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Fin start på året
Så är vårterminen igång. En stor mängd anmäl
ningar till cirklar och serier kom in de första
dagarna, för några serier många fler anmälningar
än vad som kunde rymmas i de bokade lokalerna.
Men vårt fantastiska sekretariat gav sig inte utan
lyckades få fram större lokaler till flera av de
populära serierna. Vilken fin början på året!
Detta nummer av Medlemsbladet innehåller verk
samhetsberättelse och ekonomisk redovisning för
2015. Antalet medlemmar har fortsatt att öka, och
i slutet av året hade Senioruniversitetet 3 500 medlemmar, vilket innebär en
dryg dubblering på tio år. Att det är fler kvinnor än män som deltar i Senior
universitetets aktiviteter har vi nog alla kunnat iaktta, men statistiken visar
att andelen män ökar så sakteliga. För tio år sedan var 29 procent av Senior
universitetets medlemmar män, och nu rör det sig om 33 procent. Detta är
förstås glädjande för en organisation som har som mål att nå ut till alla.
Under året har också olika initiativ tagits med målsättningen att rekrytera
fler medlemmar med annan kulturell bakgrund. Kontakter har tagits med
olika invandrarföreningar, och i november presenterades Senioruniversitetet
vid ”Gottsundadagen”, en stadsdelsfestival som är mötesplats för många
olika invandrargrupper. Också det pågående EUprojektet EduSenNet
inriktas mot nya medlemsgrupper. Frågor knutna till ökad tillgänglighet
såväl för seniorer boende i Uppsala som för grupper bosatta utanför
Uppsala omfattas av projektet, där försöksverksamheten med filmning av
tisdagsföreläsningar är en del.
Fredagen den 11 mars äger årsmötet rum. Efter årsmötesförhandlingarna
får vi lyssna till en föreläsning av Mats Wahlberg om namngivning av gator
i Uppsala, och så avslutas mötet med körsång av Senioruniversitetets egen
kör, Goldsingers. Välkomna!
BrittLouise Gunnarsson
ordförande

Tisdagsföreläsningar
Föreläsningslokaler är Grönwallsalen Akademiska sjukhuset, ingång 70, och Mis
sionskyrkan, kyrksalen. Föreläsningstiden är 13.15 till cirka 14.30. Tisdagsföreläs
ningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften.
Tisdagsföreläsningarna kommer att filmas så att Senioruniversitetets
medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter
respektive föreläsningstillfälle.

8 mars

Torbjörn Fagerström
Bortom debatten om genetisk
modifiering. Vetenskap och
växtförädling för ett hållbart
jordbruk
Gästvärd: Eva Willén
Grönwallsalen

5 april

Ola Larsmo
Ordet och våldet – om
yttrandefriheten och hatets språk
Gästvärd: Jan Fagius
Missionskyrkan kyrksalen

19 april

Bengt Gustafsson
När de svarta hålen får
seniorproblem
Gästvärd: Bo Höistad
Missionskyrkan kyrksalen

3 maj

Urban Lendahl
Stamceller – nya medicinska
redskap eller ett överreklamerat
forskningsfält?
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen

Glöm inte Medlemskortet!

Nästa nummer av tidningen utkommer den 9/5
Manusstopp 6/4

Porträtt av en cirkelledare

Latinet – ett livslångt intresse
Monika Ekman blev fascinerad av
latin redan i skolan. Sedan nio år
tillbaka leder hon latincirklar
inom Uppsala Senioruniversitet.
Som en av årets stipendiater ska
hon göra en resa till Sicilien, dit
hon sedan tänker resa med sina
latingrupper.

varav en nu är inne på sin 16:e
termin och en annan på sin 18:e.
Cirklarna har både kvinnliga och
manliga deltagare, som är mycket
engagerade, intresserade och
duktiga. Det är en blandning av
naturvetare och humanister, och
många yrken är representerade.
Förberedelserna inför samman
Monika Ekman är före detta gymna
komsterna är omfattande. Det finns
sielärare men numera cirkelledare på
inte så mycket färdigt undervisnings
Senioruniversitetet och då främst i
material att tillgå för de mer avan
latin men även i franska. Hon
cerade studierna.
föddes i Tidaholm men växte upp i
– Samvaron med cirkeldeltagarna
Falköping, där hon tog studenten på
ger mig mycket och det är roligt att
latinlinjen. Hon funderade på att bli
undervisa, men det är kanske tur att
läkare, men för att kunna komma in
läsåret endast omfattar 24 veckor,
på läkarlinjen skulle hon tvingas
då längre terminer nog skulle
läsa in åtskilliga ämnen, vilket i
kännas jobbiga och fritiden bli för
Monika Ekman – prisad fyrfaldig cirkelledare. kort, säger Monika.
praktiken skulle betyda en student
examen till – den här gången på reallinjen. Det kändes
övermäktigt. Valet föll i stället på språkstudier. Latinet
Stipendium till rekognosceringsresa
hade alltid fascinerat och roat henne.
Monika deltar själv i mån av tid i Senioruniversitetets
Hösten 1962 kom Monika till Uppsala för att läsa
aktiviteter, bland annat har hon den här terminen valt
latin, franska och engelska. Efter sin filosofie magister
konstkurs och filmstudio. I år har hon också tilldelats
examen fick hon en tjänst på Cederbladsskolan i Uppsala.
Senioruniversitetets stipendium på 10 000 kronor, som
Från 1974 och fram till sin pensionering 2007 tjänst
hon ska använda till en rekognosceringsresa till Sicilien,
gjorde hon på Katedralskolan. Under ett år var hon
dit hon senare tänker resa med sina latingrupper för att
lärare i Strängnäs och en kortare tid i Skara. Med några
insupa kulturen på plats. Tidigare har hon varit med
få undantag har hon varit Uppsala trogen under hela sitt latingrupper i Rom.
yrkesverksamma liv. Förutom att vara lärare har hon
Monika spelar tennis, golf och bridge och är med i en
skrivit läromedel i franska och varit medförfattare till
läsecirkel. Hon är medlem i Alliance Francaise, där hon
en fransk grammatik.
varit vice ordförande i tio år, i Svenska Klassiker
förbundet och Humanistiska Förbundet. Hon är glad
Startade i källarlokal
över att ha fått en fransk medalj, Les Palmes
Till Senioruniversitetet kom Monika hösten 2007. Hon
Académiques, för att ha främjat spridningen av det
kommer ihåg den första tidens undervisning i en mörk
franska språket och den franska kulturen.
källarlokal. Det har blivit bättre. Monika är med i
Monika har barn och barnbarn, varav fyra finns i
arbetsgruppen för Serier och cirklar och leder där
Uppsala – och en dag i veckan är ”deras”.
språkgruppen. En tid satt hon också i Senioruniversitetets
Margareta Westin
styrelse. I vår är hon cirkelledare för fyra latincirklar,

Senioruniversitetets stipendiater 2016
Uppsala Senioruniversitet annonserade ut två stipendier
i Medlemsbladet nr 4 2015. Vid ansökningstidens
utgång den 16 november hade fyra ansökningar
kommit in. Efter en samlad bedömning utifrån stipen
diekriterierna föreslog stipendiegruppen att Monika
Ekman och Eva Wockelberg skulle tilldelas varsitt
stipendium på 10 000 kronor. Det blev också styrel
sens beslut. Monika kommer att göra en studieresa

till Sicilien för ”fortbildning med anknytning till
ämnet latin”. Hon deltog under 2015 i serierna
Romarriket, Minnen från ett korrespondentliv och
Den moderna konsten. Eva fick sitt stipendium för
fördjupningstudier i italienska. Hon deltog under 2015 i
en cirkel i italienska. Stipendiaterna kommer i
efterhand att lämna en redogörelse till styrelsen – och
till Medlemsbladet.
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Porträtt av en tisdagsföreläsare

Öppenheten måste försvaras
Fjorton grader minus och hans bil har frusit fast. Vi
träffas en halvtimme senare än avtalad tid på Salu
hallens kafé i Uppsala. Han visar upp sina kalla
händer, vantarna blev kvar hemma på väg till bussen.
Servitören kommer lägligt nog med en värmande
cappuccino med skummet format som ett hjärta.
Ett område som Ola Larsmo brinner för är de bortglömda
berättelserna. Uppväxt i Västervik i Småland med en
mamma som var lärare för utvecklingsstörda barn och
en pappa som först var hamnarbetare sedan socialassi
stent blev han tidigt intresserad av samhällsfrågor, sär
skilt dem som ingen brytt sig om.
– Mina föräldrar talade om hur världen såg ut, säger
Ola Larsmo, själv gift och med två vuxna barn och en
18årig katt.
I boken Himmel och jord må brinna skildras en bort
glömd historia från hemstaden Västervik.
– Ingen hade brytt sig om revolutionen i Västervik,
säger han. Det var en undanskymd revolt som ägde rum
1917, men den var viktig genom att den skyndade på
demokratin och rösträtten, den till och med formulerade
det moderna Sverige.

