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Samverkan för ökad
inspiration
Uppsala Senioruniversitet är knutet till både
nationella och internationella nätverk. Senior och
pensionärsuniversitet finns på ett trettiotal olika
håll i Sverige, och i mitten av maj äger en
nationell samverkanskonferens rum i Stockholm.
Under tre dagar kommer olika teman knutna till
livet som senior, samarbetet med Folkuniver
sitetet, programfrågor och ökad tillgänglighet att
diskuteras. Vår grupp kommer att ansvara för ett tema som fått titeln
”Arrangemang tillgängliga för seniorer – hur åstadkommer vi det?”.
Tillgänglighet är något som vi satsat mycket på här i Uppsala så det temat
föll naturligt på vår lott.
Något som också utmärker Uppsala Senioruniversitet är det internationella
engagemanget. Vi är aktiva medlemmar i två internationella organisationer:
AIUTA och EFOS. 2013 var Uppsala värd för en AIUTAkonferens, och i
vår för en konferens knuten till EFOS (European Federation of Older
Students) och det pågående EUprojektet EduSenNet. Ett tjugotal repre
sentanter från sju europeiska senioruniversitet deltog i konferensen och det
följande EFOSmötet.
BrittLouise Gunnarsson
ordförande
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Tisdagsföreläsning
17 maj kl. 13.15
Alva Dahl
Mer än bara skrivregler – upptäck interpunktionens kreativa potential
Gästvärd: Jan Fagius
Grönwallsalen Akademiska sjukhuset

Glöm inte Medlemskortet!

Nästa nummer av tidningen utkommer 17/8
Manusstopp 7/6

Porträtt av en tisdagsföreläsare

Alva Dahl – forskare i text
Tisdagsföreläsaren Alva Dahl är doktor i nordiska
språk, en textforskare som har intresserat sig för
frågor om interpunktion, det vill säga skiljetecken
som punkt, kommatecken, parentes, kolon,
semikolon, tankstreck med mera.
Alva Dahl är också översättare från engelska och norska
till svenska, framför allt av skönlitteratur. Hon är född
1985.
1. Vad jobbar du med just nu?
Jag skriver en bok om interpunktion för skribenter. När
min avhandling om interpunktionens funktioner publice
rades fick jag frågor som inte direkt besvarades i
avhandlingen. I boken tar jag upp sådant som ska göra
det roligare att skriva. Jag undervisar också lite i kreativ
svenska vid Uppsala universitet, och jag har nyss
översatt en novell från engelska hos förlaget Novellix.
2. På webbplatsen Månadens översättare skriver du
att det passar dig att vara översättare eftersom du är
enstörig. På vilket sätt är du enstörig?
Jag tycker om att arbeta ensam i lugn och ro.
3. Du skriver också på samma webbplats att du vill
jobba lite och disciplinerat. Vad menar du med det?
Jag vill få tid att nå en balans i livet mellan arbete och
fritid. Jag vill ha tid till långa samtal med människor
och kunna vara ute när det är ljust på dagen. Jag tror
inte att man får mer gjort genom att arbeta tio timmar
om dagen. Som akademiker och frilansare kan jag styra
min egen tid.
4. På twitter nämner du att du tänker dialogiskt och
längtar efter fulländning.
Som forskare utvecklar man en syn på verkligheten som
berikar alla möjliga tankar. Det dialogiska tänkandet
betonar samspelet mellan människor.
Min längtan efter fulländning handlar om kvalitet, att
göra saker så bra som möjligt, men inte till perfektion.
Det ingår att det är ouppnåeligt. Jag försöker att inte
slarva.
5. Du har publicerat en artikel om författaren
Flauberts semikolon. Vad handlar den om?
Jag har beskrivit hur synen på interpunktion har föränd
rats. Tidigare översättare har fritt ändrat på Flauberts
interpunktion. I Anders Bodegårds nya översättning av
Madame Bovary följer han texten till punkt och pricka
eftersom Flauberts skiljetecken ingår i hans sätt att berätta.
6. Vilka författare gillar du?
Det växlar. Bland de amerikanska finns David Foster
Wallace, som jag läst mycket av. Bland de norska
samtida väljer jag Hanne Örstavik, ja Knausgård också.
Bland de tyskspråkiga Thomas Bernhard. Och Kafka.
Jag läser mycket.

