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För den aktive medlemmen innebär höstens
program en utmaning! Ett stort utbud av intressanta serier, cirklar och resor konkurrerar om engagemang och tid. Många aktiviteter känner vi igen, exempelvis serierna inom
konst, film och musik. Den populära serien
Tillståndet i världen ges även denna termin
både som serie i Missionskyrkan och filmad.
Men många serier och cirklar är nya. För
cirklarna om Kina och Tanzania planeras
preliminärt resor till respektive land under
våren 2019.
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USU:s årsavgift
För att delta i USU:s aktiviteter måste
du ha betalat årsavgiften 250 kronor.
Den betalas en gång per år helst
under oktber–november och gäller
följande kalenderår.

Meddela adressändring!

Ändra e-post, annan adress och
telefonnummer under Mina sidor på
vår webbplats eller meddela expeditionen. Annars går inte informationen fram till dig som den ska.

www.usu.se

Nästa nummer 4 2018
utkommer 12/11
Manusstopp 24/9

I slutet av maj deltog vi från USU i en nationell samordningskonferens för senioruniversitet i Umeå. Fjorton senioruniversitet var på plats, och mötet gav
oss värdefull möjlighet att diskutera och inhämta kunskap. Min presentation
av läget för USU:s filmprojekt togs emot med stort intresse. Mer om denna
konferens kommer i nr 4 av Medlemsbladet.
Styrelsen har beslutat att utreda om USU ska införa en mobilapp för
medlemmarna. Den är tänkt som ett komplement till den digitala kommunikation vi redan har i form av e-post, sms och webbplats. Bland annat hoppas
vi med appen kunna förenkla biljetthantering och utskick av information.
Per Olof Osterman, ordförande

Skrivtolk för personer med hörselnedsättning

Tolktjänst erbjuds kostnadsfritt till bland annat personer med handikappande hörselnedsättning. Du kan beställa skrivtolk för att exempelvis kunna
delta i en studiecirkel. Skrivtolken skriver ner allt som sägs vid mötet, och
texten visas på en skärm som tolken har med sig.
Tjänsten beställs från Region Uppsalas tolkcentral på telefon 018-611 67 34
eller via e-post tolkcentralen@regionuppsala.se.
Läs mer på: www.regionuppsala.se/tolkcentralen
Meddela USU:s sekretariat på telefon 018-24 35 01 eller e-post usu@usu.se
om du har beviljats skrivtolk och till vilka studiecirklar. Då kan vi boka en
plats för skrivtolken i lokalen. Dessutom kan vi samordna om flera i samma
cirkel behöver skrivtolk.

TISDAGSFÖRELÄSNINGAR
Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt
årsavgiften. De filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på
dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.
4 september kl. 13.15−14.30
Magnus Lundgren
”Gensaxen” CRISPR/Cas9. Ett
revolutionerande verktyg, att använda
med eftertanke. Missionskyrkan

16 oktober kl. 13.15−14.30
Carin Bergström
Mitt i byn: med sockenkyrkan
som följeslagare genom Sveriges
historia. Grönwallsalen

18 september kl. 13.15−14.30
Carina Milde
EWK och politisk satir i dialog med
unga om demokrati och yttrandefrihet
Grönwallsalen

30 oktober kl. 13.15−14.30
Birgitta Holst Alani
Att mäkla fred – exemplet Mellanöstern. Missionskyrkan.
Obs! Filmas inte.

2 oktober kl. 13.15−14.30
Ingvar Backéus Natur och kultur
genom historien. Nordöstra Asien och
Europa som motpoler. Grönwallsalen

Adresser
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Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70.
Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.

TISDAGSFÖRELÄSARE

Högpotent metod med risker
När det gäller växtförädling skulle Magnus
Lundgren vilja att
genteknik likställs med
andra metoder eftersom
vi snabbt måste anpassa
oss till klimatförändringar.
− Vi skulle kunna
snabba på växtförädlingen enormt genom
att till exempel stoppa
in exempelvis resistens
mot sjukdomar och tolerans mot översvämning.
Det skulle vi kunna
Foto Inger Hammer
göra genom att identifiera gener hos andra arter som ger motståndskraft och
stoppa in dem i våra känsliga men högavkastande grödor. I stället för mödosam växtförädling under många
år kan man göra detta mycket snabbare. Men det är i
princip förbjudet att använda sådana grödor idag.

