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Senioruniversitetets program
håller våra hjärnor levande
Forskning om den mänskliga hjärnan är ett viktigt
och aktuellt område. Möjligheten att genomlysa
hjärnan med hjälp av datortomografi har bidragit
med ny kunskap om hur hjärnceller fortsätter att
bildas under hela vår levnad och hur olika centra
aktiveras vid olika sysselsättningar. Den tidigare
rådande uppfattningen att vår hjärna var färdig
bildad i ungdomen har fått ge vika för insikten att
nervceller bildas livet igenom. Vetskapen om att hjärnan är dynamisk och
möjlig att förändra har förstås stor medicinsk betydelse, men den ger också
nytt perspektiv på växande och åldrande.
INOM SENIORUNIVERSITETET har aktuell hjärnforskning berörts i flera serier
och föreläsningar de senaste terminerna. En pedagogisk infallsvinkel på
forskningsområdet gav Henrik Brändén vid det kollegium för cirkelledare
och serieansvariga som anordnades i början av mars. Han belyste med
aktuell forskning hur hjärnan processar och påverkas av olika former av
kultur. Träning i positiva och socialt stimulerande miljöer gynnar inlärning
och hjälper människor att vidmakthålla sin mentala vitalitet högt upp i
åren. Senioruniversitetets program med föreläsningar och studiecirklar
lyftes fram som berikande miljö.
MED DET HÄR UPPMUNTRANDE STÖDET för vår verksamhet vill jag önska er
alla en riktigt skön sommar. På återseende i höst.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande
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Tisdagsföreläsningar
12 maj

Jan Arvid Henningsson
Från undersåte till medborgare – de
arabiska folkens kamp för
värdighet.

Gästvärd: Kersti Ullenhag
Grönwallsalen Akademiska
sjukhuset, 13.15–ca 14.30.
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Porträtt av en tisdagsföreläsare

Brobyggare mellan kulturer
Den 12 maj håller Jan Henningsson vårens sista
tisdagsföreläsning. Temat är ”Från undersåte till med
borgare – de arabiska folkens kamp för värdighet”.
Jan Henningsson är i dag ämnesråd på Utrikesdeparte
mentet. Hans ”ämne” på UD är interkulturell dialog och
islamfrågor och hans områden är Mellanöstern och Nord
afrika. Temat tycks vara genomgående i nästan allt han
arbetat med, fast den geografiska omgivningen har
varierat.
ALLT BÖRJADE FÖRSTÅS med utbildningen i Sverige.
Beväringsåren tillbringade han på tolkskolan i Uppsala,
som då var inriktad på ryska. Det förstärkte språkintresset
och ledde honom till arabiskan. Fast detta berodde
delvis på ett råd från en moster, som sedermera blev
professor i semitiska språk. Hon sa nämligen – välj
arabiska, det är svårt. Det svåra språket behövde kött på
benen, så han bestämde sig för att också studera
religionsvetenskap.
Våren 1975 eskalerade den pågående krisen i Libanon
till inbördeskrig. Sverige kom att bli slutstationen för
många människor ur en flyktingström därifrån och Jan
Henningsson började utbilda arabiskspråkiga tolkar. Det

blev hela hundra personer så småningom. Svenska
kyrkan insåg hans kvalifikationer, och Jan skapade år
1977 ett program för kyrkan om
just dialog mellan kristendom och
islam. Kyrkans Hus blev hans
arbetsplats under många år – tills
han behövdes i Indien för att på
akademisk nivå försöka bygga
broar mellan flera olika religioner
för arabisktalande elever.
EFTER TRE ÅR BLEV det dags för
UD och Alexandria i Egypten.
Där blev han chef för Svenska
Institutet, och hans konferensrum i palatset utvecklades
till en neutral mötesplats för sammankomster, dialoger
och religiösa tolkningar. Han berättar med stor
förtjusning hur det kändes att byta det lilla indiska
kontoret utan luftkonditionering mot det egyptiska
palatset med dess luftväxling under 4,5 meters takhöjd.
Under sex år ledde han arbetet där, ofta i samarbete med
det nya Alexandriabibliotekets chef.
Tid och plats: 12 maj kl 13.15 i Grönwallsalen,
Akademiska sjukhuset
Agneta Sundelöf

Studiebesök i Stockholm
En framgångssaga på Judiska museet
Den var faktiskt inte en saga – utställningen på
Judiska museet. Den var rena rama verkligheten,
bara fakta. Fast Judiska museet hade valt att kalla
sin utställning ”En svensk framgångssaga”.
Senioruniversitetet ordnade i februari en resa till
Stockholm för att undersöka saken.
Det visade sig att museet, vid sidan om sin vanliga
permanenta del om historia och tradition, ville berätta
vad som hände under 1800 och 1900talen när större
grupper av judar emigrerade till Sverige. Ricki Neuman,
vår guide som också skapat utställningen, sammanfattade
den som historien om judar och pengar.
Det kändes som om museet och Ricki beslutat sig för
att slutgiltigt och grundligt ta död på alla ingrodda
fördomar om judar och girighet, judar och ocker, judar
och lömskhet. Här berättades att det anlände rika judar
söderifrån och fattiga österifrån, att de slog sig ned i
storstäderna och där inrättade sig som företagare på
olika nivåer. De såg sig inte som flyktingar, de var
invandrare och inställda på att skapa sig ett nytt, idogt
men bättre liv. Många tycks ha varit sällsynt goda
entreprenörer. Det betydde också att de var villiga att

Hus av pengar

låta sig assimileras, att
de stannade kvar trots
stränga bestämmelser
under första tiden om
var de fick bo eller
arbeta. De var inställda
på att så småningom få
bli betraktade som
svenska ansvarskän
nande medborgare.