Foto: Elin Strömberg

Tisdagsföreläsningen ”Mer än bara skrivregler –
upptäck interpunktionens kreativa potential” hålls den
17 maj kl. 13.15 i Grönwallsalen.

Karin Carlsson

Från sekretariatet

Fick du biljetterna i tid?
Hör du till dem som fick biljetter i tid inför vårens
föreläsningsserier? Då är du att gratulera. Vår gene
ration är ju bortskämd med att Apost kommer fram
nästa dag, men nu är det andra tider, vilket även
UNT har uppmärksammat.
De flesta fick dock sina biljetter i sinom tid, men
till andra har vi fått skicka nya biljetter. Nu får vi
anpassa oss till de nya tiderna och skicka biljetterna
tidigare. För biljetterna vill vi ha kvar. Innan vi införde
dem var det tyvärr alltför ofta andra som upptog
deltagarnas platser. Och har vi till exempel bytt lokal
sedan programmet trycktes, så står det på biljetten.
Presentkort
Ibland vill man ge en vän eller kollega ett medlem
skap i Senioruniversitetet eller en resa med oss. Nu
finns presentkort för detta på sekretariatet. Ring så
skickar vi.
Föreningsarkiv
Till sekretariatets uppgifter hör att sköta vårt
föreningsarkiv. Där finns protokoll och avtal,
Medlemsbladet och rapporter, studieprogram och
reseprogram, och mycket annat. Vart femte år
lämnas det i pappersform till Folkrörelsearkivet, och
hos oss finns det kvar i digital form. I vår är det dags
att lämna in det, och sekretariatet skannar nu för fullt
de alster som inte redan tidigare finns digitalt.
Bertil Eriksson och Malin Åkerblom
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Årsmötet 2016
Uppsala Senioruniversitets årsmöte hölls fredagen den 11 mars i
Missionskyrkans kyrksal – som var fullsatt. Kanske rekord för ett
årsmöte?

BrittLouise Gunnarsson berättade om
verksamheten 2015, och det ständigt ökande
medlemsantalet. Lars Nilsson t.v. var mötes
sekreterare och AnnCathrine Haglund t.h.
var mötesordförande.

Den avgående kassaförvaltaren Christian
Sonnenstein kommenterade resultat och
balansräkningen. Verksamheten omsatte
under 2015 drygt 4 miljoner kronor.

Årsmötesförhandlingarna gick smi
digt och lätt som vanligt, med förra
landshövdingen AnnCathrine
Haglund som ordförande. Före
ningens ordförande BrittLouise
Gunnarsson omvaldes, liksom Per
Olof Osterman och Lars Nilsson
samt de två suppleanterna Eva
Willén och Ingrid Åberg. Nya i
styrelsen blev Claes Leijon och
Ingemar Åkeson. Verksamheten
godkändes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Medlemsavgiften för
2017 fastställdes till samma som
innevarande år.
Efter mötet talade Mats Wahlberg
om hur Uppsalas gator fick sina
namn.

Foto: Bengt Everitt

INGEMAR ÅKESON är medlem i Senior
universitetet sedan i fjol, och numera
kassaförvaltare i styrelsen. För Uppsala
bor är han mest känd som vd för
Länsförsäkringar Uppsala. Efter det
har han arbetat som egen konsult med
chefsutveckling. På 1970talet var han
med och byggde upp Högskolan i
Luleå. Parallellt med det var han
sekreterare i Universitetskanslers
ämbetets utredning om arbetsveten
skap i Sverige. Sedan har han fortsatt
med näringslivsfrågor resten av livet.
”Fritiden” ägnar han åt bland annat
motion, resor och körsång.

Avgående styrelseledamoten Gunnar Ekman
avtackades av BrittLouise Gunnarsson.

Före den sedvanliga prinsesstårtan bjöds det på körsång av Senioruniversitetets egen kör
Goldsingers.
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NYA I STYRELSEN

CLAES LEIJON är medlem i Senior
universitetet sedan 2012, och ordnade
hösten 2013 en föreläsningsserie om
utvecklingsbistånd. Han har varit chef
för avdelningen för utvecklingsbistånd
vid svenska ambassader, och har haft
uppdrag i Vietnam, Kambodja, Indien,
Filippinerna, Tanzania och Bangladesh.
Några år var han projektledare med
ansvar för katastrofrehabiliterings
insatser. På ”fritiden” gillar han att läsa
böcker, cykla, köra bil, se på sport,
träna till husbehov och åka till stugan
utanför Hagfors.