Magnus Lundgren, Uppsala universitet, forskar
för att klarlägga funktionen i ett nyupptäckt immunsystem hos bakterier och arkéer. Systemet
kallas CRISPR/Cas och är ett försvar mot virusangrepp. Det kan beskrivas som en DNA-sax, och
kan användas för att reparera gener.
Särskilt upptäckten av en viss variant av systemet,
CRISPR/Cas9, har gett forskningen en teknik att klippa
i gener. Teoretiskt sett kan man bota sjukdomar orsakade av defekta arvsanlag genom att föra in en korrigerad
kopia av den DNA-sekvens som man klipper i.
− CRISPR/Cas9 fungerar i de flesta typer av levande
organismer, säger Magnus Lundgren. Metoden utvecklas redan för att bota vissa sjukdomar hos människor
och kommer att bli vanligare med tiden. Men att förändra könsceller är förbjudet eftersom de förändrade kromosomerna då går i arv. Hos växter kan tekniken användas
för att klippa bort gener (men inte stoppa in främmande
gener) utan att de räknas som genmodifierade.
Magnus Lundgrens råd är att vi ska vara noggranna,
observanta och försiktiga i användningen av den här
mycket potenta metoden.
− Vår förståelse för följderna är ytterst begränsad.
Eftersom vi vet väldigt lite om samspel mellan gener är
det stor risk att vi samtidigt förstör något som fungerar
väl i vårt försök att förbättra en funktion. Precisionen
är också begränsad, så man riskerar att förändra fel
gen. Och man kan bara använda metoden till ett begränsat antal celler.

Maria Wold-Troell

Magnus Lundgren håller sin tisdagsföreläsning
Gensaxen” CRISPR/Cas9. Ett revolutionerande verktyg,
att använda med eftertanke 4 september kl. 13.15 i
Missionskyrkan.

Fängslar med historia

soflaD sixel A :otoF
Foto Alexis
Alexis Daflos
Daflos
Foto

Carin tycks alltid ha hittat intressanta historiska forskningsproblem i de miljöer där hon har verkat. Under sin
tid på Riksantikvarieämbetet skrev hon bland annat om
betydelsen av kyrkan och andra byggnader i en socken.
Som chef för Skokloster tecknade hon ett porträtt av
Stina Piper, som tillhörde högadeln. Stina blev änka vid
22 års ålder efter det att hennes man greve Erik Brahe
blivit avrättad. Hennes liv kom att bli spännande bland
annat genom att hon förvaltade flera slott i Uppland som
sönerna ärvt efter maken; Skokloster var ett av dem.

Svensk historia kan
vara både fängslande och rolig – det
har Carin Bergström
visat i alla de böcker och artiklar som
hon har publicerat.
Boken ”Mitt i byn:
med sockenkyrkan
som följeslagare
genom Sveriges
historia” är utgångspunkten för hennes
tisdagsföreläsning.

Efter tiden på Skokloster erbjöds Carin att bli överintendent för Husgerådskammaren på Stockholms slott,
vilket inspirerade till ett arbete om prinsessan Sofia
Albertina som var syster till Gustav III.
För närvarande skriver Carin tillsammans med några
andra historiker en bok med titeln ”Sveriges historia
för släktforskare”. Något att se fram emot för oss som är
släktforskare.
Det är spännande att läsa Carins arbeten, och det
är också mycket intressant att lyssna till vad hon kan
berätta om vår svenska historia. En intervju med henne
finns för övrigt på Youtube.
Annika Lundmark

Carin och jag träffades på Ofvandahls konditori i mitten
av maj. Vi fick ett inspirerande och givande samtal. Carin
var ursprungligen språklärare och det märks i hennes
texter – de ger en mycket levande bild av svensk historia.
Hon disputerade 1991. Avhandlingen ger god inblick i
prästens funktion i det agrara samhället under perioden
1720−1800. Den är lättläst och mycket läsvärd även för
en icke-historiker. Under Carins doktorandtid fanns det
inte något datorbaserat arkivmaterial. Hon var därför
på landsarkivet i Uppsala och upptäckte även charmen
med att sitta på Fågelsången och arbeta. Att Carin gillar Uppsala bidrog nog till att hon reste från Stockholm
till Uppsala för denna intervju.

Carin Bergström håller sin tisdagsföreläsning
Mitt i byn: med sockenkyrkan som följeslagare genom
Sveriges historia 16 oktober kl. 13.15 i Grönwallsalen.
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Ny ordförande för Serier och cirklar
Imponerande variation

Arbetsgruppen för serier och cirklar har fem olika
ämnesområden: Humaniora, Samhällsvetenskap,
Språk, Naturvetenskap & teknik samt Medicin &
vård. Med gruppen arbetar också fyra studieledare. Nu har gruppen fått Jörgen Boivie som ordförande och Anki Mattisson som vice ordförande.