UTSTÄLLNINGEN VAR LITEN men fiffigt och inspirerande
uppbyggd. Ett enda litet rum med ett mindre hus mitt i
– ett rangligt korthus med väggar av spelkortet klöver!
Känslan av tillfällighet och flytt förstärktes av stora
koffertar längs väggarna, fast man runt hörnet hittade
stabil borgerlig heminredning med murriga tapeter,
palmer och eleganta möbler. Där fanns informationstext,
porträtt och videofilm, samt en vägg med öppningsbara
små luckor med frågor på ena sidan och svar på den
andra. Allt berättade om vad judiskt kapital använts till
och visade på svårigheter, men mest på framgångar inom
många områden – finansiellt, juridiskt, industriellt,
socialt och kulturellt.
Text: Agneta Sundelöf Foto: Elisabeth Sellin Linde
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Årsmötet 2015
Uppsala Senioruniversitets årsmöte hölls fredagen den 13 mars i
Missionskyrkans kyrksal. Ett hundratal medlemmar hade mött
upp, vilket väl får anses vara ganska få med tanke på
medlemsantalet.
EFTER ETT INLEDANDE BILDSPEL hälsade ordförande BrittLouise Gunnarsson
välkommen och förklarade mötet öppnat. Klubban överlämnades till förra
landshövdingen AnnCathrine Haglund som valts att leda årsmötesför
handlingarna.
BrittLouise Gunnarsson gav en kort redogörelse för verksamheten 2014.
Antalet medlemmar har under den senaste femårsperioden ökat från 2 000
till 3 000, vilket ställer stora krav på organisationen. Verksamheten omsatte
3 347 395 kronor – en ökning med 8 procent jämfört med 2013. Senioruni
versitetet firade 35 år. En rapport om de senaste fem åren togs fram till
jubileet, ny logotyp lanserades och sex nya hedersmedlemmar utnämndes.
Ett nytt ITsystem togs i bruk.
Utbudet av serier och cirklar har som vanligt varit stort. Rysslandsserien
hade 450 deltagare och tisdagsföreläsningarna var välbesökta. Nytt för året
var Torsdagssalongerna. Kassaförvaltaren Ellinor Lindström kommenterade
resultat och balansräkningen. Årets verksamhet visade ett underskott på
83 075 konor att överföra i ny räkning. Verksamheten godkändes och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sedvanliga val förrättades. Den nya
styrelsen redovisas på sidan 2 i Medlemsbladet. Medlemsavgiften lämnades
oförändrad. Inga motioner hade inkommit.
Mötets ordförande betonade vilken fantastisk verksamhet Senioruniver
sitetet har och förklarade mötet avslutat. De avgående styrelseledamöterna
Ellinor Lindström och Jeanette Backman avtackades.
Margareta Westin

NYA I STYRELSEN

KERSTIN THELANDER har arbetat
som universitetslärare i nordiska
språk. För två år sedan gick hon i
pension och har sedan dess deltagit
i Senioruniversitetets kursverksamhet.
Just nu läser Kerstin tyska och
deltar i föreläsningsserierna Min
musik och Läkekonst och berättar
konst. Hon ser fram emot att delta i
styrelsen för Senioruniversitetet, en
förening som hon upplever som
oerhört välskött och med mycket
intressant verksamhet.

CHRISTIAN SONNENSTEIN har arbetat
på bank, många år utomlands. Han
gick i pension redan 2001 men har
därefter varit fullt sysselsatt med
många uppdrag, bland annat suttit i
kommunfullmäktige. Nu vill han
gärna engagera sig i något nytt
meningsfullt och ser fram emot att
delta i styrelsearbetet. Christian har
den här terminen valt föreläsnings
serien Ryssland och framtiden och
studiecirkeln Deutsche Geschichte
in Filmen.
Efter en föreläsning av Patrik Hadenius (se nästa sida) avslutades årsmötet på
sedvanligt sätt med kaffe och prinsesstårta.
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Coolt om språk
Tiden rinner iväg. Efter ordföran
den AnnCathrine Haglunds
njutbara saklighet och effektiva
klubbslag kom chefredaktör Patrik
Hadenius lättsamma lektion om
vårt ökande intresse för språk. Han
var årets föreläsare och underhöll
seniorpubliken en halvtimme, eller
var det en snabb timme?

titeln till den danska filmen En
kongelig affaere? På svenska kom
den att heta A Royal Affair. Ett
argument så gott som något för att
locka filmbesökare.
Men ingenting är riktigt nytt.
Som seriös språkvetare drar Patrik
Hadenius upp tråden från förr.
Redan 1732 försökte Olof von
Dalin nå en större publik med ”Den
Svenske Argus”, hans moralisk
satiriska veckotidskrift. Hur? Jo,
han skrev så att läsarna skulle
förstå, nästan som folk talade.

