skickar in anmälan per
post får faktura med brev.
Resor och studiebesök: Ingen ändring, anmälan per
telefon som vanligt.
Bertil Eriksson
ITansvarig
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Porträtt av en tisdagsföreläsare
Det är en vacker höstdag, då jag går genom Engelska
parken för att träffa professor AnnaMalin Karlsson på
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
Professuren i svenska språket med inriktning mot
sociolingvistik har hon innehaft sedan april 2012, då
hon efterträdde Senioruniversitetets nuvarande
ordförande. Åren 2008–2012 var AnnaMalin professor
i modern svenska vid Södertörns högskola – enligt
hennes utsago en framåt och engagerad högskola
inriktad på att utjämna sociala skillnader.
AnnaMalin är 45 år, född i Södertälje, uppvuxen i
Örebro. Efter avslutad skolgång ville hon upptäcka
något annat än hemstaden. Valet föll på Lund och
ämneslärarlinjen i svenska och franska. Hon visste inte
vad hon ville bli. Det fanns ingen akademisk tradition i
hennes familj och skolans studievägledning var inte den
bästa. Väl på plats upptäckte hon att man även kunde
läsa enstaka kurser och valet föll på konstvetenskap.
Hon fortsatte sina studier vid Stockholms universitet
och tog en fil.kand. i svenska, konstvetenskap och ryska
och senare en i journalistik. Under första året som dok
torand i nordiska språk arbetade hon som journalist på
Kamratposten med roliga och varierande arbetsuppgifter.
År 2002 blev AnnaMalin fil.dr. på en avhandling om
tidiga personliga hemsidor på nätet och skaparnas
tankar kring texter, funktion, språk och form. Hon har
drivit projekt om skriftbruk i arbetslivet i yrken, där
man inte tror att man skriver något (exempelvis vården)
så kallad språkvetenskaplig etnografi. Hon har givit ut
Skriftbruk i förändring och En arbetsdag i skriftsam
hället samt i samarbete med Per Holmberg Grammatik
med betydelse. Hennes arbete sker ofta i workshops och
symposier. AnnaMalin tycker även om att arbeta med

andras texter. För
närvarande hand
leder hon fem
doktorander. Hon
är särskilt intres
serad av hur språ
ket är med och
skapar vår sociala
verklighet.
Hon skriver
sedan 2011 språk
spalter i Svenska
Dagbladet och har
också skrivit
några barnböcker:
Kapa ben och
Professor AnnaMalin Karlsson
tappa blod (om
pratar om språk.
läkekonstens
historia) tillsammans med Fibben Hald, Flaggboken
(flaggans historia) med Anders Nyberg och Navel fram
och prutt därbak (om kroppen) med Maria Borelius och
Pija Lindenbaum.
På fritiden vistas AnnaMalin gärna utomhus. Hon
tycker om att segla, paddla och åka långfärdsskridskor
– allt som har med vatten att göra. Hon spelar cello och
är med i en bokcirkel. Bostaden är i Stockholm och
arbetsplatsen i Uppsala, så det är tågpendling som
gäller, vilket hon tycker är trevligt. ”Man kan ju jobba
på tåget”.

Text: Margareta Westin
Foto: Mikael Wallerstedt

Föreläsningen – När språkkänslan trotsar forskningen
– äger rum tisdag 25 november i Missionskyrkan.

AIUTA i Toulouse:

Samarbete över gränserna

Deltagare från Uppsala Senioruniver
sitet var Karin Carlsson, som under
konferensen valdes till ordinarie leda
mot i styrelsen och Gunhild Hammar
ström, som invaldes som suppleant.
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Att se till att gator
lagas så att äldre inte
ska bryta ben och
höfter – det var en av
uppgifterna för ett av
senioruniversiteten i
Brasilien – litet
överraskande för
mig, en svensk som
är van att låta
gatukontoren sköta
den detaljen.