Jörgen berättar att det
har gjorts en detaljerad planering för årets
höstprogram, som omfattar drygt 20 serier
och 80 cirklar.
– Det blir en sedvanlig blandning av
nyheter och fortsättningsversioner, säger
han. Bland ämnen för
nya serier kan nämnas
Povel Ramel, Richard
Wagner, DigitaliseFoto Inger Hammer
ringen, Vallonerna,
Nilen, Astrofysik à la
Hawking, Selma Lagerlöf, Gifter och Medicinsk etik. En
imponerande variation, verkligen!
Att det finns mängder av vetgiriga seniorer i vårt område är sedan länge omvittnat. Men det gäller att hela tiden
ha förmåga att fånga upp medlemmarnas önskemål om
attraktiva arrangemang. De nytillkommande pensionärsgenerationerna (50-talisterna och snart också 60-talisterna) kan ha delvis nya preferenser. Den frågan finns som
en ständig utmaning för arbetsgrupperna. En positiv
anda och frammejslade rutiner ökar möjligheterna att
erbjuda medlemmarna vad de efterfrågar.
Bror-Erik Lundin

Jörgen Boivie, uttalas [be:ve], är specialist i neurologi
och smärtlindring. I sitt yrkesliv har han bland annat arbetat i Uppsala, Linköping och på KI, både som forskare
och kliniker. Han har också forskat ett par år i USA.

Högsta tänkbara klass
Jörgen har under flera år varit flitig besökare på Senioruniversitetets aktiviteter. Nu har han alltså tagit hand
om ordförandeskapet för Arbetsgruppen för serier och
cirklar. Han efterträder därmed Anita Hård af Segerstad,
som har avgått efter fem år.
– Jag ser verkligen fram mot det här uppdraget, säger
Jörgen. Tänk att få jobba tillsammans med vår imponerande samling volontärer! Vilka kunskaper och vilka
fantastiska nätverk som kan utnyttjas. Kvaliteten på våra
arrangemang är av högsta klass. Inte minst gäller det
hur man lyckas engagera så lysande föreläsare.
– Mitt och Ankis jobb blir i huvudsak att samordna
verksamheten inom de fem ämnesmrådena och att följa
den löpande verksamheten. Vi har ett ovärderligt stöd för
den uppgiften hos de erfarna och engagerade volontärerna på kansliet.

Från sekretariatet

Programbladet

Anmälningsdags torsdagen den 23 augusti!

Uppsala Senioruniversitet

Återigen är det anmälningsdags. Vi rekommenderar som
vanligt anmälan via webbplatsen: www.usu.se
Om du är bortrest eller har svårt för datorer kan du
kanske få hjälp av någon annan. Man kan numera anmäla två personer på samma könummer.

Höstterminen 2018

Har du svårt att höra vad som sägs på studiecirklarna?
Det är tyvärr knepigt för Senioruniversitetet att ordna
med hörselhjälpmedel för ett sammanhang där alla ska
höras, inte bara cirkelledaren. Många deltagare glömmer
också efter ett tag att tala högt, även om de anstränger
sig i början.
Den enskilde kan skaffa sig hjälpmedel för sådana situationer, men de är dyra. Via Region Uppsalas tolkcentral
kan man beställa skrivtolk. Läs mer om det på sidan 2 i
det här numret av Medlemsbladet. Meddela sekretariatet
så vi kan bereda skrivtolken plats.
Vid föreläsningar bör hörslingorna vara tillfyllest.
Skulle skrivtolk behövas även där utfärdar sekretariatet
ett gratis ledsagarkort, som vid andra funktionshinder.
Och så uppmanar vi er åter att då och då besöka vår
webbplats. Det kan till exempel tillkomma nya resor som
inte varit möjliga att informera om vid Medlemsbladets
pressläggning.
Malin Åkerblom och Bertil Eriksson