Omfångsrikt författarskap

Hans meritlista är idag gedigen: ett tjugotal romaner,
otaliga debattartiklar och ett tidigare redaktörskap för
Bonniers Litterära Magasin. Och snart ligger en bok om
svenska migranter i USA på bokhandelsdiskarna.
Mest känd blev han för Djävulssonaten, en historisk
essä som tar sin utgångspunkt i det möte 1939 då femton
hundra Uppsalastudenter drabbade samman i en offentlig
debatt om Sverige skulle ta emot judiska flyktingar från
Nazityskland. Mötet ägde rum i Bollhuset i Uppsala.
Känd är han också för sitt arbete för yttrandefrihet.
Sedan 2009 är han ordförande i svenska PEN, som
uppmärksammar utsatta författares situation över hela
världen.

Det gäller att se upp med språket

Ola Larsmos tisdagsföreläsning för Senioruniversitetet
ska handla om ordet och hatets språk. I Sverige finns
redan en stark känsla för språkets betydelse, men det
gäller att vara vaksam. Om man väl har börjat använda
ord som till exempel muslimhoror i stället för ”muslimsk
kvinna” har man inlett en avhumanisering och sedan
blir det lättare att ge sig på dem som pekas ut.
– Alla politiska terrordåd har föregåtts av en språklig
upptrappning.
Ändå måste öppenheten försvaras så att vi inte fastnar
i fällan. De hatbrev som han själv mottar är han inte
rädd för. Han misstänker att hatkampanjerna dirigeras
centralt av en liten grupp personer.
– Jag har märkt att samma brev sedan dyker upp
någon annanstans.
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Det var kallt ute och Ola Larsmo glömde vantarna hemma.

Trots sitt engagemang för utsatta människor ger han
inte intryck av att vara en person som hetsar upp sig
över sakernas tillstånd. Det gäller bara att inte fastna i
någon slags trygg uppgivenhet, utan att i stället försöka
vara uppfinningsrik.
Den svenska flyktingpolitiken, hur ser han på den?
Lite snabbt bara, men för att svara på den frågan ser han
ut som om han skulle vilja ha åtskilliga timmar på sig.
Men så kommer en liten analys.
– Sverige reagerade från början som om de interna
tionella systemen och överenskommelserna skulle hålla.
Sverige och Tyskland höll sig till reglerna och försökte i
det längsta. Men när systemen inte längre fungerade i
EU, ja, då fick Sverige lov att agera därefter.

Arguspriset till en van pristagare

Intervjun är slut. Ut i kylan igen. Senare denna dag ska
denne flerfaldigt prisbelönte författare få ännu ett pris,
den här gången Arguspriset av Kungliga Humanistiska
Vetenskapssamfundet. I anslutning till prisutdelningen
kommer han att hålla ett föredrag i Uppsala om de
dolda berättelserna med koppling till den kommande
romanen om svenska migranter. Det är flera timmar till
dess, han har gott om tid att ta sig från Saluhallen till
Ihresalen. Om han vill hinner han ta bussen hem och
hämta vantarna. För att slippa frysa om händerna.
Tisdagsföreläsningen ”Ordet och våldet – om
yttrandefriheten och hatets språk” hålls den 5 april
kl. 13.15 i Missionskyrkan, kyrksalen.
Karin Carlsson

Föreläsningsserie

Historiska gåtor och konspirationsteorier
vagga”, dels att vi
dagligen översköljs av
berättelser, via sociala
och mer traditionella
medier, om de stora
händelserna i modern
tid, berättelser som
ofta är insvepta i kon
spirationsteorier.

Erik Åsard föreläser den här terminen vid sex till
fällen i föreläsningsserien ”Historiska gåtor, konspi
rationer och konspirationsteorier”. Serien bygger
på hans senaste bok. Här berättar han själv.
År 2006 publicerade jag en bok om konspirationsteorier
med titeln Det dunkelt tänkta (Ordfront). I den synade
jag grunddragen i det konspirativa tänkandet och berät
tade om en rad konspirationer och konspirationsteorier i
historien. Huvuddelen av boken ägnades åt en kritisk
granskning av ett urval teorier om morden på John F.
Kennedy och Olof Palme. Själva händelserna som teori
erna handlade om återgavs mera summariskt.
I min senaste bok, Konspirationsteorierna och
verkligheten. Sex historiska gåtor (Historiska Media
2015), vänder jag på perspektivet och fokuserar på vad
jag tror faktiskt hände (verkligheten) och ägnar mindre
utrymme åt vad som inte hände (konspirationsteorierna).
Denna gång har jag valt ut sex historiska händelser för
närmare analys, förutom Kennedymordet två exempel
med svensk anknytning (kidnappningen av Charles
Lindberghs son och Dag Hammarskjölds död), två som
inträffade under andra världskriget (Rudolf Hess solo
flygning till Skottland och angivandet av Anne Frank)
samt terroristattackerna i New York och Washington
den 11 september 2001.

USA – konspirationsteoriernas vagga

Det gemensamma för dessa fall är inte bara att de lever
kvar i debatten och ständigt diskuteras både här och
utomlands, utan också att samtliga omges av en uppsjö
av mer eller mindre märkliga konspirationsteorier.
Fallen belyses närmare i den föreläsningsserie som
Senioruniversitetet ger under våren 2016 och som även
tar upp en del andra kända fall.
Bakgrunden till att jag ägnat betydande tid åt detta
ämne har dels att göra med mitt intresse för USA, som
inte utan skäl betraktas som ”alla konspirationsteoriers

Farliga eller
harmlösa teorier?

Det är särskilt i sam
band med stora hän
delser som krig,
katastrofer och revolu
tioner som dylika
teorier brukar spridas
Erik Åsards senaste bok.
och vinna genklang.
Efter 11 september
attackerna 2001 dröjde det exempelvis inte länge innan
de första teorierna började spridas över nätet. Hur
konspirationsteorier uppstår och sprids är en av de
frågor som behandlas i föreläsningsserien.
Andra frågor rör teoriernas konstruktion, sannings
anspråk och relevans. Lever vi i en tid när fakta inte
längre betyder någonting, där var och en väljer de fakta
som bäst passar den egna verklighetsbilden och skyr
sådant som motsäger den? Är teorierna farliga eller
harmlösa? Kan de ha en konstruktiv funktion och
fungera som en effektiv kritik av makten? Eller handlar
det företrädesvis om lösa rykten, felaktigheter och
lögner som ska bemötas och bekämpas?
Erik Åsard
Professor emeritus i nordamerikastudier med inriktning mot
statskunskap, Engelska institutionen, Uppsala universitet

Det digitala samhället – filmad tisdagsföreläsning
Senioruniversitetet inledde sitt nya verksamhetsår
den 26 januari med en tisdagsföreläsning av KTH
professorn Jan Gulliksen, allmänt kallad ”Gulan”.
Inför en fullsatt Grönwallsal talade han entusiastiskt
om det digitala samhällets framtid, med pedagogiska
anekdoter och välbalanserad humor.
Det var ingen tvekan om att vi fick lyssna till ”Sveriges
Digitala Champion” – en utnämning som han fick för
något år sedan. Gulliksen har sedan 2012 varit ordfö
rande i regeringens digitaliseringskommission. Kommis
sionens senaste rapport innehåller förslag som syftar till
att få med fler på digitaliseringståget, bland annat ett
”RITavdrag” (skattereduktion för ittjänster i hemmen)
som ska underlätta för nya och ovana itanvändare.
Sverige var länge bäst på att använda digitaliseringens
möjligheter, men har under de senaste åren halkat efter.