Brasilien var ett av de länder som deltog i
konferensen ”Internationellt samarbete”, som i år ägde
rum i Toulouse och var arrangerad av nätverket
AIUTA*, där Uppsala Senioruniversitet är medlem.
Konferensen gav inblickar i olika länders verksamhet
men handlade, som titeln angav, mest om samarbete
över gränserna med presentationer från ett tjugotal
länder – från Kina i öster till USA i väster.
Ett intressant exempel gavs av Donauregionen, som
pekade på att länder som t.ex. Slovenien, Moldavien,
Österrike, Rumänien och Serbien ordnar möten där
deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter kring sin

gemensamma historia, naturkunskap eller sina
mattraditioner.
Ett annat gavs av Kina som pekade på sina
utbytesprogram med USA, Australien och Sydkorea.
Ett tredje exempel handlade om Costa Ricas kontakter
med AgeFriendly Cities, städer som utmärker sig
genom bra verksamhet för äldre.
Ytterligare ett projekt – från Singapore – gick ut på att
skapa billiga resor för seniorer för att ge dem möjlighet
att delta i temaresor kring andra länders geografi,
historia och sociala förhållanden.
Själv rapporterade jag om alla de språkkurser som
utmärker Uppsala Senioruniversitet och som resulterar i
berikande studieresor och utbytesresor.
Men även om AIUTAkonferensen visade prov på

olikheter kändes många länders verksamheter bekanta.
Konstresor, matresor eller språkresor hör hit, liksom
stora delar av kurser och cirklar.
Sättet att organisera sig skiljer sig däremot åt: I
Bratislava i Slovakien är seniorverksamheten en del i
universitetens verksamhet, medan de brittiska
universiteten rekryterar sina handledare bland de egna
cirkeldeltagarna.
Konferensen i Toulouse hölls den 2 till 4 juni 2014.
Brittmari Ekholm, som varit styrelseledamot i fyra år,
avgick i samband med konferensen.

Text: Karin Carlsson

* AIUTA. Association Internationale des Universités du Troisième Age

Inte bara en snyting
På en guidad promenad under konferensen i Toulouse i juni kom jag att prata
med idrottsläraren Frédéric Heuser, som ger kurser i självförsvar för de
franska seniorerna. Han berättade att han varannan vecka samlar en grupp
från sitt senioruniversitet för att instruera dem i självförsvar. Kurserna varvas
med promenader och lättgympa.
Nu handlar det inte om att på fläcken ge skurken en snyting utan om att i
första hand kunna förstå och analysera en hotfull situation, menar
Frédéric Heuser.
Men visst måste en utsatt person kunna tillämpa särskilda tekniker för att
skydda sig mot slag och frigöra sig ur grepp. Det är också sådana metoder
som Frédéric Heuser lär ut tillsammans med övningar som går ut på att hålla
sig fysiskt stabil i känsliga lägen.
Men bland det viktigaste, menar Frédéric Heuser, är ändå att lära sig att
reagera i rätt ögonblick på ett väl avvägt och effektivt sätt! Och förstås inom
lagens råmärken.
Kanske vore en sådan kurs någonting för Uppsalas seniorer? Frédéric
kunde mycket väl tänka sig att komma till Sverige.
Text och bild: Karin Carlsson

Idrottsläraren Frédéric Heuser lär
franska seniorer självförsvar

Torsdagssalong
Torsdag 20 november

Hemma i två världar
I torsdagssalongen förs denna gång ett samtal om den
dubbla identitetens möjligheter och problem utifrån
skilda judiska erfarenheter. Katarina HellgrenDahl,
Ricki Neuman och Leif Zern tillhör alla tre andra/tredje
generationen efter Förintelsen och har erfarenhet av att
tillhöra en minoritet i det svenska majoritetssamhället.
De har på olika sätt närmat sig identitetsfrågorna:
Katarina HellgrenDahl med sin CD Oi Mamme, som
hon tillägnat sin mamma och sina judiska rötter, Ricki
Neuman med romanen: Ni är inte så märkvärdiga som

ni tror och Leif Zern med självbiografin Kaddish på
motorcykel.
Musik: Katarina HellgrenDahl
Tid: Torsdag 20 november
Plats: Storgatan 11
Avgift: 125 kronor. Förfriskningar ingår. USU:s
sekretariat skickar faktura när anmälan inkommit.
Bindande anmälan görs till USU:s sekretatiat,
018243501
Första anmälningsdag: måndag 20 oktober
Ansvariga: Ingrid Åberg, 070 3023927 Gunilla Öbrink,
018324648
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År 2014 – ett fredens år