DET SVENSKA SPRÅKINTRESSET har
växt. Har han rätt? Ja, som språk
vetare och publicist och med flera
Vi föds med språkintresse
pris i bagaget bör han veta vad han
En uppmuntrande sak för språk
talar om. Ett tungt argument är förstås Språktidningens Patrik Hadenius föreläste
vid årsmötet.
älskarna måste ändå vara följande:
att hans egen tidning Språk nu har
Vi föds alla språkintresserade.
70 000 läsare.
Fostret lyssnar till hjärtljud och mammas dialekt och är
Vad är det som driver och påverkar vårt intresse för
inställt på framtida kommunikation: att lyssna, tala,
språk? Patrik Hadenius tar inspiratörerna som exempel
uttrycka, förstå. Att leka med språket.
och nämner Fredrik Lindströms teveprogram "Värsta
Kanske gnälla över språket. Ja, vad tänker språk
språket" med över en miljon tittare. Fredrik Lindström
liberalen Hadenius om all irritation över dagens
fick oss att förstå att språket inte ägs av någon annan,
”språkfel”? Allas vår olust över
inte av någon gudomlig makt, inte
särskrivningar. Sammanbland
av Svenska Akademien. SAOL är
ningen av de och dem. Blir inte allt
ingen lagbok. Nej, språket ägs av
bara sämre och sämre hela tiden?
oss gemensamt. Hur inspirerande lät Det är i baksätet som
Nej, tycks vår framåtsträvande
inte ett sådant upprop i en ängslig
experterna finns
språkvetare anse. Det har alltid
generations öron, vi som aldrig
funnits gnäll. Också på 50talet
vågade bryta mot grammatikens
gnällde man, fast då på de nya
lagar.
kvinnliga radiorösterna; de gick inte att förstå. Kanske
är gnället bara ett tecken på språkintresse. Med skillna
Vi skriver som aldrig förr
den att i dag kan vi gnälla var som helst, i flera olika
Ett annat exempel på hur intresset ökat är den nya tekni
ken. Aldrig har så många människor skrivit så mycket som medier och kanaler.
nu. Hela tiden skriver vi. Instagram, twitter, facebook. Det
Skojar han med oss?
som står på en chatt går att diskutera, att vrida och vända
Medan Patrik Hadenius talar och promenerar omkring
på.
på scenen matas det ena färgglada diagrammet efter det
Det språkliga engagemanget har också med invand
andra fram på bildskärmen. Vi ska förstå att språk
ringen att göra. I dag är en femtedel av Sveriges befolk
intresset har uppåtgående kurvor. Men är det vetenskap
ning bärare av annat modersmål än svenska. Vi möter
vi tittar på? Eller skojar han med oss för att vi ska ha
det främmande språket på hemmaplan, inte som tidigare
roligt en stund? För att vi ska höja statistiken, bidra till
när vi åkte utomlands. För att belysa sin tes plockar
att göra intresset för språk ännu större?
Patrik Hadenius exempel från sin egen vardag, den som
Gärna det. En cool föreställning är det. Vi är nöjda när
bilförare när barn ska skjutsas till handbollsträningar.
vi en stund senare griper oss an den lekamliga spisen –
När barn pratar i baksätet flödar språket fritt, som om
de efterlängtade prinsesstårtorna.
föraren inte fanns. När en av döttrarnas kompisar ringer
Karin Carlsson
hem till sin kroatiska mamma och förklarar att hon vill
ligga över säger hon ”tandborste” mitt i ett samtal på
kroatiska. I sådana lägen blir vår språkvetare svårt
upphetsad eftersom han just hört ett praktiskt exempel
på kodväxling. Han tycks mena att det är i baksätet som
Prisad Patrik
experterna finns.
Patrik Hadenius är vd för Modern Filosofi,
chefredaktör och vd för Forskning & Framsteg,
Okritiskt tar vi till oss engelska ord
Språktidningen och Modern Psykologi. Han utsågs
Entusiasmen för språk har också väckts av alla engelska
till hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2012,
uttryck som vi blandar in i vårt språk. Shit, cool, banner,
fick Kunskapspriset 2009, Arguspriset 2013 och
boosta. Ingenting att häpna över, helt okritiskt anammar
blev nominerad till Stora Journalistpriset 2009.
vi de nya orden. Eller vad sägs om översättningen av
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Ulf Johansson Werre (t.v.), ledare för
jazzcirkeln, med gästen Jan Allan

Margareta Westin intervjuar
tisdagsföreläsaren Maria Ågren,
Historiska institutionen

Ulrika Knutsson, föreläsare
i Rysslandsserien
Foto: Olof Wallenius

Elisabeth Sellin Linde och Anna
Ivarsdotter vid torsdagssalongen
om Ynke Hjälte

Peter Sylwan höll en
tisdagsföreläsning om jorden
vi ärvde och markbrukets roll

Studieresa till konsthallen Artipelag
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Foto: Elisabeth Sellin Linde