Det beror framför allt på
att vi varit sämre på att få
med oss de äldre. Att äldre
människor avstår från att
använda ittjänster beror
främst på bristande
intresse, inte att det är för
dyrt eller tekniskt svårt.
Jan Gulliksens föreläs
ning var den första som
filmades – för att kunna
ses på usu.se under två
veckor efter föreläsningen.
Lennart Prage

Jan Gulliksen höll en mycket
uppskattad tisdagsföreläsning.
Foto: Olof Wallenius
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Årsmötesföreläsning den 11 mars

Hur fick Uppsalas gator
sina namn?
Nu har du chansen att lära dig mer om varför
Uppsalas gator heter som de gör. Kom och lyssna på
Mats Wahlberg som har namn som forsknings
passion! Föredraget ”Från påven till dagens
byggbolag – aktörer på Uppsalas namngivningsarena”
ges i samband med Senioruniversitetets årsmöte i
Missionskyrkan den 11 mars kl 13.00.
Visste du att Rundelsgränd fick sitt namn av ett försvars
torn som Gustav Vasa byggde? Eller att Dragarbrunns
gatan uppkallades efter den dragarbro som drogs över
diket som utgjorde stadens gräns mot landsbygden?
DET HÄR KOMMER MATS WAHLBERG att berätta mer om.
Han är nypensionerad forskningschef vid Institutet för
språk och folkminnen. Namn är hans stora forsknings
intresse: ortnamn, gatunamn, soldatnamn och ortnamn i
de mellansvenska finnskogarna.
Han har lett arbetet vid Namnarkivet och arbetar nu
bland annat med en ny bok i serien Sveriges ortnamn,
en ny upplaga av Svenskt ortnamnslexikon och en
reviderad upplaga av en bok om Uppsalas gatunamn.
Han är sekreterare i Ortnamnssällskapet i Uppsala och
redaktör för sällskapets årsskrift. Han har också varit
president i en internationell organisation för namnforsk
ning, eller onomastik som det också heter.
– Städernas gatunamn är mycket intressanta, särskilt
Uppsalas, säger Mats Wahlberg. En namnkommitté gav

namn åt alla
Uppsalas nya gator
år 1669, efter den
stora stadsregle
ringen som innebar
att staden fick en
modern stadsplan.
UTÖVER NAMN är
Mats Wahlbergs
stora intressen att
sjunga i kör och att
dansa folkdans.
– Jag har sjungit i
domkyrkokören i
flera decennier och
har varit dansledare
under många år i
Philochoros,
Studenternas
Urban onomastik, forskning på städers och
folkdansförening
gators namn, är Mats Wahlbergs stora
som är Sveriges
forskningsintresse. Hör honom i Missions
äldsta folkdans
kyrkan den 11 mars!
förening och
grundad redan 1880.
Dansledare fortsätter han att vara. Och han sitter kvar
på sin gamla arbetsplats, trots pensioneringen.
– Nu ska jag ägna mig åt forskning som jag inte hann
med tidigare när jag hade en massa personaladmini
stration att sköta, säger Mats Wahlberg.
Birgitta Johansson

Nytt från sekretariatet

Rena rama hackerattacken!
Vilket intresse det är för Senioruniversitetets serier
och cirklar! Vid anmälningsdags fredagen den 15
januari klockan 10 var det så många som tryckte
på knappen att systemet inte mäktade med längre
än till klockan 10.02.10. Rena rama
hackerattacken!
Systemansvarig nere i Lund var dock varskodd i
förväg, och 10.32 var systemet igång igen. Våra
väntande tålmodiga medlemmar var på hugget, vi på
sekretariatet kunde fortsätta anmäla dem som skickat
in anmälningar brevledes, systemet höll. Klockan 11
hade vi fått in över 600 anmälningar, och efter ett
dygn totalt 2 900 anmälningar. Inför hösten under
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söker vi olika möjligheter att minska på belastningen.
En vecka senare hade vi ytterligare 400 anmäl
ningar. För flera serier har vi lyckats byta till större
lokal när vi sett tillströmningen – tur att vi skickar
biljetter med information om lokal!
Fågelcirklarna är omåttligt populära, med 50
reserver. Den som leder en sådan cirkel, ensam eller i
delat ledarskap, eller hittar ledare/ledargrupp utlovas
plats på cirkeln.
Den som har tillgång till dator får gärna gå in på
www.usu.se (Anmälan – Mina sidor – Mina uppgifter)
och kontrollera, komplettera eller rätta uppgifterna.
Malin Åkerblom och Bertil Eriksson

Om resor och studiebesök

Den dolda staden
Har du funderat på varför det heter Carolina
Rediviva? Varför Re? Nu har du äntligen chansen
att få veta var det ursprungliga Carolina låg och vad
det användes till.
Den 15 april tar nämligen arkeologen Joakim Kjellberg
de intresserade med sig på en fiktiv vandring i centrum
av det medeltida Uppsala. Vi går med lite fantasi helt
enkelt under jorden, ja, till och med ut i vattnet. Med
utgångspunkt från de utvalda platserna och efter fynd
därifrån kommer Joakim att berätta varför Erik den
helige får stå just vid södra domkyrkoporten, varför
brandchefen Olof Rudbeck var så rädd om Gustavianum
och vad som döljs under Värmlands nation. Och var och
vad det ursprungliga Carolina var. Kanske stiger inte
något sagans Atlantis upp ur jorden, men troligen
kommer vi i fortsättningen att gå med respektens
försiktigare steg uppför backen till Universitetet.
JOAKIM TOG SIN EXAMEN i medeltidsarkeologi i Lund
men har spetsat sin kunskap under tio år på Upplands
museet. Som nybliven doktorand arbetar han på en
avhandling, där han söker diskutera medeltidens
vardagsliv utifrån jämförelser av Enköpings, Sigtunas
och Uppsalas materiella kultur. Att han ställer upp på att
vara vår guide tror han beror på att han också har en
journalistutbildning och att den medför en egen önskan

Torsdagssalong

Riddartorget – ett tänkbart område för guidning?

att tjäna folkbildningen. Han vill gärna berätta för oss
och det är vi tacksamma för.
Agneta Sundelöf

PS. Jag föreställer mig att om professor Linné någon
gång undervisade inomhus så kan det mycket väl ha
varit i just Riddartorgskvarteret. Det kan vi inte få
uppleva men dessbättre kan vi få följa hans stigar, och
som på beställning går tre av årets fem Linnévandringar
under denna vår, nämligen de till Gamla Uppsala, Håga
och Gottsunda. Håll ögonen på det nya kalendariet på
baksidan av vårens programhäfte så att ni inte tappar
bort dem. DS
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100 år med Einsteins relativitetsteori!
Kan denna hundraåring fortfarande ge en rimlig
förklaring till hur vårt universum hänger ihop? Är
världen ändamålsenlig eller bara ett ofullgånget försök?
Hur kan vi förstå skönheten, slumpen, meningen med
universum? Finns det en framtid för människan, för
jorden, för kosmos? Vad vet vi? Vad tror vi?
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och Lars
Gustafsson, författare, samtalar, förklarar och svarar på
frågor.
Tid: torsdagen den 14 april kl. 19.00
Plats: Storgatan 11
Pris: 125 kronor. Förfriskningar ingår.
Anmälan till sekretariatet på telefon 01824 35 01,
mellan 8 mars och 5 april.
Ansvariga: Ingrid Åberg, 070 302 39 27, och
Gunilla Öbrink, 070 324 65 45.

si
s
o
d
e
m
Arbeta onen!
redakti
Vi behöver förstärkning i redaktionsgruppen
för Medlemsbladet, som är medlemstidning
för Uppsala Senioruniversitet. Innehållet i
tidningen bygger på Senioruniversitetets
egen verksamhet.
Du bör ha skrivvana, och du får vara beredd
på att skriva artiklar utifrån intervjuer som
du själv genomför. Som för alla Senioruniver
sitetets funktionärer är arbetet oavlönat.
Hör av dig till Birgitta Johansson,
jo.birgitta@telia.com, 0709-16 84 25.
7