Senioruniversitetets filmprojekt rullar vidare
När detta skrivs har fyra tisdagsföreläsningar filmats
i Grönwallsalen. Tre filmningar blev tekniskt lyckade
och tillgängliga via www.usu.se under ett par veckor
efter respektive föreläsning.
En inspelning blev tyvärr tekniskt misslyckad. Film
ningen är ett försöksprojekt med komplicerad teknik för
uppkoppling av filmkamera, datorer och ljud. Det fordras
intrimning av rutiner för flera personer och man får
räkna med att filmningen, trots mycket hög ambitionsnivå,
inte alltid blir tekniskt fullgod. De lyckade filmerna
visar dock att vi kan nå hög kvalitet.

FILMERNA HAR ALLA medlemmar kunnat nå via webb
platsens Mina sidor, och dessutom har gruppvisning av
filmerna skett för medlemmar på Ekeby Hus. Tekniskt
har vi möjlighet att se antalet individer som tryckt på
play för att se filmen. Detta antal har varierat vid de tre
inspelningarna mellan 39 och 122. Högsta frekvenserna
gäller första föreläsningen då säkert många var nyfikna
på resultatet. Vi kan dock inte se om flera har tittat
samtidigt eller hur många som har sett hela filmen.
Per Olof Osterman

Testpanel på Ekeby Hus
Ekeby Hus är ett privat seniorboende i Uppsala där
det bor cirka 115 personer. Av dem är ett 40tal med
lemmar i Uppsala Senioruniversitet, med lite olika
aktivitetsgrad. En del har tillkommit sedan vi annon
serade att vi skulle visa tisdagsföreläsningarna i vår
föreläsningssal.
Många boende cyklar inte längre, och det är svårt att ta
sig till Grönwallsalen på Akademiska Sjukhuset med
buss. Därför var vi väldigt positiva till möjligheten att
se tisdagsföreläsningarna på storskärm här på Ekeby
Hus. Ljudet har fungerat bra och kommer att bli ännu
bättre för personer med hörselproblem när vi kan
koppla ljudet till hörslingan. PowerPointpresenta
tionerna är perfekta. Föreläsare som vandrar omkring
blir ibland lite suddiga, men det kan vi leva med.
VI VISAR TISDAGSFÖRELÄSNINGARNA på onsdagen i den
följande veckan, strax före middagen. Vi har en egen
teknisk assistent, Alvis Stebel. Tyvärr får vi inte höra
frågorna efter föredragen, vilket är synd. Men diskus
sion om föreläsningarna blir det ofta vid middagen i
matsalen.
Vid ”invigningen” var Per Olof Osterman och Lasse
Sunnås med och tog några bilder av de tjugo närva
rande personerna. Sedan har det varit tretton respektive
tio närvarande. Alla har tyckt att det var bra mycket
roligare att se föreläsningen tillsammans än på den egna
kammaren, men några har ändå gjort det om tiden inte
passat. Vi hoppas att försöksverksamheten fortsätter
nästa termin.

Per Olof Osterman från Senioruniversitetets filmprojekt deltog vid
den första filmvisningen på Ekeby Hus.

Text: Maj Aldskogius
Foto: Lasse Sunnås
Alvis Stebel är teknisk assistent vid filmvisningarna på Ekeby Hus.

Vill du arbeta med oss
AVtekniker?
Vi är ett gäng på 14 personer som hjälper till
med tekniken vid Senioruniversitetets
föreläsningar. Några av oss har också ansvar för filmning
av vissa föreläsningar. Nu behöver vi förstärka vår grupp!

Om du har hyfsade kunskaper om datorer och vet
lite om hur man kopplar bild och ljud till datorn så är

du rätt person! Du kommer naturligtvis att få utbild
ning för de olika miljöer där du tjänstgör, och gruppen
träffas varje vår och höst för erfarenhetsutbyte. Som
alla funktionärer inom Uppsala Senioruniversitet
arbetar vi helt ideellt.
Är du intresserad? Kontakta Lasse Sunnås (AV
samordnare) via epost lasse.sunnas@bredband.net eller
ring 070835 06 98.
5

Gunilla Öbrink lanserar
Mellanösternrapporten.