Fanny Härgestam
föreläste i serien om
Mellanöstern

Kerstin Thelander (t.v.), ny i
styrelsen, Ulla Myhrman och
Jeanette Backman

Foto: Elisabeth Sellin Linde

Gudrun Bäckström och
Bertil Eriksson, nya
hedersmedlemmar

Sångare vid torsdagssalong, fr.v.
Björn Öbrink, Karl Eric Ericson
och PerOlof Frisk

Årsmötet 2015. BrittLouise
Gunnarsson introducerar
föreläsaren Patrik Hadenius
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Läsandets och lyssnandets lycka
I tre terminer har jag åkt snålskjuts på andras
bokintresse eftersom jag deltagit som lyssnare i
serien Min läsning. Det har varit lärorikt, intressant
och framför allt en enda stor njutning.
Det är möjligt att man också kan se det som att lära
känna föreläsarna – det heter ju ”visa mig din bokhylla
och jag ska säga dig vem du är”. Fast det tror jag inte
på, för det gäller inte min egen skräpiga hylla – så
varför skulle det gälla andras? Men däremot visar det på
läsandets många upplevelser och effekter.
FÖRELÄSNINGARNA VAR SPÄNNANDE varje gång redan när
det gällde själv upplägget. Några föreläsare antydde till
och med att det faktiskt gett dem stora bekymmer. Vilka
böcker man ville ha med, var tydligen lättare att välja,
men hur skulle man presentera dem? I kronologisk
ordning efter eget läsande, efter utgivningstidpunkt,
efter betydelse för en själv – eller kanske efter en kvali
tetsbedömning? Men varje föreläsare hittade förstås sin
röda tråd. Ofta en mycket originell sådan.
Vanligast var upplägg som speglade den egna utveck
lingen, typ Biggles av W.E. Johns till Lampedusas
Leoparden via Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga.
Många gjorde inte bara listor över bra böcker utan
berättade också scener som gjort särskilt intryck – för
oss lyssnare kändes det som att möta gamla vänner eller
träffa nya att förälska sig i.
Böckerna kunde också orienteras efter geografiskt
läge där de utspelades, efter genrer som poesi, dramatik
och prosa, eller efter hjärtats behov – lättad sorg eller
uppnått mod. Ofta dök en uppstickare fram bland före
läsarna och tog oss med till exempelvis Dantes inferno i
Den gudomliga komedin. En sakkunnig guidning bland
glömda skolminnen. Eller den gången Wikipedia fick
sig en duvning för att den förstör glädje över uppslags
böcker – på väg till det uppslagsord du söker hittar du
nämligen till din förtjusning en mängd artiklar om saker
du inte kände till.

Gamla testamentet kunde vara tänkbart för en kommande serie på
temat Min läsning. Illustration: Doré. Källa: Wikimedia Commons

Ibland propagerade föreläsarna för en ny värdering av
en känd men hårt kritiserad författare som till exempel
nobelpristagaren Toni Morrison eller vår egen Emelie
FlygareKarlén. Men å andra sidan fick Erik Gustaf
Geijer sig en rejäl överhalning vid ett annat tillfälle.
Berättelserna om dem lockade verkligen till omläsning.
Det hände att vi fick höra om en speciell litterär gestalt
som till exempel Faustfiguren och dess historia, eller så
smög sig plötsligt fascinerande faktaböcker in bland
romaner och lyrik.
Den här terminen ges det ingen serie om läsning, men
jag hoppas den kommer tillbaka snart. Varken bokberät
tare eller deras böcker kan vara uttömda. Själv saknar
jag Böckernas bok, framför allt Gamla testamentet med
alla dess historier. Hänvisningar till dem är fortfarande
legio i litteraturen och söndagsskolan är nu så långt
borta att vi behöver få återuppliva Jobs, Elias,
Abrahams och alla de andras öden.
Agneta Sundelöf

Ny på redaktionen
Foto: Michael Dahlman

Från och med årsskiftet har jag tagit över efter Karin Carlsson
som ordförande för arbetsgruppen för Medlemsbladet. Vi är nu
sju personer som ska försöka spegla en del av alla Senioruni
versitetets aktiviteter. Vi skriver, redigerar och fotograferar
själva. Alla har någon erfarenhet av tidningsarbete eller arbete
med information.
Själv kommer jag senast från en tolvårig anställning som
informatör på Forskningsrådet Formas där jag bland annat
har varit redaktör för pocketboksserien Formas Fokuserar.
Jag omskolade mig till journalist i början av 1990talet efter
20 års arbete som högstadielärare i Uppsala kommun.
Under 1990talet arbetade jag lite med radio (Lantbruksnytt mest) och som
redaktör för tidningen VAVNytt som i dag heter Svenskt Vatten. Jag arbetade på
1990talet också åt dåvarande Byggforskningsrådet, och skrev bland annat boken
Stadens tekniska system.
Jag är också med i Senioruniversitetets rapportgrupp, som planerar att ge ut en
rapport om Mellanöstern till hösten.

Birgitta Johansson
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Kontrollera din
epostadress på
Mina sidor!
För att du inte ska missa någon
epost från sekretariatet –
kontrollera att din epostadress
är rätt! Det gör du genom att
gå in på Mina sidor på
www.usu.se.