Resor och studiebesök
Fredag 15 april
”Den dolda staden”
Guidad tur i Uppsala – platser i
stadens och universitetets historia.
Arkeolog Joakim Kjellberg tar med
er till gömda och glömda platser i
Uppsala.
Tid: Kl. 10.3012.00. OBS! 90 min
promenad. Samling på S:t Eriks Torg.
Pris: 100 kr
Första anmälningsdag: ons 9 mars.
Max antal: 25 pers
Ansvarig: Jeanette Backman,
070 381 98 02.
Onsdag 11 maj
Lär känna ditt Uppland –
Skånelaholms slott och Steninge
Skånelaholm är ett lantslott från
1200talet i Skånela socken i Sigtuna
kommun. Slottet köptes 1929 av
folklivsforskaren och historikern
Herbert Rettig, som donerade slottet
till Vitterhetsakademin år 1962. I
vindens tidigare rustkammare finns
en omfattande samling av allmoge
föremål. Efter den guidade turen kan
man på egen hand göra ett besök i
en utställning om familjen Rettigs
tobaksindustri. Bussen tar oss sedan
till Stenladan vid Steninge slott.
Tider: Kl. 08.45 avfärd från S:t Eriks
torg. Kl. 10.00 visning av slottet och
besök i Slottsflygelns utställning.
Kl.12.30 smörgåslunch i Stenladan
och tid för besök i butiken eller
utställningen en trappa upp.
Kl.14.30 hemresa. Åter i Uppsala ca
kl. 16.00.
Pris: 380 kr
Första anmälningsdag: mån 11 april.
Ansvarig: Ingegerd Appelgren,
070 744 43 33.
Fredag 13 maj
Linnévandring nr 1. Gamla Uppsala
Guide är Roland Moberg. ”Att be
grunda naturen är en ständig glädje
för själen”, skrev Linné 1745. Han
var en förgrundsgestalt när det gällde
att undervisa direkt i naturen. Åtta
av hans vandringar är mer eller
mindre bevarade och utmärkta med
det speciella Linnémärket. Våra vand
ringar har, förutom nöjsam rekrea
tion, som mål att lära eller fräscha
upp kunskaper om växter och djur.
Takten kommer att vara lugn. En
rast för medhavd dryck m.m. är
inplanerad. Vandringarna är lämpliga
för stavgång. Varje vandring
beräknas ta cirka 4 timmar.
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Tider: Kl. 09.30 start vid Domarringens
skola (buss 111, hållplats Tunabackar).
Färden går gångvägen över fälten
via Uppsala högar till Odinsborg. Vi
rastar och fikar på lämpligt ställe.
Avstånd 3 km om återfärden sker
med buss eller 6 km om man prome
nerar tillbaka till Domarringen.
Pris: 150 kr
Första anmälningsdag: ons 6 april.
Ansvariga: Roland Moberg,
070 650 22 81, Elisabeth Sellin
Linde, 073 930 15 55.
Tisdag 17 maj
Lär känna ditt Uppland: Härke
berga kyrka, Vallgarns getfarm och
gårdsmejeri samt Alsta trädgårdar
Härkeberga kyrka har välbevarade
och intressanta vägg och takmål
ningar från medeltiden. Vallgarns
getfarm har 60 vuxna jämtgetter samt
ett gäng killingar. På gårdsmejeriet
tillverkas olika getostar som finns
till försäljning. Alsta trädgårdar har
kafé, galleri och inspirationsträdgård
och säljer växter, hantverk m.m.
Tider: Kl. 08.45 avfärd från S:t Eriks
torg. Busskaffe vid Härkeberga
kyrka. Kl. 10.00–11.00 visning av
Härkeberga kyrka, av Senioruniversi
tetets egen ”kyrkoexpert” Jörn
Johansson. Kl. 11.15–12.30 visning
av Vallgarns getfarm och gårdsmejeri.
Möjlighet att köpa getostar. Kl. 13.00
lunchpaj på Alsta trädgårdar, därefter
visning och egen tid. Ca kl. 15 hem
resa. Ca kl. 16 åter i Uppsala.
Pris: 475 kr (bussresa, förmiddags
kaffe, guidningar, lunch)
Första anmälningsdag: tors 10 mars.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, Mia Virving,
070 968 76 36.
Fredag 20 maj – Obs! ändrat datum!
Engelsbergs bruk – ett av
UNESCOS kulturarv – och Oljeön,
världens äldsta bevarade
oljeraffinaderi
Engelsbergs bruk i Västmanland
anlades år 1681 och utvecklades till
ett av världens allra modernaste
järnbruk. Anläggningen omfattar
industribyggnader, herrgård och
park, brukskontor samt arbetar
bostäder. Engelsberg är det enda bruk
i Sverige som har kvar både byggna
derna och det mesta av den tekniska
utrustningen. Pehr August Ålund
byggde år 1875 ett av Sveriges första
oljeraffinaderier och började till

verka bland annat fotogen, som gav
en jämn, rökfri belysning i stugor
och industrier. Guider från Fagersta
kommun.
Tider: Kl. 09.00 avfärd från S:t Eriks
torg i Uppsala. Introduktion i bussen
om Bergslagens geografi av Hans
Aldskogius, professor em. i kultur
geografi. Busskaffe vid ankomsten
till Engelsbergs bruk. Kl. 11.00 vis
ning av Engelsbergs bruk. Kl. 12.30
lunch på Nya serveringen i Ängels
berg. Kl. 14.00 båtresa till och visning
av Oljeön. Kl. 15.30 hemresa.
Ca kl. 17.00 åter i Uppsala.
Pris: 550 kr
Första anmälningsdag: ons 9 mars.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, Jeanette Backman,
070 381 98 02.
Fredag 20 maj
Linnévandring nr 2. Håga
Guide är Roland Moberg.
Tider: Kl. 09.30 start vid Eriks
skolan (buss 22, hållplats Hildur
Ottelins gata). Vi går via Rickom
berga backar och Flogsta till Kung
Björns hög i Håga. Vi rastar och
fikar på lämpligt ställe. Buss 4
tillbaka. Avstånd ca 4,5 km.
Pris: 150 kr
Första anmälningsdag: ons 6 april.
Ansvariga: Roland Moberg,
070 650 22 81, Elisabeth Sellin
Linde, 073 930 15 55.
Torsdag 26 maj
Gustav III:s antikmuseum och
Konstakademien
I förlängningen av föreläsningsserien
”Romarriket – grunden till dagens
EU”, som gick våren 2015, vill
föreläsarna inbjuda gamla och nya
åhörare till en Stockholmsutflykt i
antikens tecken. Den första anhalten
är Gustav III:s antikmuseum, inhyst
i Stockholms slott; den andra är
Konstakademien på Fredsgatan 12.
Antikmuseet på Slottet är ett
resultat av kung Gustavs ”inköps
runda” i Rom 1783–84, och Konst
akademien innehåller Sveriges
kanske finaste avgjutningssamling.
Tider: Kl. 09.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Kl. 10.30 ankomst till Lejon
backen. Busskaffe. Kl. 11.00
Izabella Donkow guidar oss i antik
museet. Kl. 12.00 lunch på Stads
missionen, Grillska huset. Kl. 13.00
promenad över Riksbron till Konst
akademien, där Pontus Reimers och

intendenten för avgjutningssamlingen
guidar oss. Hemresa kl. 15.00 och
åter i Uppsala kl. 17.00.
Pris: 725 kr för buss, kaffe, lunch,
entré och guideavgifter.
Första anmälningsdag: mån 7 mars.
Ansvariga: Gudrun Bäckström
070 347 14 03, Ingrid Åberg
070 302 39 27.
Fredag 27 maj
Linnévandring nr 3. Gottsunda
Guide är Roland Moberg.
Tider: Kl. 9.30 start vid Lurbro bro
(buss 11, hållplats Lurbo bro). Vand
ringen går via Predikstolen, Fäbo
darna och Norby lund till korsningen
med Norbyvägen. Avstånd 5 km.
Pris: 150 kr
Första anmälningsdag: ons 6 april.
Ansvariga: Roland Moberg,
070 650 22 81, Elisabeth Sellin
Linde, 073 930 15 55.
Söndag 12 juni
Rokokomaskineriet på
Drottningholms Slottsteater
Med anledning av Senioruniversitetets
föreläsningsserie ”Bakom kulisserna
i operans värld” anordnas en resa
till Drottningholms Slottsteater, som
firar 250 år 2016 med en nyskriven
jubileumsopera beställd och finan
sierad av Drottningholmsteaterns
Vänner. Rokokomaskineriet
komponeras av Jan Sandström och
regisseras av Tuvalisa Rangström
och handlar om kärleken till
Drottningholmsteatern. En hyllning
till operans hantverkare och en
opera för hela familjen! Medverkande:
Matilda Paulsson, Elisabeth Meyer,
Carl Johan Loa Falkman, Martin
Vanberg, Kerstin Avemo och Johan
Schinkler. David Stern dirigent.
(Se även: www.dtm.se/
program/rokokomaskineriet)
Tider: Kl. 13.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Busskaffe vid ankomsten.
Kl. 16.00 föreställningen börjar.
Åter i Uppsala ca kl. 19.30.
Operaintroduktion ges 1 timme före
föreställningen i Déjeunersalongen.
Servering och fri entré.
Preliminärt pris: 825 kr
Första anmälningsdag: ons 16 mars.
Sista anmälningsdag: fre 8 april.
Ansvariga: Elisabeth Sellin Linde,
073 930 15 55, Gudrun Bäckström,
070 347 14 03.
Måndag 13–torsdag 16 juni
Lär känna det fagra Sörmland
Guide: Lennart Cederberg, Åsa folk
högskola, Sköldinge. I vår svenska
landskapsserie har tidigare ingått
Gotland, Bohuslän, Värmland och

Hälsingland. Nu har turen kommit
till Sörmland.
Tider: Måndag 13 juni: Avresa från
S:t Eriks torg kl. 09.00. Ericsbergs
slott (slottsträdgården och barock
kapellet). Floda kyrka och ”Konst
på Åsen”. Tisdag 14 juni:
Oxelösund, Nyköpings hus och
Nynäs slott. Harpsund och Sten
hammar. Onsdag 15 juni: Eskilstuna
(Rademachersmedjorna). Julita gård
(parken, herrgården och museet).
Avslutningskväll: Sörmländsk sång
och musikstund samt ädelostar från
Jurss mejeri. Torsdag 16 juni:
Strängnäs bl. a. domkyrkan.
Gripsholms slott. Kaffe på Taxinge
Näsby slott. Åter till Uppsala ca
kl. 19.00. En mer detaljerad resplan
finns på www.usu.se och kan också
rekvireras från sekretariatet.
Observera att slott och herrgårdar
ofta saknar hiss. Det gäller t ex
Gripsholms slott och Julita herrgård.
Pris: 4 250 kr dubbelrum och 4 550 kr
i enkelrum på Åsa folkhögskola.
I priset ingår bussresa, guidning,
entréer, helpension (frukost, lunch
och middag) samt kaffe. Vi medför
fika och luncher i bussen.
Första anmälningsdag: tis 8 mars.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
01846 03 30, Gudrun Bäckström,
01836 65 21, 070 347 14 03.
Söndag 21 augusti
Don Giovanni på Drottningholms
Slottsteater
Efter den bejublade uppsättningen
av Figaros bröllop 2015 ges nu det
andra verket i Mozarts Da Ponte
trilogi, i samarbete med Marc
Minkowski, Ivan Alexandre och
Antoine Fontaine, som skapar en
variant av det resande teatersällska
pets scenografi. ”Vi berättar historien
om en karaktär som är både mystisk
och välbekant, farlig och vänskaplig,
avskyvärd och älskvärd. I vår tolkning
av trilogin handlar det i själva verket
om en enda rollfigur som rör sig
från pjäs till pjäs och knyter samman
historien."
(Se även: www.dtm.se/program/
dongiovanni)
Tider: Kl. 13.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Kl. 16.00 föreställningen
börjar. Längd 3 tim 15 min.
Ca kl. 20.30 åter i Uppsala. Buss
kaffe vid ankomsten. Möjlighet att
förbeställa förtäring till pausen.
Operaintroduktion ges 1 timme före
föreställningen i Déjeunersalongen.
Servering och fri entré.
Pris: 1 130 kr