Margareta Westin intervjuar
Elisabeth Auer.

Senioruniversitetets
Ingrid Åberg under
Gottsundadagen.

Anita Hård af Segerstad,
ordförande för arbetsgruppen för
serier och cirklar.

Minnen från ett
korrespondentliv –
föreläsning av Titti Nylander,
med Lars Nilsson som
gästvärd.

Serien Snurra
min jord med
föreläsning av
Håkan Sjöström.

Min musik – Hacke
Björksten bjuder på live
musik tillsammans med
Ulf Johansson Werre.

Amelie Hjelmstedt, Britt
Louise Gunnarsson och
Karin Hagström under
höstsamrådet 2015.

Studiebesök på Judiska museet i
Stockholm.
Foto: Elisabeth Sellin Linde

Cecilia Bjursell föreläser
om äldres lärande och
arbete vid höstsamrådet.
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Olika intresseområden hos kvinnor och män
Hur vetgiriga är våra medlemmar? Det har vi tagit
reda på genom att titta på deltagandet i studie
cirklar och föreläsningsserier under våren 2016. Det
skiljer en hel del i intresseinriktningen hos kvinnor
och män.
Antalet medlemmar i Uppsala Senioruniversitet har
under de senaste åren stigit kraftigt och är i dag närmare
3 550, varav två tredjedelar är kvinnor. 60 procent av
kvinnorna och 53 procent av männen deltar i utbudet av
cirklar och föreläsningsserier. De 606 män och 1 419
kvinnor som hittat till utbudet deltar gärna i flera cirklar
och serier, ofta i fyra eller fler, och i genomsnitt i 1,66
respektive 1,65 cirklar och/eller serier. Serierna under
våren 2016 har lockat 2 444 deltagare och cirklarna 907
deltagare. Aktivitetsgraden för deltagande i serier och
cirklar är i stort sett lika för män och kvinnor.

föreläsningsserierna (figur 2). I serier om konst och
litteratur deltar till övervägande delen kvinnor. I serier
med naturvetenskapligt innehåll deltar männen i större
utsträckning. Serier som belyser politiska, samhälls
vetenskapliga frågor och historia har relativt jämn
könsfördelning. Jazzen är dock en manlig värld!

Jazzen en manlig värld
Vad är det då för cirklar och serier som fångar kvinnors
respektive mäns intressen?
Figur 1 visar andelen män och kvinnor i studiecirklar
inom olika områden, justerat för andelen medlemmar av

Figur 2. Andelen män respektive kvinnor i serier, justerat för
antalet medlemmar av respektive kön.

Välbesökta tisdagsföreläsningar

Figur 1. Andelen män respektive kvinnor i cirklar, justerat
för antalet medlemmar av respektive kön.

respektive kön. Här kan vi konstatera att fler kvinnor än
män deltar i cirklar inom det humanistiska området och
även i språkcirklarna, och att män dominerar bland
deltagarna i cirklar med naturvetenskapligt innehåll och
även något i cirklar om samhällsfrågor.
Mönstret går igen om vi tittar på fördelningen på

På de fyra första tisdagsföreläsningarna under våren
har det sammanlagda deltagarantalet varit 1 101,
representerande 603 individer varav 62,5 procent
kvinnor och 37,5 procent män. Det betyder att något
större andel av de manliga medlemmarna än av de
kvinnliga deltar i tisdagsföreläsningar, eftersom den
kvinnliga andelen av medlemmarna är 67,5 procent. I
medeltal har deltagarna deltagit i nästan två av de fyra
föreläsningarna. Merparten följer även
föreläsningsserier eller cirklar, men 117 har enbart
gått på tisdagsföreläsningar.
Bertil Eriksson, Anita Hård af Segerstad, Malin Åkerblom

Jazzensemblen – lusten att ”göra själv”
Det kom ett foto till redaktionen. Det var taget av
Sten Åke Bylund och föreställde en grupp agerande
musiker och sångare samlade i en vacker sal i anrika
Musicum. Det berättade om ett av Senioruniversite
tets senaste tillskott i programmet, nämligen
Jazzensemblen.