Programbladet för hösten 2018 finns som bilaga till det här
numret av Medlemsbladet. I Programbladet hittar du det mesta
om höstens program: tisdagsföreläsningar, föreläsningsserier,
studiecirklar, övriga arrangemang samt resor och studiebesök.
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Nya medlemmar tycker till om Senioruniversitetet
En grupp nya medlemmar träffade funktionärer
för Senioruniversitetet i Missionskyrkan den 18
april för en dialog om verksamheten.
”För föreningens fortsatta utveckling vill styrelsen
gärna inhämta synpunkter och önskemål från framför
allt nytillkomna medlemmar, som kan tänkas ha andra
prioriteringar än de som varit med ett tag”. Med den
motiveringen inbjöds 120 nya medlemmar till ett möte.
Tolv hörsammade inbjudan. Inte så många kan tyckas,
men de som kom var intresserade och engagerade och
diskussionerna var livliga och givande. Ett tiotal kunde
inte medverka men hade framfört synpunkter i sina svar
på inbjudan.
Det stora och varierande utbudet imponerade, såväl
verksamheten som administrationen av den. Men ett
önskemål som flera uttryckte var bättre beskrivningar
av språkcirklarna. Årets årsredovisning var mycket
uppskattad och inte minst att den sändes ut separat och
inte inkluderades i Medlemsbladet eller publicerades
digitalt på vår webbplats. Gissningsvis hade den bidragit
till det höga deltagarantalet på årsmötet.
Det blev ett givande möte med medlemmar, som
med fräscha ögon och egna erfarenheter från tidigare
förvärvsliv och engagemang framförde sina synpunkter.
Det kom många förslag till programpunkter och idéer

Livliga givande diskussioner med många bra förslag.

om hur man kan utveckla dialogen med medlemmarna.
Till exempel med hjälp av en förslagslåda på webbplatsen.
Idéer, synpunkter och programförslag som framfördes
under mötet har sammanfattats av Per Olof Osterman
och kommer att ha betydelse för den fortsatta verksamheten. Den här formen för dialog planeras att återkomma.
Text och foto: Inger Hammer

”Senioruniversitetet har dragit upp mig
från 20 år i soffan.”

Vänskapsutbyte med Italien
Huvudansvarig för utbytet var på den svenska sidan
Internationella arbetsgruppens ordförande Brittmari
Ekholm och för UTA i Lignano hennes kollega Nelly del
Forno. I mitten av september blir det svarsvisit i Italien.

En vecka i mitten av april tog en grupp inom
Uppsala Senioruniversitet emot åtta gäster från
senioruniversitetet i Lignano några mil nordost
om Venedig i norra Italien.
Från tvillingstäderna Lignano och Bibione på var sin
sida om floden Tagliamentos utlopp i Adriatiska havet
kom de italienska gästerna till Uppsala när Senioruniversitetets sedan länge planerade vänskapsutbyte med
Università della Terza Età di Lignano blev verklighet.

Mats Törngren

De italienska gästerna möttes av en cirka dussinet
stor svensk värdgrupp från Senioruniversitetet. Vi hade
årets dittills vackraste och varmaste väder som passade
utmärkt till rundvandringar och besök på alla de historiskt, vetenskapligt och kulturellt intressanta platser
som är Uppsalas signum: Universitetet, Gustavianum,
Gamla Uppsala med mera. Avstickare till Stockholm
och Åland och privat arrangerade besök och middagar
piggade också upp.
Den vårstrida Fyrisån, vimlet av cyklar och den i
gästernas ögon lugna och sansade Uppsalatrafiken var
andra exotiska upplevelser. Och kontrasten mellan Uppsala och besökarnas båda hemstäder är stor. Lignano,
badstad med tillnamnet Sabbiadoro, ”guldsand”, har
vuxit fram under ett drygt sekel, och Bibiones historia
är ännu kortare. Båda lever på den italienska längtan
till havet. De har en sammanlagd befolkning på cirka
10 000 personer som ökar till 200 000 på sommaren.
Inga kungar finns på Uppsalavis i annalerna, men
Ernest Hemingway har varit där och satt sina avtryck.

Foto: Bo Höistad

Den italienska gruppen vid ett besök på Biomedicinskt
centrum. I bakgrunden skymtar några av de svenska värdarna.
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Föreläsningsserie våren 2018