Rapport från en stipendiat
Berlin i maj 2014
GSLSprachzentrum är en skola med nära 400 stude
rande från hela världen. Dit anlände jag i maj 2014 för
att i två veckor förkovra mig i tyska.
Efter skriftligt och muntligt test första morgonen
placerades vi i olika klasser. I min klass på tio elever
fanns studenter från Japan, Sydkorea, Schweiz, Kenya,
Brasilien och så jag från Sverige. De flesta var unga och
stannade också betydligt längre än två veckor. Jag var
äldst i min klass. Övriga var i 20årsåldern. Skolan
erbjöd boende på skolans campus.
Under mina två veckor hann vi behandla så pass
skilda ämnen som slow food, hemlöshet och det numera
vanliga begreppet mambo (Hotel Mama), sport och
fritid samt kunskap och inlärning, områden av intresse
även för en äldre person. Vi läste texter om dessa
teman. Vi ägnade oss åt grammatik. Vi tittade på korta
filmklipp och lyssnade till intervjuer. Slutligen fanns
även en mer fördjupande text om temat i fråga. På
pedagogikavsnittet läste vi om Pestalozzi! Vi diskute
rade också, bland annat åtgärder mot arbetslöshet, det
tyska Harz IV (ungefär som svenska fas 3).
Mina lärare var mycket goda pedagoger och lektio
nerna var omväxlande med stor aktivitet från oss elever.
Jag var imponerad av ”whiteboarden” som plötsligt
kunde förvandlas till en dataskärm, på vilken man till
och med kunde skriva och rita med pekfingret. Man
kunde även titta på film och klipp från Internet och allt
bara genom att peta på tavlan.
Vi hade alltid läxor till kommande dag. Det var både

Senioruniversitetet
provfilmar
En provfilmning gjordes i Missionskyrkan
den 13 april då Bo Pellnäs föreläste om
säkerhetsläget i Östersjöområdet under
föreläsningsserien Ryssland och framtiden.
Provfilmningen ingår i projektet Erasmus+
som bland annat ska få nya grupper intres
serade av Senioruniversitetets verksamhet, till
exempel boende utanför tätorten och
invandrare. Om provfilmningen faller väl ut
och styrelsen tar beslut om en fortsättning
skulle vissa föreläsningar kunna göras
tillgängliga för medlemmar på webbplatsen
under en begränsad tid. Användbarheten ska
testas på bland annat ett par seniorboenden.
I projektet Erasmus+ ingår förutom
Uppsala Senioruniversitet även Comenius
universitetet i Bratislava (koordinator),
Universitetet i Alicante, Senioren Academie
Groningen, Tekniska universitetet i Brno,
Tekniska universitetet i Chemnitz och Otto
von Guericke Universität i Magdeburg.

grammatikövningar och skrivövningar, där vi skulle
skriva något i anslutning till det tema vi behandlade.
Varje fredag var det ett prov för att se om vi hade
klarat av veckans pensum. Vi höll också föredrag, gärna
med anknytning till vårt hemland. Jag hann lära mig en
del om Schweiz med de olika kantonerna och om det
enorma Brasilien. Själv berättade jag om några teman ur
Astrid Lindgrens förfat
tarskap. Jag trodde att
alla kände väl till Astrid
Lindgren och hennes
böcker med alla välkända
personer som vi både läst
om och sett på film, men
så var det inte alls!
På eftermiddagar och
helger ordnade skolan
olika frivilliga aktiviteter,
seminarier, museibesök,
sport och utflykter. Jag
deltog i ett seminarium
om tysk film, alltifrån
Alla på språkkursen kände inte
stumfilmens dagar till
till Astrid Lindgren.
nutid. Och samma vecka
ordnades ett besök vid Filmmuseet. Seminariet veckan
därpå rörde reformationen, också mycket intressant med
den ekonomiska och samhälleliga bakgrunden. Det var
som en snabbrepetition genom 150 år.
På fritiden rörde jag mig runt hela staden och upp
täckte kända och okända platser. Så tack till Senioruni
versitetet som möjliggjorde denna resa!
Monica Wiberg