Jazzensemblen är en nyhet i Senioruniversitetets program våren
2016. Deltagarna kan ”njuta av musicerande på en ny nivå”.
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Bland deltagarna från de många teoretiska föreläsningar
som Ulf Johansson Werre hållit om jazzen hade det
vuxit fram ett behov av att ”göra själv”. Lusten att
pröva på har blivit allt starkare under åren tills
programbladet för vårterminen 2016 under rubriken
Övriga arrangemang presenterade en aktivitet där man
kunde ”hitta en ny dimension i sitt musikintresse”.
Högst 18 personer fick de bli enligt bestämmelserna –

precisa meningar målar hon upp situationer härifrån
blommande av komik, dramatik och poesi.
Eftersom Helga och Rövaren varit idoler för mig inför
alla resor sen dess, var det riskabelt att läsa om. Men
det gick utmärkt – de kan fortfarande förmedla öns mys
tik, dofter, färger, överrumplande möten, hisnande land
skap, gåtfulla traditioner. Också det som givit mig mest
– öppenheten och nyfikenheten inför livets alla former.
Jag är inte lika äventyrlig och tolerant som Helga, men
det är kittlande och lärorikt att pröva.

En av Helga Henschens underbara teckningar i boken Dårarna
sjunger om natten.

Omläsning

En gammal reseskildring
Det finns en risk i att läsa om en bok som stannat i
ens minne i ett förgyllt skimmer – den kanske inte
håller, kanske förstör man ett skört minne. Men
inspirerad av att det under våren går en studiecirkel
inom Senioruniversitetet om Helga Henschen kan
jag inte låta bli att igen läsa Helgas Dårarna sjunger
om natten.
Boken handlar om hennes resa under början av 1950
talet till öar i västra Medelhavet. Själv stötte jag på
boken på 60talet som komplement till en guidebok om
Korsika – det var allt mitt landsortbibliotek kunde erbjuda
den gången. Hela min resa dit blev likväl en sagolik
upplevelse, och som extra krydda mötte jag Rövaren.
MANNEN SOM KALLAS RÖVAREN är huvudpersonen i
Helga Henschens bok. Han är en mycket märklig man,
tystlåten och ”mörk med ett allvarligt ansikte”. Han
visar sig vara ägare till en obemannad bar på en öde ö i
en flod, där Helga med snart femåriga Randi och en
dansk väninna får bo mot att de sköter baren. I korta

och nu sitter de äntligen där. Även om fotografiet mest
visar deras intensiva koncentration så berättar den
konstnärlige ledaren Ulf och administratören Sten Åke
samstämt om den enorma glädje de alla känner vid
speltillfällena.

Ett eget musikaliskt sinne
Sten Åke är övertygad om att det inte kommer att dröja
länge förrän vi blir inbjudna som publik att lyssna till
dem. Han talar varmt om Ulfs pedagogiska talang,
medan Ulf själv talar nästan filosofiskt och poetiskt om
musikens möjligheter att stärka kropp, själ och intellekt.
Han ser som sin mission att försöka förklara så att
musicerandet inte bara blir en övning utan också en
upplevelse. Hans arbetsmetod ska engagera både
intellekt och känsla, och låta var och en bygga upp ett

SOM MERA ERFAREN LÄSARE kan jag nu bättre se hur hon
arbetar med oväntade metaforer och ett sensuellt språk
som ibland spårar ur så att poesin dränker sig själv, men
det är undantagsvis. Mest löper texten lätt och fantasi
full. Jag njuter och hänger med. Men jag inser att boken
inte är särskilt täckande som guide – men ett förtjusande
komplement.
Om sanningen ska fram – inte mötte vi Rövaren. Vi
mötte ett medelålders svårt vitlöksdoftande par, lite
härjade, lite smutsiga och mycket svettiga (ett tennis
pass). Jag definierade dem genast som Rövaren och
hans kvinna. De kom att vänligt hjälpa oss ur en
olycklig kulturkrock och blev våra vänner. Vi kom att
utväxla julkort under några år. De var en högt uppsatt
polischef och hans hustru på aktiv semester från Paris.
Agneta Sundelöf

Hälsosamt liv på Mallorca i september
Hälsosamt liv är temat i år för sommaruniver
sitetet i Palma, Mallorca. Språk: engelska.
För mer information:
http://summersenioruniversity.uib.eu/ eller
senioruniversity@uib.se eller Karin Hagström
vid Uppsala Senioruniversitet,
karinhaggar@hotmail.com.