Stockholm 7 maj 1945

Foto: Gunnar Lund

jag såg som ett snöfall av
papper i luften. Folk tömde
Jag har små rosetter i håret. Röda, vita och blå. Jag är
hela papperskorgar genom
tolv år. Norge är fritt.
fönstren. Jag mötte ingen jag
Jag hade cyklat ned till Kungsgatan från Rindögatan
kände. Samtidigt kändes det
på Gärdet, där vi bodde. Jag kan också ha tagit bussen.
som om jag kände alla jag
Fyrtioettan eller fyrtiotvåan. Men det var enkelt att
trängdes med.
cykla till centrum för det fanns nästan inga bilar på
Hur jag kom hem och vad
gatorna. Jag hade inte sällskap med någon kamrat.
jag berättade hemma har jag
Varför jag valt att uppleva denna stund ensam minns jag
ingen aning om.
inte. Ändå vet jag, att det var ett avsiktligt val.
När jag senare i livet såg
Vad såg jag? Vad minns jag? Mest är det synintryck.
TVserien ”Någonstans i
Jag minns Kungstornen med ett myller av människor
Sverige”, där det visades journalklipp från dagen,
längs broräcket. Jag vet på vilken sida av gatan jag gick, kändes det märkligt att ha varit med den gången, att
den södra. Sakta maldes jag framåt bland alla
känna igen allt och tänka: där gick jag! Detta har jag
människor. Jag minns, att det inte kändes obehagligt
varit med om. Jag blev starkt gripen.
alls. Trängseln var närmast njutningsfull. Alla var ju
Allra tydligast minns jag trots allt mina röda, vita och
bara glada. Jag tittade upp mot husväggarna och såg
blå rosetter.
fullt av öppna fönster, som folk lutade sig ut genom och
Ingalill Thun

Tack för era berättelser om egna upplevelser från fredsdagen!
Redaktionen

Resor och studiebesök
Tidigare annonserade resor som
eventuellt kan ha rest eller
återbudsplatser
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat 01824 35 01
Utvandrarna på Dramaten. Om det
blir fler föreställningar under våren
kontaktas de som står på väntelistan.
17 okt: kl. 09.00–16.00
Stadsexkursion i anslutning till
serien ”Lär känna stadens årsringar
– Uppsalas arkitektur”. Kan komma
att dubbleras. I så fall kontaktas de
som står på väntelistan.
19 okt: kl. 13.00–19.00 Evita på
Göta Lejon. Fullt.
24 okt: kl. 13.00–15.00. Träffpunkt,
Storgatan 11. Längtan heter min
arvedel. Erik Axel Karlfeldt 150 år.
Pris: 270 kr. Ett fåtal platser.
7 nov: kl. 8.45–16.30 ”Matisse och
hans elever” på Waldemarsudde.
Fullt.
15 nov: kl. 13.00–20.00. Don
Giovanni på Kungliga Operan. Fullt.
16 nov: kl. 11.00–17.30. Musikalen
Chicago på Stockholms stadsteater.
Pris: 565 kr. Ett fåtal platser.
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Nya resor
Fredag 21 november 2014

Joyce Tenneson – en av USA:s
mest intressanta fotografer på
Fotografiska
Joyce Tenneson arbetar nästan
genomgående med porträtt, men hon
viker av från våra traditionella
föreställningar om vad ett porträtt är.
Hon porträtterar t.ex. åldrandets
skönhet och visdom. Hon försöker
gestalta livets komplexitet med alla
dess glädjeämnen och tillkorta
kommanden i en enda bild. Hennes
nya utställning heter Light Warriors.
Tider: kl. 09.00 avfärd från
S:t Eriks torg
Kl. 11.00 Guidad visning
Kl. 12.00 Lunch i kocken Paul
Svenssons nyöppnade restaurang
Kl. 14.00 Hemfärd
Åter i Uppsala ca kl. 15.00
Pris: 610 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde,
073 930 15 55, Mia Virving,
070 968 76 36
Första anmälningsdag:
tisdag 21 oktober
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Fredag 28 november