3 FRÅGOR

till CARL OLOF CEDERBLAD som
lyssnade till en föreläsning i serien
Romarriket – grunden till dagens EU.
Dagens föreläsare var Izabella Donkow
och ämnet Varken jude eller grek – den
romerska integrationens smältdegel.
Varför deltar du i föreläsningsserien om
romarriket?
– Jag har varit på resor i det forna romarriket, bland annat i Israel
och Turkiet. Dessutom har jag barndomskunskaper från bibeln.
Var det någonting speciellt som du fastnade för?
– Ja, jag hade ingen aning om att staden Ravenna hade så stor
betydelse under den här tiden. Jag kom också att tänka på att
romarnas lagar påminde om Sydafrikas under apartheidtiden.
Brukar du delta i Senioruniversitetets aktiviteter?
– Ja, jag har deltagit i några föreläsningsserier, bland annat den fan
tastiska om Ryssland. Jag har också själv hållit i två serier om Afrika.
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Resor och studiebesök
Tidigare annonserade resor som
kan ha rest eller återbudsplatser
Emil Nolde på Waldemarsudde
20 maj, Vadstena 29–30 maj,
Uppländska trädgårdar 29 maj och
12 juni. Kontakta sekretariatet
01824 35 01 för besked.
Tisdag 19 maj
Stadsexkursion i anslutning till
serien:
”Lär känna kunskapsstadens
framväxt och arkitektur”
Guidad busstur öppen för USU: s
alla medlemmar men med företräde
för deltagarna i föreläsningsserien.
Som guider har vi arkitekt P O
Sporrong och Sten Åke Bylund,
tidigare samhällsplanerare och för
valtningschef i Uppsala kommun.
Busskaffe under förmiddagen.
Lunch på egen hand, preliminärt på
SLU.
Tider: Kl. 09.00 avresa från
S:t Eriks torg. Återkomst ca kl. 16.00.
Pris: 275 kr för buss, guidning och
kaffe. Lunch tillkommer.
Ansvariga: Sten Åke Bylund
01842 93 95, 070 648 67 85,
Margareta Knutson 073 627 27 02
Första anmälningsdag: måndag
11 maj. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Onsdag 27 maj – tisdag 2juni
Resa till Litauen med stopp i Riga
Tidigare annonserad i Medlems
bladet nr 2. Obs! Ändrat datum!
Program kan beställas från USU:s
sekretariat eller laddas ned från:
www.usu.se
Ansvariga: Margareta Knutson
073 627 27 02, Rolf Wendle
Anmälan till Rolf Wendle 01812 48 38,
076 627 67 65, rolfwendle@home.se
Lördag 8 augusti
Opera på Skäret – La Traviata av
Verdi
I Kopparberg, vid stranden av sjön
Ljusnaren och omgiven av djupa
skogar, ligger ett världsunikt
operahus. I ett före detta timmer
magasin på ett nedlagt sågverk, med
en mytomspunnen akustik, spelas
varje sommar opera av högsta inter
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nationella klass. Ett besök på Opera
på Skäret är en storslagen upplevelse.
Operan La Traviata är ett av
Giuseppe Verdis stora mästerverk.
Den bygger på Alexander Dumas
drama ”Kameliadamen” och utspelar
sig i Paris i mitten av 1800talet.
Resan anordnas i samarbete med
Bergsbrunna Buss.
Tider: Kl. 11.30 avresa från Uppsala
Konsert & Kongress och därefter
från S:t Eriks torg. Stopp för lunch
på vägen (ingår). Kl. 16.00
föreställningen startar. Dryck och
smörgås serveras före hemresan
(ingår). Åter i Uppsala ca kl. 23.00.
Pris: 1 095 kr
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, 070 565 56 79,
Gudrun Bäckström 070 347 14 03
Första anmälningsdag: tisdag
12 maj. Sista anmälningsdag: fredag
22 maj. Bindande anmälan till
USU:s sekretariat 01824 35 01.
Söndag 16 aug
Figaros bröllop på
Drottningholmsteatern
En av Mozarts mest älskade operor i
regi av Ivan Alexandre med sceno
grafi av Antoine Fontaine, känd för
filmscenografin till Marie Antoinette
och Coco. I rollerna: Florian Sempey,
Camilla Tilling, Robert Gleadow,
Miriam Treichl m fl.
Tider: Kl. 13.00 avresa från S:t Eriks
torg. Busskaffe vid ankomsten.
Möjlighet att beställa pausförtäring.
Kl.15.00 introduktion i
Déjeunersalongen, gratis. Kl. 16.00
föreställning.
Åter i Uppsala ca kl. 20.30.
Pris: 1 100 kr
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55, Maj Aldskogius
01846 03 30, 070 565 56 79
Första anmälningsdag: tisdag
12 maj. Sista anmälningsdag: fredag
29 maj. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Fredag 21 augusti
Uppländska trädgårdar 3:
Stadsdelsvandring i Fålhagen
Arrangörer: Roland Moberg och
Kristina Glimelius

Stadsplanering – dåtid, nutid, framtid.
Guide: landskapsarkitekt Roger Elg,
SLU.
Tider: Kl. 08.30 samling vid kors
ningen Strandbodkilen, entré Bergs
brunnaparken. Slut ca kl. 11.30
Pris:125 kr
Ansvariga: Gudrun Bäckström
070 347 14 03, Elisabeth Sellin
Linde 073 930 15 55
Första anmälningsdag: onsdag
13 maj. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Fredag 28 augusti
Uppländska trädgårdar 4:
Botaniska trädgården
Arrangörer: Roland Moberg och
Kristina Glimelius
Barockträdgårdens historia. Guide:
akademiträdgårdsmästare Tomas
Zicha. ”Nya” trädgården med bl.a.
systematiska kvarteret och skandina
viska fjäll.
Tider: Kl. 08.30 samling vid huvud
fasadens kolonner mot slottet.
Slut ca kl. 11.30.
Pris: 125 kr
Ansvariga: Gudrun Bäckström,
070 347 14 03, Elisabeth Sellin
Linde 073 930 15 55
Första anmälningsdag: onsdag
13 maj. Bindande anmälan till
sekretariatet 01824 35 01.
Måndag 21 – lördag 26 september
Istanbul – Turkiets hjärta
Uppsala Senioruniversitet ger hösten
2015 en föreläsningsserie om
Turkiet med start vecka 40. I anslut
ning till serien upprepar USU två
populära resor till Turkiet: Istanbul
21–26 september (v. 39) och Västra
Turkiet – Kappadokien 23–31 maj
2016 (annonseras senare). Båda
resorna leds av vår mycket upp
skattade reseledare Serhat Pactas,
tidigare bosatt i Sverige med många
meriter, bl.a. har han guidat den
svenska kungafamiljen i sitt
Istanbul. Utförligare program för
båda resorna finns på www.usu.se
och kan beställas från sekretariatet.
Tider för Istanbulresan: Måndag
avresa kl. 11.45 från Arlanda,
ankomst kl. 16.45. Välkomstmöte