eget musikaliskt sinne. Samtidigt skapas en stark
musikalisk gemenskap.
DET KÄNNS FÖRVÅNANDE men lugnande att veta att Ulf
inte kräver att man kan läsa noter för att få tillhöra
gruppen; han arbetar gärna utifrån deltagarnas gehör.
Han känner in sig på gruppens behov och formar sina
övningar därefter. I gengäld vänder han sig till
vetenskapen när han berättar om forskningsresultat som
visar att jazzmusiken är det som tränar människor bäst
på att anpassa sig till vardagen.
Så härligt kan det bli ibland. Teori kan ge lust att
agera. Agerande skapar den lyckliga och anpassade se
nioren.
Text: Agneta Sundelöf
Foto: Sten Åke Bylund
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Reseberättelse

Staden vid Sidenvägen
Den 5 februari for en busslast seniorer från S:t Eriks
torg via en trafikkaotisk väg till en väg med
sannolikt betydligt lugnare tempo: Sidenvägen.
Bussens mål var nämligen Bergrummet i Stockholm
där utställningen ”Staden vid Sidenvägen” visades.
Här beskrivs några axplock från den fantasieggande
utställningen.
Staden vid Sidenvägen var den kinesiska miljonstaden
Luoyang med att strategiskt läge mellan norra och södra
Kina. Samtidigt som Birka grundades i vikingarnas
Sverige och vikingarna färdades långt österut
blomstrade Tangdynastin i Kina (618–907). I utställ
ningens början visas ett fragment av ett ”Tang”
sidentyg, som hittats vid utgrävningar i Birka. Detta
sidentyg emanerar sannolikt från handelsutbytet mellan
Nordens vikingar och handelsmännen som använde
Sidenvägen till Luoyang.
VI MÖTTES AV EN MYCKET medryckande guide, Janina
Casanova, som tog oss med på en resa till och i
Luoyang, där en rad föremål från Tangdynastin
exponerats på ett mycket tilltalande sätt i ”autentiska”
miljöer. En sak som kanske förvånar är att många
föremål som hittats vid utgrävningar i den staden
föreställer synnerligen aktiva kvinnor sysselsatta med
till exempel polospel till häst.
Att kvinnorna hade en sådan framträdande roll på den
tiden kan tillskrivas det faktum att kejsarfamiljen hade
gift in sig i de nomadiska kulturerna, där kvinnorna
deltog i de flesta förekommande sysslorna. Det är
överklassens kvinnor som är avbildade och de beskrivs
vara utbildade i räkning och läsning. Men ett visst
koketteri kan även spåras genom de avancerade frisyrer
som visas. Till exempel kallades en ”Fallande häst”, och
namnet var lätt att förstå när man såg den lackade
frisyren på bild!
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Frisyren ”Fallande häst” –
hårt lackad för att behålla
formen.

Kvinnlig polospelare från
Tangdynastin (618–907)
utformad i glaserad keramik.
Utgrävd från en grav i
Luoyang. I dag är hästpolo en
sport med nästan total mans
dominans.

UNDER TANGDYNASTIN fick den kvinnliga härskaren Wu
Zetian makten och hon har – oförtjänt? – fått rykte om
sig att vara skoningslös.
På vår färd genom staden låter vår inspirerande guide
oss ta del av poeten Bo Juyis verk, bland annat En
klagosång för min son Ts’ui. Den börjar: ”Du var en
pärla i min kupade hand, min lilla babypojke.”
Text och foto: LarsErik Appelgren

Junioruniversitetet om Senioruniversitetet
”Studentlivet lockar allt fler seniorer” står det på framsidan av nr 1 2016 av
Universen – Uppsala universitets personaltidning (som går att läsa på nätet).
Detta följs upp inuti bladet av en tre sidor lång artikel med ett jättestort foto
från en av Senioruniversitetets tisdagsföreläsningar.
Det är en trevlig och informativ artikel som beskriver vår verksamhet med
alla dess aktiviteter, till och med att även vi har en tidning. Allt detta gör oss
glada – det är härligt att vara uppmärksammad. Men redaktionen kan inte låta
bli att undra över vem som lockar vem. För redan i första stycket av artikeln
berättas att vi inte behöver ta någon examen. Bara kunskap, ingen tenta –
pensionärslivet överträffar studentlivet!
Eller antyds det att vi behöver en egen nation? Att vi lockas av tanken på ett
ställe där vi kan hänga i baren eller dansa på parketten natten lång?
Vem vet – men upplivande känns det. Tack för det Universen,
junioruniversitetets tidning!