Från tsarer till folkkommissarier –
Ryskt och sovjetiskt måleri från
Ryska Museet i S:t Petersburg på
Nationalmuseum/Konstakademien
Höjdpunkter ur det ryska måleriets
historia. 65 målningar, från det
tidiga 1800talet via kända moder
nistiska konstnärer som Kandinskij
och Chagall till Stalintidens realism,
visas i utställningen som är ett
samarbete med Ryska Museet i
S:t Petersburg.
Tider: kl. 09.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Busskaffe på ditresan.
Kl. 11.00 visning
Kl. 13.00 återresa. Baguette och
dryck på hemresan.
Åter i Uppsala ca kl. 14.30
Pris: 395 kr.
Ansvariga: Brittmari Ekholm,
073 154 28 26 och
Gudrun Bäckström, 070 347 14 03
Första anmälningsdag:
torsdag 23 oktober
Bindande anmälan till USU:s
sekretariat 01824 35 01

Torsdag 5 – söndag 8 eller
fredag 6 – söndag 8 februari
2015

Dag 5. Bussresa till Verdun. Guidad
tur i Reims och besök av katedralen
samt champagnehuset Tattinger
med champagneprovning.
Vinterfest i Dalarna med
Dag 6. Besök av slagfälten runt
Martin Fröst
Verdun och det underjordiska
Buss från Uppsala. Program och
citadellet. Stadspromenad i Colmar.
tider ej klart vid pressläggningen.
Dag 7. Utflykt till Strasbourg. Besök
Kostnad: 6 490 kr för 3 dagar inkl
i EUparlamentet, guidad stadstur.
USUrabatt, för bussresa, hotell,
Dag 8. Utflykt till Vogeserna längs
måltider och konsertbiljetter.
Route de Crêtes och genom
För 4 dagar: 8 490 kr inkl rabatt.
vindistrikten söder om Colmar.
Mer information kan beställas från
Dag 9. Vinvägen norrut. Besök i
USU:s sekretariat eller hämtas på
USU:s hemsida. Arrangör Favoritresor BadenBaden. Hemresa med SAS
flyg från Frankfurt/Main. Ankomst
Ansvariga: Maj Aldskogius,
till Arlanda kl. 21.55.
01846 03 30 och Elisabeth Sellin
Pris: 13 900 kr. Priset inkluderar:
Linde, 073 930 15 55
Bussresa enligt programmet. Del i
Första anmälningsdag:
tvåbädds utsides Ahytt på färjan
måndag 27 oktober
Trelleborg–Travemünde inkl.
Bindande anmälan till USU:s
buffémiddag och frukost. Del i
sekretariat 01824 35 01
dubbelrum sju nätter inkl. frukost
(enkelrumstillägg 3 400 kr): Brügge
Måndag 9 februari 2015
(3 nätter), Verdun (1 natt), Colmar (3
Seminarium med Serhat Pactas
nätter). Sex middagar. Entréer i
om resor till Turkiet samt liten
Ypern och Verdun.
Turkietfest för dem som redan varit
Champagneprovning. Samtliga
med Serhat i Turkiet.
utflykter. Vägskatter. Flygresa
Se Medlemsbladet nr 1, 2015
Frankfurt–Arlanda. Transfer
Onsdag 25 – fredag 27 mars Arlanda–Uppsala.
Ansvariga: Helmut Müssener,
2015
0173104 50 och
Musikalen Mamma Mia på
Margareta Knutson, 073 627 27 02
Svenska teatern i Helsingfors
Första anmälningsdag:
Tid och pris med USUrabatt med
tisdag 28 oktober
delas senare. År 2014 var priset
Sista anmälningsdag:
2 910 kr inkl USUrabatt. Buss från måndag 1 december
Uppsala, båtresa med tvåbäddshytt,
Bindande anmälan till: Sundbergs
två nätter inkl frukostbuffet, en
busstrafik AB, Östhammar,
buffetmiddag med vin, en trerätters
Tullportsgatan 10, 74231
middag exkl dryck, teaterbiljett. Mer Östhammar, 0173460 18,
information kan beställas från
info@sundbergsbuss.se
USU:s sekretariat eller hämtas på
USU:s hemsida. Arrangör Favoritresor
Lördag 2 – onsdag 6 maj
Ansvariga: Maj Aldskogius,
2015
01846 03 30 och Mia Virving,
Resa till Belgrad med
070 968 76 36
Zlatko Papac
Första anmälningsdag:
Belgrad är huvudstad i Serbien och
onsdag 29 oktober
en av Europas äldsta städer.
Bindande anmälan till USU:s
Detaljerat program kan rekvireras
sekretariat 01824 35 01
från USU:s sekretariat eller hämtas
från USU:s hemsida.
Fredag 10 – lördag 18 april
Pris: ca 7 650 kr med USUrabatt.
2015
I priset ingår flyg Stockholm–Belgrad,
Vårresa till Belgien, norra
del i dubbelrum med frukost 4 nätter,
Frankrike och Alsace
3 middagar, 4 luncher, 2 vinprovningar.
med Helmut Müssener
Bussresa och besök 5 dagar enligt
Dag 1. Bussresa till Trelleborg
program. Tillägg för enkelrum: 200 kr.
Dag 2. Bussresa till Brügge/Belgien Arrangör Reseskaparna
Dag 3. Utflykt till slagfälten i när
Ansvariga: Maj Aldskogius,
heten (krigskyrkogård i Langemark
01846 03 30 och Elisabeth Sellin
och museet i Ypern ”I Flandern
Linde, 073 930 15 55
fields”). Guidning i Brügge.
Första anmälningsdag:
Dag 4. Utflykt till Bryssel.
torsdag 30 oktober
Stadsrundtur och besök på EU
Bindande anmälan till USU:s
parlamentet.
sekretariat 01824 35 01