och middag. Tisdag–torsdag: Hippo
dromen, Blå moskén, Hagia Sofia,
Topkapipalatset, ”Grand Bazaar”,
båttur på Bosporen m.m. Fredag: En
extra halvdagsutfärd till Suleimans
moské och Chorakyrkan. 500 kr (€ 50).
Turkisk afton. Lördag hemresa
kl. 14.00. Ankomst Arlanda kl. 16.30.
Pris: 9 990 kr. Tillägg enkelrum:
1 900 kr. I priset ingår flyg med
måltider ombord, del i dubbelrum
fem nätter på Askoc Hotel (****) i
Gamla stan, transfer t/r, tre trerätters
middagar, en turkisk afton, tre halv
dagsutflykter med guide, entréer
enligt program.
Obs. Begränsat antal platser.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, 070 565 56 79,
Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55
Första anmälningsdag: onsdag
20 maj. Bindande anmälan görs till
sekretariatet, 01824 35 01.
Måndag 21–lördag 26 september
Resa till Irland med Rolf Wendle
Planerat besök bl.a. i Killarney, The
Ring of Kerry, Dublin, Dingle
Peninsula och Glendalough kultur
centrum från 500talet.
Guide: Mick Stead
Program kan beställas från USU:s
sekretariat, 01824 35 01, eller
laddas ned från: www.usu.se
Pris: 8 800 kr. Flyg, transfer, fem
övernattningar, inträden och
utflykter ingår i priset.
Ansvariga: Margareta Knutson
073 627 27 02, Rolf Wendle
Anmälan till Rolf Wendle,
01812 48 38, 076 627 67 65,
rolfwendle@home.se
Lördag 10 oktober
Musikalen Sound of Music på
Gasklockan i Gävle
Sound of Music är en musikal från
1959, av Richard Rodgers och
Oscar Hammerstein II, baserad på
en verklig händelse. Uppsättningen i
Gävle är en stor satsning med både
professionella och lokala artister.
Resan anordnas i samarbete med
Bergsbrunna Buss.
Tider: Kl. 14.00 avresa från Uppsala
Konsert & Kongress (OBS! Ej
S:t Eriks torg!). Kl. 16.00
föreställningen börjar. Pausfika
ingår. Åter i Uppsala ca kl. 21.00.

Pris: 675 kr
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, 070 565 56 79
Gudrun Bäckström, 070 347 14 03
Första anmälningsdag: måndag
18 maj. Sista anmälningsdag:
fredag 29 maj. Bindande anmälan
till sekretariatet 01824 35 01.
Söndag 11–fredag 16 oktober
Resa till Rom
I anslutning till vårens föreläsnings
serie om det antika Rom besöker vi
klassiska sevärdheter som
Colosseum, Forum Romanum,
katakomben San Callisto, Vatikan
staten med Peterskyrkan och
Sixtinska kapellet. En frivillig resa
till Pompeji är också inplanerad,
liksom det nutida heta gastrono
miska besöksmålet Eataly.
Tider: Flyg från Arlanda 11/10
kl. 07.25, ankomst till Rom
kl. 10.35. Från Rom 16/10 kl. 13.30,
ankomst till Arlanda kl. 16.40.
Pris: 9 850 kr i dubbelrum. I priset
ingår frukost varje dag, en lunch
och två middagar, buss och lokal
guide, entréer. Tillägg för enkelrum
1 250 kr. Resa till Pompeji 850 kr
(vid minst 15 deltagare), inkl. buss,
reseledare, svensktalande lokalguide
och lunch.
Program kan beställas från USU:s
sekretariat eller laddas ner från:
www.usu.se
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde
073 930 15 55,
Ingrid Åberg 070 302 39 27
Begränsat antal platser.
Första anmälningsdag för deltagare
i serien: måndag 11 maj.
Första anmälningsdag för övriga:
måndag 18 maj. Bindande anmälan
till sekretariatet 01824 35 01.
Söndag 15 november
Musikalen Kristina från
Duvemåla på Cirkus i Stockholm
Kristina från Duvemåla är en
musikal av Benny Andersson, Björn
Ulvæus och Lars Rudolfsson, byggd
på Vilhelm Mobergs utvandrarepos.
När musikalen på nytt har premiär i
höst på Cirkus ser vi i huvudrollerna
Maria Ylipää (Kristina), Robere
Noack (Karl Oscar), Birthe Wingren
(Ulrika) och Oskar Nilsson (Robert).
Tider: Kl. 14.00 avresa från
S:t Eriks torg. Kl. 16.00 föreställningen