Redaktionen

Resor och studiebesök
Anmälan till resor och studiebesök:
Se blå rutan sist i reseprogrammet
Tidigare resor som kan ha rest
och återbudsplatser
11 maj Skånelaholm, 13 maj Linné
vandring nr 1 Gamla Uppsala,
17 maj Härkeberga, 20 maj Engels
berg, 20 maj Linnévandring nr 2
Håga, 27 maj Linnévandring nr 3
Gottsunda, 12 juni Rokokomaski
neriet på Drottningholms slottsteater,
13–16 juni Sörmland, 21 augusti
Don Giovanni på Drottningholms
slottsteater, 4–9 okt Skottland

Nya resor
Onsdag 25 maj
Bakom kulisserna på Kungliga
Operan
Våra guider berättar om husets långa
historia samt hur vardagen i dag ser
ut för dem som arbetar här.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och
Jeanette Backman
Tider: Kl. 08.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Kl. 10.00 guidad visning.
Kl. 11.30 lunch i Brasseriet.
Ca kl. 15.30 åter i Uppsala.
Pris: 450 kr
Första anmälningsdag: tors 12 maj
Torsdag 25 augusti
”Ljusets magi” på Waldemarsudde
En utställning med friluftsmåleri
från sent 1800tal. I utställningen
visas 170 verk av främst svenska
konstnärer men även ett antal av
deras franska förebilder – med sär
skilt fokus på kvinnliga konstnärer.
Ansvariga: Margareta Knutson och
Mia Virving
Tider: Kl. 09.00 avfärd från
S:t Eriks torg. Busskaffe vid
framkomsten. Kl. 11.00 guidad
visning av utställningen. Kl. 13.15
avfärd till Blå Porten för lunch.
Kl. 15.00 hemfärd. Ca kl. 16.30 åter
i Uppsala.
Pris: 525 kr för bussfärd, kaffe,
entré, visning samt lunch.
Första anmälningsdag: ons 18 maj
Fredag 2 september
Linnévandring 4, Ultunavandringen
Ansvariga: Roland Moberg (guide),
070 650 22 81, och Elisabeth Sellin
Linde

Tider: Kl. 09.30 start vid Studenter
nas IP (hörnet Sjukhusvägen–
Ulleråkersvägen, hållplats
Akademiska södra för flera bussar)
via Sten Sturemonumentet, Fyrisån
och Uppsalaåsen till något bortom
Sveriges lantbruksuniversitet. Buss
tillbaka. Avstånd 6 km.
Pris: 150 kr
Första anmälningsdag: tors 26 maj
Fredag 9 september
Thielska galleriet med Carl
Kylbergutställning
År 1926 blev Ernest Thiels privata
hem och konstsamling ett offentligt
konstmuseum. Affärsmannen Thiel
hade förlorat nästan hela sin
förmögenhet i börskrascherna efter
första världskriget. Konstsamlandet
var däremot en stor framgång, och
samlingen är ovärderlig i dag.
Ansvariga: Maj Aldskogius och
Margareta Knutson
Tider: Kl. 10.00 avfärd från
S:t Eriks torg. Kl. 12.00 Thielska
galleriet öppnar. Lunch på galleriets
kafé (varmrökt lax med romsås).
Dryck ingår ej (Ramlösa, lättöl,
kaffe m.m. 25 kr, vin 75 kr).
Kl. 13.00 visning av bland annat
Carl Kylbergutställningen ”Med
färgen bortom ytan”. Därefter tid att
gå runt på egen hand. Kl. 15.00
hemfärd. Ca kl. 16.30 åter i
Uppsala.
Pris: 550 kr för bussfärd, entré,
guidning och lunch
Första anmälningsdag: tis 24 maj
Fredag 16 september
Linnévandring 5, Jumkilsvandringen
Ansvariga: Roland Moberg (guide),
070 650 22 81, och Elisabeth Sellin
Linde
Tider: Kl. 09.30 start vid Skans
berget till Studentvilan och åter. Om
hösten varit bra för svamp kan det
bli en givande skörd av svampar.
Avstånd 5 km. Samåkning med
bilar. Ange vid anmälan om du är
villig att ta med egen bil (extra
kostad för ersättning till
chaufförerna).
Pris: 150 kr
Första anmälningsdag: tors 26 maj