Tillståndet i världen – Senioruniversitetets globala rundresa
Ett ständigt rykande ämne. Nya hot och risker. Gryende förbättringshopp. Våra högt kvalificerade föreläsare kan göra komplicerade förhållanden begripliga. Återigen har de gjort det i serien
Tillståndet i världen.
Vårterminen 2018 startade med Erika Bjerström vid SVT. Hon talade över
ämnet USA vänder världen ryggen. Med Donald Trump som president har
USA gjort tydligt för världen att man inte längre bryr sig om vad som händer utomlands. ”America first” är presidentens mantra. Kriget i Afghanistan
ser ut att kunna bli USA:s längsta krig någonsin.
Det finns hopp för Afghanistan var temat för nästa föreläsning som hölls
av Andreas Stefansson, Svenska Afghanistankommittén.
− Det finns fortfarande mycket farliga områden i Afghanistan. Utvisningar
till landet innebär stora risker även om begränsade områden kan betraktas
som någorlunda säkra, sa han.
Anna Jonsson Cornell, professor vid Uppsala universitet, pratade om hur
rättssamhället monteras ner och tog Ungern och Polen som exempel. Även flera
andra stater försöker reducera rättsväsendets oberoende och självständighet.
När kommer framtiden egentligen? Den frågan präglade föreläsningen av
Fredrik Uggla, professor vid Stockholms universitet. Hans föredrag Latinamerika och framtiden som aldrig kommer behandlade en påbörjad men
tyvärr avbruten framgångssaga.
− Stora delar av kontinenten har goda förutsättningar, sa han. Årets
många nationella val kommer att visa vilka vägar som ska beträdas. Hur går
demokratiseringsprocesserna vidare, hur ska länderna klara minskat stöd
från USA och hur ska man komma till rätta med de sociala problemen? Är
Kinas ökade intresse för Latinamerika en faktor att räkna med?
Koreahalvön var nästa stopp för föreläsningsseriens världsomsegling.
Gabriel Jonsson, docent vid Stockholms universitet, var rätt pessimistisk.
Föreläsningen hölls den 21 mars då situationen fortfarande var mycket
spänd och osäker mellan Nordkorea och USA. När detta skrivs ser det faktiskt ut som om utsikterna för dialog mellan Nord- och Sydkorea och USA
kraftigt har förbättrats.
Den som lyssnade på Aras Lindh, Utrikespolitiska institutet, fick veta hur
komplicerad och infekterad kurdernas situation i Mellanöstern är. Ämnet
var Kurdfrågan – drömmen om en nationalstat. Det finns många, både
stora och små fraktioner av kurdiska befolkningar. De finns i bland annat
Turkiet, Syrien, Irak, Afghanistan, Iran och Pakistan.
− Inte mycket tyder för närvarande på att drömmen om en kurdisk självständig nationalstat skulle förverkligas. Många av de kurdiska fraktionerna
är inblandade i strider som pågår i området, sa Aras Lindh.

Erika Bjerström föreläste om USA som
vänder världen ryggen.

Fredrik Uggla citerade Charles de Gaulle:
”Framtiden tar aldrig slut.”

Tillståndet i världen med resor från den ena kontinenten till den andra
återkommer i programmet för hösten 2018. Det finns också då möjlighet att
se föreläsningarna i efterhand eftersom de kommer att filmas även i höst.
Text Bror-Erik Lundin, foto Inger Hammer

”Rykande färskt kan man säga”
Sören Hilding har med stor behållning följt serien Tillståndet i världen.
– Jag är mycket nöjd med kompetensen hos föreläsarna. Arrangörerna har också träffat rätt när det gäller
val av ämnen. Rykande färskt kan man säga.
Jag skulle önska att det blev lite mer tid för frågor.
Under frågestunderna kommer det ofta upp oväntade
och intressanta spörsmål.
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Kommer drömmen om en kurdisk nationalstat att bli verklighet? Aras Lindh var
tveksam.

Föreläsningsserie våren 2018

Afrika – den okända kontinenten?
Nästa föreläsare var professor Sten Hagberg, som
studerat och verkat i Burkina Faso i trettio år. Han gav
oss en fascinerande berättelse om folklig demokrati i
landet, en riktig framgångssaga. När president Compaore under hösten 2014 försökte ändra författningen så
att han kunde bli president på livstid protesterade folket
med fredliga medel. Kvinnorna genomförde den 28
oktober ”grötslevsmarschen” där de demonstrerade med
sina slevar som effektfullt vapen. Enligt landets folktro
blir nämligen en man impotent om han blir slagen på
låret av en grötslev! Inför detta hot och med en militär
som inte längre ställde sig bakom presidenten flydde
han landet den 31 oktober.
Burkina Faso har en modern historia av fredligt
folkuppror alltsedan Thomas Sankaras presidenttid
1983−87. Han har kallats för ”Afrikas Che Guevara” och
var något så ovanligt som en socialistisk militär med en
fredlig och folknära framtoning, trots att han ständigt
uppträdde i uniform. Den unga generationen kallar sig
för ”Thomas Sankaras barn” efter sin beundrade förebild som mördades i en palatskupp 1987.
Sten Hagberg avslutade sin hoppgivande föreläsning
med dessa ord: ”Okunskapen om Afrika, om afrikanska perspektiv och möjligheter är så stor. Nyanserade
berättelser om afrikanska länder och människor är
nödvändiga”.
De övriga föreläsningarna tog fram många sådana berättelser. I dessa behandlades Afrikas kultur och ekonomi, Dag Hammarskjölds arbete i Afrika samt orsakerna
till att Botswana, Malawi och Zambia sluppit inbördeskrig. Jag tror att vi alla som följde serien lämnade den
med en starkare känsla av optimism än när vi satte oss
ned till den första föreläsningen.