börjar. Tid att beställa pausfika.
Ca kl. 20 00 återresa. Dryck och
smörgås på hemresan ingår.
Åter i Uppsala ca kl. 21.30.
Pris: 975 kr
Ansvariga: Maj Aldskogius
01846 03 30, 070565 56 79,
Gudrun Bäckström 070 347 14 03.
Första anmälningsdag: tisdag
19 maj. Sista anmälningsdag:
måndag 8 juni. Bindande anmälan
till sekretariatet 01824 35 01.
Kommande resor:
Fredag 4 september, Uppländska
trädgårdar 5, Bergianska trädgården
Fredag 11 september, Uppländska
trädgårdar 6, Grönsöö slottsträdgård
Söndag 27 september, La Traviata
på Folkoperan
23–31 maj 2016, Det bästa av Turkiet.

September
på Mallorca
Är du äldre än 50 år, intresserad
av internationella kontakter,
konst och musik? Sök till
sommaruniversitetet på
Mallorca 612 september 2015.
Kostnad: € 478 för kurser och
boende.
http://summersenioruniversity.
uib.eu/

ANMÄLAN TILL RESOR
Första anmälningsdagen kan du
anmäla dig endast på telefon
01824 35 01 fr.o.m. kl. 07.00 (precis).
Du kan anmäla högst fyra medlemmar
med namn och medlemsnummer.
De som fått plats får en faktura med
posten. Betala ej innan du fått
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 deltagarna personligen
via telefon, epost eller brev samt på vår
webbplats: www.usu.se
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Kursverksamheten vid Uppsala universitet
Box 386
751 06 Uppsala

EN GAMMAL VÄN
Hon kom in tillsammans med en virvelvind och några vissna löv, när jag öppnade
dörren. Jag hann inte se vart hon tog vägen för dörren slog igen med en smäll.
När jag kom in i köket såg jag att hon hade hittat lampan som hänger över bordet. Nu
snurrade hon runt den varv efter varv utan att bry sig om mig. När jag viftade med
armarna efter henne verkade hon snarast uppmuntrad. När jag satte på litet musik så
visade det sig att hon kunde dansa som ingen annan. Hon stötte aldrig till något eller
någon eller trampade någon på tårna. Bara en så´n sak!
Hon var inte sådan att hon ville sticka mig och suga mitt blod, utan satte hon sig på
mig så var det för att pusta ut några sekunder innan rekognoseringsflygningar och
dans började igen. När jag går in i sovrummet för att bädda kommer hon naturligtvis
med. I nya rum och utrymmen undersöker hon omgivningen systematiskt med
snabeln d.v.s.sugröret som hon har ovanför munnen. Munnen ser ut att ha smorts in
med höstens moderna läppglans vid namn ”Black Orchids”. Den står lätt halvöppen
som modet föreskriver. Medan jag bäddar, skakar och drar, sätter hon sig på fönstret
och tittar efter några skadade eller ruttnade frukter lämpliga att lägga ägg i.
Ruttnande material som är lätt kladdiga älskar hon att bädda ner sina ägg i.
Om hennes make är den där lille ettrige killen som hon nonchalerar så åstadkommer
de i alla fall 6–8 generationer befruktade ägg, som efter en vecka blir vita sega larver
med svarta taggar på sidorna. Satt hon inte litet väl länge på undersidan av den
kladdiga äppelkakan? Jag måste skaffa kniv och skära bort den biten. De vita odjuren
parasiterar på andra insekter som finns på säd och säden får ett skydd, men insekten
offrar sitt liv.
Vi går tillsammans in i vardagsrummet för att se TV. Där avslöjar hon att hon i sitt
kringflackande liv har varit i Indien. Hon sätter sig på gödselhögar, frukter och
svettiga pannor. Jag slår upp henne i ”Vem är Vem”. Min gäst är en tvåvingad
dansfluga: Fannia camiavularis. Hon är släkt med den vanliga husflugan. Min
dansfluga har visserligen genomskinliga vita vingar som den har på vardera sidan,
men under dem två vingar till och se de är ombildade till runda bollar som är statiska
balansorgan. Det är därför som min fluga både kan göra looping och starta rakt uppåt
och stå still i luften, som en helikopter. En helikopter har inte fasettslipade ögon på
en kort rörlig hals så att huvudet kan vridas runt i de mest atypiska positioner som
kan rädda liv. Hon upptäcker när jag, en gammal seriemördare, närmar mig med en
batong gjord av en barnjulklappstidning med plasthöljet kvar. På kvällen följer hon
mig in i sovrummet. Hon sätter sig på ett horisontellt ritat streck på tapeten alldeles
under taket. Jag sover ostörd i min säng och hon på sin linje i sju timmar. Jag vaknar
först. Bjuder henne på frukost och marmeladkaka med några droppar te med socker i
på ett fat.
NÄR HON FÖRSVINNER IN I NÅGON DAMMIG SPRINGA KOMMER HON
ATT FATTAS MIG.
Monica Steen
hösten 2014