Söndag 11 december
Phantom of the Opera på Cirkus i
Stockholm
En av de mest storslagna musikal
succéerna – kärlekshistorien mellan
the Phantom och balettdansösen
Christine Daaé. Andrew Lloyd
Webbers orginalproduktion spelas
nu med svensk översättning och
ensemble. Peter Jöback och Emmi
Christensson i huvudrollerna.
Ansvariga: Margareta Knutson och
Elisabeth Sellin Linde
Tider: Kl. 13.00 avfärd från S:t Eriks
torg. Kl. 15.00 föreställningen
börjar (längd 2 tim 45 min).
Hemfärd direkt efter föreställningen.
Vid återresan serveras smörgås och
kall dryck. Ca kl. 19.30 åter i
Uppsala.
Pris: 1 200 kr inkl smörgås och
dryck
Första anmälningsdag: mån 23 maj

ANMÄLAN TILL RESOR
Första anmälningsdagen kan du anmäla
dig endast på telefon 01824 35 01
fr.o.m. kl. 07.00 precis (via telefon
svarare vid andra tider än expeditions
tiden må–fre kl. 10–12). Du kan anmäla
högst fyra medlemmar med namn och
medlemsnummer. Anmälan är bindande!
De som fått plats får så småningom en
faktura med posten. Betala inte förrän du
har fått fakturan! Deltagande i arrange
mangen 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 biljet

terna inte räcker till. Oförutsedda hän
delser som kan påverka resor meddelas
deltagarna personligen via telefon, epost
eller brev samt på vår webbplats
www.usu.se.

Telefoner till resegruppen
Ingegerd Appelgren 070 744 43 33
Jeanette Backman 070 381 98 02
Margareta Knutson 073 627 27 02
Anki Mattisson 070 978 15 32
Elisabeth Sellin Linde 073 930 15 55
Mia Virving 070 968 76 36
11

Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Livet är alldeles för viktigt för att tas på allvar
1:a kapitlet
Jag letade efter en urreparatör. Min hustrus armbandsur gick inte att
dra upp. Det var naturligtvis fjädern som gett upp.
Väl inne i den fina uraffären fick jag vänta på min tur så jag passade
på att kika i glasmontrarna. Där fanns en Rolex Submariner för dykare
för 59 000 och en Breitling Galactic för rymdfarare för endast 35 000.
Så småningom fick jag hjälp av en ung man, välkammad och välklädd.
Han ville skicka uret till Stockholm för undersökning och jag
utlovades ett prisförslag om cirka en vecka. Prisförslaget kom att lyda
på 2 700 för fjäderbyte och översyn. Översyn? Ja, översyn.
2:a kapitlet
Av en god vän fick jag tips om en urreparatör som bodde en bit från
vår stad. Jag hittade igen hans hus. Det fanns flera bilar på tomten, en
hund som viftade på svansen och en verkstad i ett friliggande garage.
När jag kom in dit satt han bakom en disk och arbetade med en klocka.
Utan att titta upp sade han: Det sägs att summan av alla synder är
konstant, men när jag tänker på min ungdom så får jag inte ihop det.
Det är bara dumheten som är synd, svarade jag. Han tänkte en stund
och sade sedan: Jaha, i så fall kanske det stämmer. Så tittade han upp
och frågade vad jag ville. Efter att han sett armbandsuret sade han:
Fjäderbyte 275 kronor, klart om två dagar. Kanske tvekade jag en
sekund. Då sade han med ett leende: Jag är helt självlärd. Då anade jag
att det här var en person man kunde lita på. I hans verkstad hade jag
redan sett att han hade golvur och väggur från minst tre århundraden.
Det kom med tiden att bli många besök i Juhas verkstad och det blev
också många givande samtal, ungefär som två bogserbåtar som tutar
till varandra.
Lennart Forslund
Skrivarstugan 20151103