Första anmälningsdag: ons 16 mars.
Sista anmälningsdag: fre 8 april.
Ansvariga: Jeanette Backman,
070381 98 02, Ingegerd Appelgren,
070 744 43 33.
Tisdag 4–söndag 9 oktober
Kulturresa till Skottland
Resan koncentreras till Skotska
Högländerna i en tid då Skottland
står i brand med sina vackra höst
färger. Flyg t/r (SAS/Norwegian)
ArlandaEdinburgh, 6 dagar, 5 över
nattningar, halvpension (frukostbuffé
+ trerätters middag). Reseledning
Rolf Wendle, guide Mick Stead.
Alla transporter och inträden ingår.
Besök på bl a Whiskydestillerier,
Fort William, Ben Nevis, Loch Ness,
Aviemore och Orlando Memorial.
Alternativt: Iona – ö i inre Hebriderna.
Tågresa över Rannach Moor med
svindlande vyer. Fullständigt program
finns på www.usu.se eller kan rekvi
reras från sekretariatet 01824 35 01.
Pris: 9 300 kr
Anmälan: Till Rolf Wendle epost:
rolfwendle@outlook.com,
076 627 67 65, 018696216 eller till
sekretariatet 01824 35 01.
Kommande resor
25 maj Visning bakom kulisserna
på Stockholmsoperan, 2 sept
Linnévandring 4, 9 sept Thielska
galleriet, 16 sept Linnévandring 5,
11 dec Phantom of the Opera.

ANMÄLAN TILL RESOR
Bindande anmälan görs fr.o.m. första
anmälningsdagen på sekretariatets
telefon 01824 35 01 fr.o.m. kl. 07.00
(precis). Du kan anmäla högst fyra
medlemmar med namn och med
lemsnummer.
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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årsmöte

Verksamhetsberättelse för år 2015
Uppsala Senioruniversitet har under året fortsatt att
växa. I slutet av oktober var antalet medlemmar cirka
3 500, vilket betyder en medlemsökning på drygt
16 procent från förra året. Andelen kvinnor uppgår till
67 procent, och män till 33 procent. Det ökande
medlemsantalet och medlemmarnas höga aktivitetsgrad
speglar seniorernas intresse och vilja att ta del av det
programutbud som Senioruniversitetet kan erbjuda.
Tisdagsföreläsningar, serier, cirklar, torsdagssalonger,
resor och studiebesök har under året varit mycket
välbesökta. Det nya ITsystemet för anmälan och
fakturering som utvecklades förra året har fungerat
utmärkt såväl under vår som hösttermin.

Styrelse

Styrelsen var fr.o.m. årsmötet den 13 mars 2015:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassaförvaltare
Vice kassaförvaltare
Ledamot
Suppleanter

BrittLouise Gunnarsson
Per Olof Osterman
Kerstin Thelander
Lars Nilsson
Christian Sonnenstein
Gunnar Ekman
Ulla Myhrman
Eva Willén
Ingrid Åberg

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden.
Arbetsutskottet, bestående av ordföranden, sekreteraren
och kassaförvaltaren, har under året beslutat i fem
ärenden.
Styrelsen har också tillsatt flera temporära arbetsgrupper
för specificerade uppdrag. En grupp, i vilken Britt
Louise Gunnarsson, Leif Lundberg, Ulla Myhrman
(sammankallande), Christian Sonnenstein och Malin
Åkerblom ingått, har haft i uppgift att göra en översyn
av Senioruniversitetets kontoplan. En andra grupp, ledd
av Per Olof Osterman, har utrett förutsättningar för
filmning av vissa föreläsningar. En tredje grupp, med
Ulla Myhrman som sammankallande, har inriktats mot
tänkbara åtgärder för att bredda rekryteringen till
Senioruniversitetet.
Auktoriserade revisorerna Tommy Helmerskog och
Lennart Wik, båda vid revisionsbyrån Grant Thornton,
har varit Senioruniversitetets revisorer med Maria
Haraldsson som revisorssuppleant.

Valberedning

Gudmar Lönnerholm (sammankallande), Per Jennische
och Margaretha Sund valdes vid årsmötet 2015.

Årsmöte

Årsmötet hölls den 13 mars med ett hundratal deltagare.
Förra landshövdingen AnnCathrine Haglund preside
rade som ordförande på årsmötet. Styrelsens bokslut
fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
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Sedvanliga val förrättades. Till föreningens ordförande
för ett år omvaldes BrittLouise Gunnarsson. Till
ordinarie styrelseledamöter, fram till 2017, valdes Ulla
Myhrman (omval) samt Kerstin Thelander och
Christian Sonnenstein (båda nyval). Till suppleanter
fram till 2016 omvaldes Eva Willén och Ingrid Åberg.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsmötet att
medlemsavgiften för 2016 skulle vara oförändrad, 250 kr.
Avgående styrelsemedlemmarna Ellinor Lindström och
Jeanette Backman avtackades. Årsmötets gäst var Patrik
Hadenius som föreläste om det växande svenska
språkintresset.

Organisation

Drygt 80 funktionärer är engagerade i planering och
administration av verksamheten. Samtliga arbetar
ideellt. De är organiserade i nio arbetsgrupper med
följande ordförande:
Tisdagsföreläsningar (Eva Willén), Studiecirklar och
föreläsningsserier (Anita Hård af Segerstad), Resor och
studiebesök (Elisabeth Sellin Linde), Internationell
verksamhet (Brittmari Ekholm), Rapportserien (Gunilla
Öbrink), Sekretariatet (Malin Åkerblom), WebbIT
(Bertil Eriksson), AVteknik (Lasse Sunnås) samt
Redaktionen för Medlemsbladet (Birgitta Johansson).
En aktuell förteckning med övriga medlemmar i
arbetsgrupperna finns på webbplatsen www.usu.se.

Vårkollegium och Höstsamråd

Arbetsgruppen för serier och cirklar, serie och cirkel
ledare samt styrelsen samlas varje vår till ett kollegium.
För ledare av cirklar är detta kollegium enligt avtal med
Folkuniversitetet en obligatorisk årlig utbildningsaktivitet.
I det möte som ägde rum den 6 mars 2015 deltog 49
personer. Henrik Brändén talade över ämnet ”Den
kulturella hjärnan” med utgångspunkt i modern hjärn
forskning om lärande och kultur. Gruppdiskussionerna
inriktades sedan mot innehåll och uppläggning av
Senioruniversitetets program.
I Höstsamrådet, som hölls den 23 oktober, deltog 55
funktionärer. Temat var ”Äldres lärande och arbete”.
Cecilia Bjursell belyste temat utifrån enkäter och
intervjuer med äldre genomförda vid Högskolan i
Jönköping. De därpå följande gruppdiskussionerna
gällde vilket urval av serier och cirklar som Senioruni
versitetet ska satsa på med bibehållande av sin höga
kvalitet.

Externa kontakter

Samarbetet med Folkuniversitetet har varit fortsatt gott
och samlokaliseringen på Bergsbrunnagatan 1 är positiv.
Ordföranden deltog i en konferens om ”Folkbildningens
framtid” som anordnades av Folkuniversitetet i Uppsala.