Maj 2015

Kulturresa till Yorkshire
Preliminärt program (fastställs i
november) kan beställas från USU:s
sekretariat eller hämtas från USU:s
hemsida.
Ansvariga: Rolf Wendle och
Margareta Knutson, 073 627 27 02
Anmälan till: Rolf Wendle,
01812 48 38, 076 627 67 65,
rolfwendle@home.se

Torsdag 29 maj – torsdag 5
juni 2015

(prel. datum)
Kulturresa till Litauen,
vårt okända grannland i öster, med
stopp i Riga.
Preliminärt program kan rekvireras
från USU:s sekretariat eller hämtas
från USU:s hemsida.
Pris: 7 200 kr
Reseledning: Rolf Wendle,
engelsktalande litauisk guide
Ansvariga: Rolf Wendle och
Margareta Knutson, 073 627 27 02
Anmälan till Rolf Wendle
01812 48 38, 076 627 67 65,
email: rolfwendle@home.se.
Preliminär anmälan kan göras
omgående.
Resor som annonseras i
kommande Medlemsblad:
Fredag 6 mars. Bååtska palatset,
Frimurarordens stamhus, Stockholm
Hösten 2015. Istanbul med Serhat
Pactas (prel)
Hösten 2015. Irland med Rolf
Wendle
ANMÄLAN
Första anmälningsdagen kan du
anmäla dig på telefonsvararen
01824 35 01 fr.o.m. kl. 07.00 (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
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Ett barndomsminne
September 1939 och världskriget var ett faktum.
Den 30 november bombades Helsingfors och många orter
runt om, av Sovjet.
Staden brann och gatorna var täckta av glassplitter.
Mörkläggning, livsmedelsransonering, blixtinkallning av
värnpliktiga, utflyttning av alla viktiga kontor, främst statens,
till landsorten, evakuering av barn och åldringar till landet.
Det rådde fullkomligt kaos överallt. Vår lilla familj, Mor och
Far, min bror, som var tio år och jag nyss fyllda tre, hade levt
ett helt lugnt normalt liv.
Nu var inget sig likt längre, Far blev inkallad och Mor bara
grät och grät.
Det var svårt att förstå för en så liten flicka vad världskrig
betyder. Visst förstod jag att det måste vara någonting alldeles
hemskt när alla runtomkring var ledsna och min bror
berättade målande om hur dessa bullrande maskiner kunde
sprida död överallt. Han förstod nog inte heller, men visst var
det spännande händelser i en tioårings liv.
Varje kväll skulle mörka filtar hängas för alla fönster och
ingen fick vistas ute efter mörkrets inbrott.
När bomblarmet gick skulle alla, så fort som möjligt söka sig
till närmaste bombskydd. Under en tid kom larmen ofta och
det innebar att man sällan klädde av sig allt inför natten, jag
fick behålla livstycke och strumpor på i fall att vi brådskande
måste ge oss iväg. Vårt bombskydd låg i ett närliggande
kvarter och det var fuktigt och kallt därinne.
Jag var i alla fall glad över att inte behöva knäppa livstycket
varje dag, det var rätt besvärligt att få i alla knappar då det
skulle knäppas i ryggen.
Senare har jag funderat över varför livstycket inte kunde
knäppas fram istället, det hade underlättat på alla sätt, men så
var det inte då.
Min Mor fick arbete på en matbespisning och min bror gick
fortfarande i skolan och kunde klara sig på egen hand några
timmar, men hur skulle det bli för mig.
Mor tog ett snabbt beslut, jag skulle få komma till mormor.
Första dagen mor var ledig packades mina saker i en väska
och vi skulle ta tåget till mormor. Jag var glad och
förväntansfull, tills min bror berättade att vi kanske aldrig
skulle se varandra igen, att dessa bullrande maskiner kunde
utplåna oss alla och förstöra allt.
Jag föll i gråt och min bror fick ett nyp i örat av mor.
Mormor bodde ensam i sin lilla stuga, långt till närmaste
granne och affären, men hon ville inte flytta, tyckte det var
lugnt och bra som det var och helt ensam var hon ju inte.
Några höns, en elak tupp, fyra får och en bagge, hunden Boj
och tvillingkatterna A och B.
Det var tre kilometers promenad från stationen och sedan ca
300 meter på en oplogad skogsväg fram till mormors stuga.
Väl inne i stugvärmen fick vi ”cikoria kaffe” och skorpor.
Mormor förvarade dem i en plåtburk på spiselkransen och