Under året har flera initiativ tagits med målsättningen
att rekrytera fler medlemmar med annan kulturell
bakgrund. Diskussioner har förts med föreningen
”Families for International Friendship” och med
företrädare för Svenska kyrkans internationella verk
samhet. Senioruniversitetet har också under hösten
deltagit i ”Gottsundadagen”, en stadsdelsfestival som är
mötesplats för många olika invandrargrupper. Under
Gottsundadagen knöts kontakter med många enskilda
personer men också med biblioteket, projektledare vid
Vuxenskolan och med Eritreanska kvinnoföreningen.
Dessa kontakter kommer att utvecklas vidare.

och studiecirklar och hämta betalningsuppgifter via
webbplatsen. Dessutom anmäler nya medlemmar nu
själva sitt medlemskap via webbplatsen. Den stora
tillströmningen av medlemmar hade knappast varit
möjlig att hantera utan detta system. Systemet inne
håller i övrigt många möjligheter att förenkla det
administrativa arbetet, med listor, biljetter, utskick med
mera, men mycket tid har gått åt till att sätta sig in i
möjligheterna, att skriva instruktioner och att utbilda
alla på sekretariatet. En mindre grupp har arbetat med
förslag till anpassningar och förbättringar, som realise
rats av Mallverkstan i Lund.

Tisdagsföreläsningar

Under året har projektet Educational Senior Network,
EduSenNet, startat. Uppsala Senioruniversitet ingår
som en part i projektet som totalt inbegriper sju
europeiska senioruniversitet. Projektet är knutet till
EFOS och beräknas pågå i tre år.

Sjutton tisdagsföreläsningar har arrangerats, åtta på
våren och nio på hösten. Dubblering av en föreläsning
gjordes på hösten på grund av tillhandahållande av för
liten sal vid ett tillfälle. Det totala antalet deltagare har
uppgått till 3 830 med ett medeltal per föreläsning på
225 personer. En strävan i val av föreläsning har varit
att få en relativt jämn balans mellan aktuella ämnen
inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap
och medicin. Enstaka föreläsningar som tilldragit sig
särskilt stort intresse och som haft mer än 300 del
tagare, har under året varit ämnen med politisk prägel
som rört Europafrågor, ämnen av medicinsk karaktär
som gällt infektionssjukdomar och en idéhistoriskt
inriktad föreläsning om trädgårdshistoria med en
välkänd föredragshållare. Under året har försök med
registrering av deltagare i tisdagsföreläsningarna med
scanning av medlemskort testats. En förhoppning är att
detta ska ge ett säkrare statistiskt underlag avseende
deltagarantal och en möjlighet att bedöma
tisdagsföreläsningarnas betydelse för medlemmarna i
relation till Senioruniversitetets övriga aktiviteter.

Sekretariatet

Föreläsningsserier

Det gångna året har präglats av arbetet med det nya
databaserade administrativa systemet. I januari 2015
kunde medlemmar för första gången anmäla sig direkt
(eller med sekretariatets hjälp) till föreläsningsserier

En serie under våren belyste Uppsalas framväxt som
kunskapsstad och en serie under hösten uppmärksam
made bemärkta kvinnor som givit avtryck i Uppsalas
historia. Både under våren och hösten gavs serier om
textilhistoria. Under våren handlade serien om föremål
tillverkade av Stilla havets ursprungsbefolkningar och
under hösten handlade den om nya textiler som utveck
lats genom den digitala teknologin. Det kulturhistoriska
perspektivet fokuserades i en serie om läkekonst och
berättarkonst, i en serie om Nobelpristagare i litteratur
samt i en serie om kulturlivet i Sverige under 1800

Uppsala Senioruniversitet har kontakter med övriga
svenska senioruniversitet och är medlem i två interna
tionella organisationer, i AIUTA/IAUTA (International
Association of Universities of the Third Age) samt i
EFOS (European Federation of Older Students at
Universities). I båda organisationerna har Senioruniver
sitetet ledamöter i styrelsen: Karin Carlsson är ordinarie
ledamot i AIUTA:s styrelse med Gunhild Hammarström
som suppleant, och Björn Odin är ordinarie ledamot i
EFOS styrelse med Brittmari Ekholm som suppleant.

Sekretariatet, som också utgör Senioruniversitetets
expedition, håller den dagliga kontakten med medlem
marna via telefon, post och epost, svarar på allehanda
frågor och tar emot och registrerar medlemsanmäl
ningar till resor och utflykter. Funktionärerna sköter
diariet, tar hand om fakturor och hjälper andra funktio
närer och lärare med kopiering, utskick och lokalbok
ningar. Flera funktionärer inom sekretariatet har dess
utom specialuppgifter. Några ingår i Arbetsgruppen för
resor och studiebesök, deltar i planeringen av sådana
arrangemang, och sköter huvuddelen av den administra
tion som är förknippad med dessa. Andra av sekretariatets
funktionärer ansvarar för att det datoriserade förenings
arkivet hålls aktuellt. Studieledarna, som också är
knutna till sekretariatet, sköter administrationen av
föreläsningsserier och studiecirklar såsom schema
läggning, lokalbokning, kontakt med lärare och serie
ansvariga, arvodeshantering och uppföljningar samt
färdigställande av programbladet.

Under året genomfördes 39 serier, 18 under våren och
21 under hösten, och antalet deltagare har varit närmare
5 500. Under både vår och höst gavs serier i musik (en
där kulturpersonligheter talade om ”min musik” och två
jazzserier), tre parallella serier om modern konst samt
två filmstudioserier. Dagsaktuella händelser belystes
under våren genom en fortsättning av serierna om
Ryssland och Mellanöstern. Under hösten behandlades
modern och dagsaktuell historia i serierna om demokratin
och dess utmaningar och i serien om Turkiet. Interna
tionella frågor uppmärksammades också i en serie där
utrikeskorrespondenter berättade om sin korrespondenttid.
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Uppsala Senioruniversitet är medlem i Uppsala
Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) och har två
medlemmar i styrelsen: Gunnar Ekman och Brittmari
Ekholm. Representanter från Senioruniversitetet deltog
såväl i UPS Årsmöte som i UPS Höstmöte.

årsmöte

talet. Perspektivet belystes också i serien om kulturut
vecklingen i några tongivande städer och i serien om
Romarriket. Det naturvetenskapliga och tekniska ämnes
området belystes dels i serien om bergsbrukets utveckling i
Sverige och dels i en serie om marken, maten och
miljön. I en serie om det periodiska systemet stod
vetenskapshistoria i fokus. Inom det medicinska ämnes
området gavs under våren en fortsättning av serien om
reservdelsmänniskan och under hösten en serie om
infektionssjukdomar i ett globalt perspektiv. Serien om
språket och människan fortsatte under året. Under hösten
gavs också en serie om samernas historia och kultur
samt en serie om vardagsjuridik.

Studiecirklar

Under året genomfördes 124 studiecirklar, 65 under
våren och 59 under hösten. Inom ämnesområdet religion,
filosofi och historia fortsatte under året cirklarna om
världsreligioner liksom den om tro och vetande. Under
våren gavs också två cirklar med anknytning till kyrko
konst. Ämnesområdet litteratur, konst och musik belys
tes under både vår och höst i tio cirklar och här gavs
möjligheter att delta i litteraturcirklar, skrivarstuga,
akvarellmålning, teckning och sång. Inom det samhälls
vetenskapliga ämnesområdet belystes EUfrågor i cirklar
både under våren och hösten. Inom det naturveten
skapliga och tekniska området genomfördes sju cirklar
under våren och fyra under hösten och här gavs möjlig
heter att delta i cirklar såväl om fåglar som om giftmord
och miljöfrågor. Inom det naturvetenskapliga området
belystes också i tre parallella cirklar universums gåtor
(Universums mörka sida och Svarta hål och mörk
materia).
Merparten av studiecirklarna anordnades i moderna
språk: i engelska, franska, italienska, spanska och tyska.
Cirklar i engelska har endast getts på avancerad nivå,
men för övriga moderna språk har cirklar erbjudits från
nybörjarnivå till avancerad nivå. Språkcirklar har även
anordnats i latin och ryska. Såväl under vår som höst
gavs också en cirkel om tysk film. Antalet deltagare i
studiecirklarna var under året 1 560.

Torsdagssalonger

Torsdagssalongen startade som ett led i Senioruniversi
tetets önskan att finna former för en socialt inriktad
verksamhet. Salongerna äger rum kvällstid på Träffpunkt
Storgatan 11. Efter framträdanden av skilda slag följer
förfriskningar och tid för samtal. Under 2015 anord
nades två välbesökta Torsdagssalonger. En tredje, om
Anna och Nathan Söderblom, kunde av skilda anled
ningar inte genomföras. Torsdagssalongen den 8 okto
ber anknöt till en av höstens serier Kulturliv i Sverige
under 1800talet och tog upp Malla Silfverstolpes
litterära salong och dess musik. Den 6 december var
temat samisk litteratur som fördjupade
föreläsningsserien Sápmi – historia och kultur.

Rapportserien

Under året har medlemmarna i Arbetsgruppen för
Rapportserien arbetat med rapport nr 19, ”Fokus på
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Mellanöstern. Ur Uppsala Senioruniversitets program
2011–2015”. Under de fem åren har Mellanöstern
behandlats i tisdagsföreläsningar, studiecirklar, föreläs
ningsserier, filmstudion, torsdagssalongen och i rese
programmet. Alla dessa delar finns representerade i
rapportens 16 artiklar. Största tyngdpunkten ligger på
två föreläsningsserier som hållits vårterminen 2014 och
2015.
Rapporten presenterades vid Höstsamrådet i oktober
och delades ut till alla funktionärer.

Resor och studiebesök

Arbetsgruppen för resor och studiebesök har under året
anordnat 27 längre eller kortare evenemang med cirka
900 deltagare. Vid utlandsresor anlitas professionella
researrangörer. Introduktion i bussen ges vid teater och
musikresor. Flerdagsresor till utlandet har anordnats till
Belgien, Frankrike, Litauen, Belgrad, Irland och Rom.
Resor till teater, opera, musikal och konsert har gällt:
Vinterfest i Dalarna, Utvandrarna på Dramaten, Mamma
Mia i Helsingfors, La Traviata på Opera på Skäret samt
Sound of Music på Gasklockan i Gävle, Figaros bröllop
på Drottningholmsteatern, La Traviata på Folkoperan,
Blomstedt tolkar Sibelius i Berwaldhallen och Kristina
från Duvemåla på Cirkus samt Karl Gerhard på
Stockholms stadsteater.
Resor till konstutställningar och museer har gjorts till
Waldemarsudde (utställningar om Emil Nolde samt
Symbolism och dekadens), Etnografiska museet, Milles
gården (utställningen Pompeji), Judiska museet (utställ
ningen En svensk framgångssaga) och Bååtska palatset.
Resor i närområdet har anordnats med en stadsrundtur i
Uppsala samt inom ramen för serien Uppländska
trädgårdar till Stadsparken, Ultuna parker, Fålhagen,
Botaniska trädgården och Grönsöö slott.

Webbplatsen

Webbplatsen har under året fungerat väl och sambandet
med anmälningssystemet har finjusterats. Små justeringar i
menysystemet har gjorts för att informationen lättare
ska hittas, men i övrigt har webbplatsen inte förändrats.
Några sidor avsedda endast för internt bruk har försetts
med lösenord. En mindre grupp har bildats med uppgift
att ta fram dokumentmallar och i övrigt bistå vid
utveckling och underhåll av visst presentationsmaterial.

Bildarkivet

Antalet bilder i bildarkivet uppgår idag till 1 170. Under
året har 89 nya bilder förts in, tagna av nio fotografer.
De flesta bilderna är tagna från föreläsningar eller cirklar.
Arbetet med att ta fram en ny vinjettbild till webbplatsens
startsida har slutförts. Bilder över funktionärer kan nu
nås via länkning under fliken Om USU/Funktionärer.

IT

Det nya anmälnings och bokningssystemet började
användas fullt ut vårterminen 2015 då alla anmälningar,

AVteknik

Arbetsgruppens målsättning har varit att alla som
ansvarar för tisdagsföreläsningarna och föreläsningsse
rierna, samt i vissa fall även cirkelledare, ska få teknisk
assistans med den AVutrustning som används. AVgrup
pen har under året servat 18 respektive 21 serier, 8 res
pektive 9 tisdagsföreläsningar samt ett antal cirklar
under vår respektive hösttermin. I alla salar som Senior
universitetet använder för föreläsningsserier finns
numera dataprojektorer och hörslinga och i de flesta
lokalerna också en fast PC. Serieledarna och föreläsnings
ledarna har ansvarat för att ta reda på vilken AV utrust
ning som de olika föreläsarna behöver och AV assisten
terna för att den funnits på plats i god tid före föreläs
ningens start och att utrustningen fungerat på ett tillfreds
ställande sätt under hela föreläsningen. Föreläsningarna
har under året utnyttjat lokaler både i Universitetshuset,
Slottsbiografen, Musikum, Ekonomikum, Grönwallsalen
samt i Missionskyrkan, vilket inneburit att AVtekni
kerna måste behärska flera helt olika system.
Vårens start med många nya lokaler och nya system
gjorde det svårt att anordna en utbildning på alla nya
ställen, varför den fick ersättas av skriftliga manualer
och tekniskt kunnande hos gruppen. Initiativ har även
tagits för att säkerställa god hörbarhet i de salar som är
utrustade med hörslinga, då klagomål inkommit om att
slingan inte alltid fungerat tillfredsställande. Dessa
åtgärder har till största delen varit framgångsrika och
uppskattats av åhörare med hörselproblem. En dator
har köpts in som förvaras i receptionen på Akademiska
sjukhuset för användning i Grönwallsalen.

Internationell verksamhet

AIUTA har haft två styrelsemöten, båda följda av en
konferens. Karin Carlsson och Gunhild Hammarström
deltog i båda mötena. Det första mötet ägde rum i
Alicante, Spanien, i juni. Temat för konferensen var
”U3A Citizenship and Social Cohesion”. Från Uppsalas
sida visades en poster med rubriken ”Series of Lectures
at Uppsala U3A – A Success Story!” och ett nytryckt

faktablad om Uppsala Senioruniversitet delades ut. Det
andra mötet ägde rum i Lublin, Polen, i september.
Konferensens tema var ”Senior Students: A New Gene
ration of Students”. Gunhild Hammarström föreläste på
temat ”Attracting new Categories of Students to
Uppsala U3A” och Karin Carlsson var ordförande i en
av sessionerna. AIUTA har initierat ett arbete med
Riktlinjer för tredje ålderns universitet. Detta dokument
(The U3A Charter) har översatts till svenska under året.
EFOS har två styrelsemöten per år. Det första ägde rum
i Brno, Tjeckien, i april. Maj Aldskogius och Björn
Odin deltog i mötet. Det andra mötet ägde rum i
Alicante, Spanien, i månadsskiftet september/oktober.
Deltagare var Björn Odin och Alice RinellHermansson.
Under året har EUprojektet Educational Senior
Network, EduSenNet, startat. Projektet, där Uppsala
Senioruniversitet ingår som en part, finansieras av EU:s
program ”Erasmus+” och beräknas pågå i tre år. Sju
europeiska senioruniversitet ingår i projektet och
koordinator är senioruniversitetet i Bratislava. I lednings
gruppen för det svenska delprojektet ingår Maj
Aldskogius, Björn Odin (ordförande), Per Olof
Osterman och Alice Rinell Hermansson samt också
Ulla Myhrman och Brittmari Ekholm.
Projektet ska utforska olika metoder för informellt och
formellt lärande för äldre. Den svenska projektgruppen
har beslutat att arbeta inom tre områden. Sålunda har
under hösten enkäter genomförts dels med olika grupper
av seniorer boende i Uppsala, dels med seniorer bosatta
utanför Uppsala. Vidare pågår en försöksverksamhet
med provfilmning av tisdagsföreläsningar. Dessutom
undersöker man intresset hos invandrargrupper att delta
i Senioruniversitetets och liknande organisationers
verksamhet.
Två internationella utbyten har genomförts under året:
dels besökte medlemmar från U3A Surrey, Storbri
tannien, Uppsala, dels reste en grupp från Uppsala till
Island och besökte U3A Reykjavik.
Vidare deltog Malin Åkerblom i en konferens i St
Petersburg, Ryssland, under våren. Temat för konfe
rensen var ”LifeLong Learning and Mental Health
Promotion: Opportunities for Young and Old”. Malin
Åkerblom höll ett föredrag under titeln ”Joy, Curiosity,
Utility – Silver Age Studies in Sweden”. Konferensen
anordnades som ett led i ett projekt mellan Ryssland,
Ukraina och Sverige.

Medlemsbladet

Medlemsbladet har under 2015 kommit ut med fem
nummer. Upplagan har successivt ökat från 3 300
exemplar av nummer 1 2015 till 3 700 exemplar av
nummer 5 2015.
Tidningen har haft ett aktuellt och varierat innehåll med
artiklar om kommande aktiviteter och berättelser från
medlemmarnas egen horisont, bland annat reseberättelser.
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bokningar och faktureringar hanterades i detsamma.
Erfarenheterna är goda och inga allvarliga missöden har
inträffat. Mindre saker har kunnat rättas till snabbt med
god hjälp av leverantören, Mallverkstan i Lund. En ny
funktion för inpasseringskontroll har börjat användas
med blandat resultat. Utrustningen kräver visst tekniskt
kunnande för att fungera på avsett sätt, och arbetsgruppen
har haft svårigheter att hitta medlemmar som kunnat
hjälpa till med detta. Utbildning av funktionärerna på
sekretariatet har pågått under året och kommer att fort
sätta. Under hösten beslutade styrelsen att genomföra
ett projekt med filmning av vissa föreläsningar som
sedan ska kunna ses av medlemmar via föreningens
hemsida. Detta har inneburit en ny funktion i medlems
systemet som kontrollerar om man är behörig att se
filmen. Filmer från tisdagsföreläsningar kommer att
kunna få ses av alla som betalat medlemsavgiften,
medan filmer från föreläsningsserier enbart kan ses av
dem som betalat deltagaravgift för den aktuella serien.