den togs fram bara vid särskilda tillfällen. Det krasade så
härligt i munnen och mormor sade att vi fick ta så många vi
ville. Mor tyckte det var dags för oss att gå ut och hälsa på
djuren medan hon och mormor pratades vid och snart blev det
tid för dem att åka tillbaka.
Jag grät, ingen visste ju om och när vi skulle ses igen.
Mor grät också och mormor fick med milt våld ta mig ifrån
hennes famntag.
Mormor var stor och trygg, långkjolar förkläde och huvudduk.
Varje söndag tog hon på ett rent struket förkläde och
huvudduk, plåtburken kom fram och vi doppade. Sedan satte
mormor sig i gungstolen och jag på en pall med huvudet i
hennes knä.
Det var dags för gudstjänsten, radion användes bara för
nyheter och gudstjänst.
Det var en skön stund, mormor vaggade sakta fram och
tillbaka medan hon sjöng med i alla psalmer, förklädet
doftade nystruket, klockan tickade och doften av ”kaffet” satt
kvar i köket.
Jag lärde mig många psalmer som finns kvar i mitt minne än i
dag.
Tiden gick, mor hade lovat, att till jul skulle alla komma till
mormor och vi skulle vara tillsammans, jag räknade dagarna,
men det blev inte så.
Det var omöjligt att ta sig ut från staden och från min far hade
ingenting hörts.
Mormor hade i hemlighet sytt en trasdocka till mig, den fick
namnet Ada och följde mig troget under lång tid. En äggakaka
till ”kaffet” i stället för skorpor och gröt på kvällen blev vår
julmiddag. Allt andades frid.
Då hördes ljudet av flera ryska bombplan som var på väg mot
Huvudstaden.
Jag hörde mormors röst, Gud hjälpe oss alla.
Vi kunde höra dånet när bomberna träffade sitt mål, hela
stugan vibrerade.
När det blev stilla igen gick vi ut på trappan, hela himlen var
rödfärgad. Helsingfors brann.
Jag var rädd och grät tyst, nu skulle det komma som min bror
berättat om, vi skulle alla dö och aldrig få träffas mer. Hela
min lilla kropp skakade.
Mormor svepte in mig i sin långa kjol, höll med båda armarna
runt mig och sade. Kom ihåg en sak Siw, när Gud är med dig
kan ingen vara mot dig.
De orden har jag burit med mig genom livet.
Den natten fick jag ligga hos mormor, det var varmt och
skönt, doften av linimentet, som mormor smorde in sina
värkande ben med, luktade starkt och sved i ögonen,
mormors lugna röst när hon bad aftonbönen, värmen från
kakelugnen och klockans tickande gjorde att allt kändes
tryggt och lugnt igen.
Siw Strömberg