årsmöte

Så gott som allt material som publiceras i Medlemsbladet
har sitt upphov i Uppsala Senioruniversitets verksamhet.
Stående inslag har varit ledare, program, årsmöteshand
lingar, intervjuer med tisdagsföreläsare samt information
om resor och studiebesök. Dessutom har ett par av
Senioruniversitetets stipendiater publicerat sina rapporter
i Medlemsbladet, och Skrivarstugan har bidragit med
alster från sin studiecirkel. I nummer 3 fanns en bild
kavalkad från året som gått samt ett referat av Patrik
Hadenius föredrag i samband med årsmötet. Bland
övrigt innehåll kan nämnas artiklar och notiser om
Senioruniversitetets internationella verksamhet, bland
annat utbyten med andra länder, samt information om
Senioruniversitetets nya webbaserade anmälningssystem.

Ekonomi

Senioruniversitetet har en balansräkning med ett fritt
eget kapital på 2 273 368 kr. Detta ger en soliditet på
59 procent. Även år 2015 har investeringar gjorts –
denna gång i utrustning för filmning av vissa föreläsnings
serier. Växande programutbud och ökat medlemstal
ställer krav på en effektivt bedriven administration. Det
system för anmälan till aktiviteter och för avgiftsbetal
ning som installerades förra året har fallit väl ut.
Verksamheten omsatte 4 071 475 kr, vilket är en ökning
med 21 procent jämfört med verksamhetsåret 2014.
Medlemsavgifterna uppgick till 831 944 kr (20 procent
av intäkterna). Deltagaravgifterna för cirklar, föreläs
ningsserier och kulturarrangemang uppgick till
3 032 504 kr (75 procent av intäkterna).

Kostnaderna uppgick till 3 861 629 kr. Av dessa var de
direkta kostnaderna (arvoden och sociala avgifter för
cirkelledare och föreläsare, lokalhyror, studiematerial)
2 692 136 kr (70 procent av kostnaderna).
De administrativa/föreningsgemensamma kostnaderna
uppgick till 1 169 492 kr. I detta belopp ingår kansliets
kostnader, Medlemsbladet inklusive distribution, webb
plats, tryckkostnader för rapportserien, mötesverksamhet
med årsmöte, kollegium, samråd och arbetsgruppernas
planeringsmöten, internationellt engagemang och
medlemskap i AIUTA och EFOS samt medlemsavgift
till UPS.
Årets resultat efter finansiella intäkter är 261 161 kr.
Styrelsen föreslår att årets resultat ska överföras i ny
räkning.
Samtliga siffror ovan är preliminära. Det fullständiga
bokslutet med reviderad Resultat och Balansräkning
kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet den 11 mars
2016 och kommer också att läggas ut på
Senioruniversitetets webbplats.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka föreningsmedlem
marna för intresse, stöd och engagemang i verksam
heten. Ett speciellt tack riktas till alla de ideellt arbe
tande funktionärerna, vilkas insatser är en förutsättning
för att verksamheten ska fungera.

Uppsala i februari 2016
BrittLouise Gunnarsson
Gunnar Ekman
Lars Nilsson

Per Olof Osterman
Christian Sonnenstein
Eva Willén

Kerstin Thelander
Ulla Myhrman
Ingrid Åberg

Förslag till styrelse
Uppsala Senioruniversitet 2016
Ordförande för ett år
Ordinarie ledamöter för två år

Valda till 2017
Suppleanter för ett år
Revisorer
Valberedning under 2015 har varit:
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BrittLouise Gunnarsson, omval
Per Olof Osterman, omval
Lars Nilsson, omval
Claes Leijon, nyval
Ingemar Åkeson, nyval, fyllnadsval
Ulla Myhrman
Kerstin Thelander
Ingrid Åberg, omval
Ewa Willén, omval
Malin Ivarsson, Grant Thornton, 018658182
Tommy Helmerskog, Grant Thornton, 018658166
Gudmar Lönnerholm, sammankallande, 01830 10 77
Per Jennische, 01830 24 96
Margareta Sund, 01810 31 44

årsmöte

Dagordning
vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2016
fredagen den 11 mars kl 13.00
i Kyrksalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringspersoner för mötets protokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Fastställande av resultat och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för
innevarande verksamhetsår.
Val av ordförande för ett år.
Val av tre styrelseledamöter för två år, två suppleanter för ett år jämte ett
fyllnadsval.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i kallelsen
till årsmötet.
Motioner till årsmötet.
Mötet avslutas.

Program vid årsmötet

Efter mötet lyssnar vi till Mats Wahlberg,
f.d. forskningschef vid Institutet för språk och
folkminnen, som berättar om hur Uppsalas gator
fick sina namn under rubriken: ”Från påven till
dagens byggbolag – aktörer på Uppsalas
namngivningsarena” (se artikel på sidan 6).
”Vårvindar friska”. Kören Goldsingers,
Senioruniversitetets egen kör, sjunger under
ledning av Gina van Dam.
Därefter bjuder Senioruniversitetet på kaffe och tårta.
Mats Wahlberg
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Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Med barnets ögon
Min mormor har världens mjukaste kinder
och vackra broscher och onödigt många sjalar
Det nästan allra bästa jag vet är att sitta i mormors knä
och smeka hennes kinder. De är så mjuka och sköna.
Lika mjuka som det allra mjukaste tyget på min allra
bästa finklänning. Jättegamla människor har så mjuka
kinder.
Jättegamla människor har broscher. Min mormor har
jättemånga broscher. Min mamma har bara en brosch,
och den har hon fått av mormor. Fast hon använder den
aldrig för hon är inte så jättegammal. Men min mormor
har alltid en brosch på sig. När vi har kalas och hon har
sin allra finaste klänning så har hon en brosch som hon
har fått av sin mamma. Den är jättejätte gammal.
Min mormor har många sjalar, onödigt många sjalar.
Varje gång jag träffar mormor är det spännande att se
vilken sjal hon har. Den med fjärilar eller kanske den
med lila blommor. Ibland är det en alldeles ny. Mormor
älskar fjärilar och blommor och lila. Jag älskar också
fjärilar och lila. Mormor säger att vi har samma smak.
Fast det tycker inte jag för jag gillar inte sjalar. Bara på
vintern när det är jättekallt, då är det skönt att ha min
mjuka och varma sjal runt halsen. Den som mormor
stickat. Den är lila och den är jätteskön.
Min mormor har jättemånga broscher och sjalar, fast
onödigt många sjalar. Mamma har onödigt många skor.
Mammor har många skor och alla barns mormor har
många sjalar och flera broscher.
Jag älskar att titta på mormors smycken, hon har flera
hundra. Halsband och örhängen och broscher. Mycket
tjafs som hon borde sluta köpa. Hon behöver pengarna
till annat.
När mormor blir mer än hundra år och dör så ska min
mamma få alla smycken. Jag tror inte att mamma
kommer att använda någon brosch, men det säger jag
inte till mormor. Och sen när mamma blir mer än
hundra år och dör så ska jag få smyckena. I alla fall
några broscher som jag ska använda när jag blir
gammal.
Jag har ritat en teckning med fjärilar som mormor ska
få. Då kommer hon att säga: ”Tack min älskade flicka!
Hur kunde du gissa att jag älskar fjärilar? Och mest av
allt – lila fjärilar!”
Anneli Palm

Flytten
Vi har flyttat. Nu har vi en trea och förut hade vi en
tvåa. Vi var tvungna att flytta för man får inte bo sju
personer i en tvåa. Här i den nya lägenheten är det
något fel för man kan inte packa upp sakerna och man
kan inte hänga upp gardinerna. Jag går omkring och
tittar.
Här har vi bara en liten balkong istället för en stor
terrass som vi hade förut. Det är bra med terrass för
man kan ha bönor som växer vid kanten. Ingen fick äta
av bönorna men jag gjorde det ändå.
Nu har vi en gata utanför huset och förut hade vi bara
gårdar. På gatan kör det bilar ibland och då blir det
avgaser som kommer in genom fönstret till oss.
Under oss bor Carlman som röker cigarr. De vädrar ut
röken i trappan så röken kan komma in till oss genom
vår dörr.
Över oss bor Hartin och de spolar badvatten på natten
som brusar i våra rör.
Mamma ligger på en säng och har huvudvärk som
heter migrän. Hon måste ligga helt stilla och blunda
och ha en handduk på huvudet och dörren måste vara
stängd. Det är bara min näst största syster som får gå
in för hon vet hur man går.
Det går bra att gå ut. Jag går som jag vill. Ute ser jag
barn som leker bredvid gatan. De spelar kula. Jag går
dit och tittar på och då får jag några kulor av en pojke.
När jag kastar en kula mot tennsoldaten så ramlar den
och jag får den. Nu ska jag ställa upp tennsoldaten och
sitta bakom den med benen rakt ut. Barnen kastar
många kulor innan soldaten ramlar. Jag får alla kulorna
och jag stoppar dem i byxfickorna. Nu kan jag fortsätta
att vara med barnen och spela kula.
Karin Åslund