Afrikanska områden kontrollerade av europeiska kolonialmakter 1913, visade tillsammans med nuvarande nationsgränser.
Källa: Wikimedia Commons

Afrika är kanske den kontinent som de allra flesta vet minst om samtidigt som den är associerad
med så många myter och missuppfattningar.
Senioruniversitetet försökte under vårterminen
2018 råda bot på detta genom den fulltecknade
serien ”Afrika – den okända kontinenten?”.

Lennart Prage

I seriens första föreläsning målade ambassadrådet
Michael Ståhl upp kontinentens utveckling under de
senaste två tusen åren. Han påminde oss om att Afrikas
yta är lika stor som Europas, Australiens, USA:s och
Brasiliens tillsammans, med enorma naturresurser som
länge lockat exploatörer.
För fyra tusen år sedan var kontinenten befolkad
främst av jägare, samlare och herdar med bara ett mindre antal bönder. I dag är bönderna i majoritet och de
nomadiserande folkslagen är undanträngda och begränsade av administrativa gränsdragningar. Och jordbruket
sköts av kvinnor. Politiskt organiserade sig jägarna och
samlarna i familjegrupper medan de fastboende bönderna rotade sig i statsliknande samhällen som stördes av
och störde de vandrande folkslagen.
När européerna på 1500-talet började intressera sig
för Afrika söder om Sahara inleddes en lång epok av
kolonialisering som inte avbröts förrän på 1950- och
60-talen. I dag finns det 54 självständiga afrikanska
stater. Portugiserna som var de första kolonisatörerna
var också de sista att släppa taget.

Thomas Sankara, ”Afrikas Che Guevara”, var president i Burkina
Faso 1983−87. Källa http://www.monitor.co.ug
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Nu var det 1918

naden. Köpkraften
hos segrarna var god
och Tyskland lyckades efter hand skapa
ett exportöverskott.
Konflikterna låg dock
kvar och fredsvillkoren bäddade för ett
nytt krig.

I år är det hundra år sedan det första världskriget
slutade. Följderna av kriget behandlades i föreläsningsserien ”Nu var det 1918”.
Förändringarna i Europa belystes av professorerna
Claes-Göran Karlsson, Lund, Christian Gerner, Lund,
och Jan Ottosson, Uppsala. Tio miljoner hade dött i kriget. Till det kom att spanska sjukan skördat 20 miljoner
dödsoffer. Hela kartan ritades om med stora folkförflyttningar, det bildades nationalstater i stället för stora
imperier, ekonomin förändrades och Europa gick in i den
moderna tidsåldern.
Revolutionen hade genomförts av bolsjevikerna i
Ryssland 1917. Det fanns en revolutionär rörelse även i
Tyskland, men bättre ekonomi och civil ordning gjorde
att en revolution där undveks. En ny konstitution skrevs
under i Weimar 1918 efter att kejsaren avgått.

Sverige stod visserligen utanför kriget men
drabbades ändå av brist
Kata Dahlström. Okänd fotograf.
på livsmedel och ransone- Källa Stockholmskällan.
ringar. Håkan Blomkvist,
Södertörns högskola,
beskrev hungerdemonstrationer över landet, och det var
ofta kvinnor som var ledande. Trots sociala spänningar
fanns det aldrig en revolutionär rörelse i Sverige − vare
sig bland socialdemokrater eller syndikalister. Det socialdemokratiska paritet splittrades dock och en utbrytargrupp bildade Socialdemokratiska vänsterpartiet. Det
blev senare Sveriges kommunistiska parti och heter från
1990 Vänsterpartiet.
Historikern Gunnela Björk, Örebro universitet, höll
en fängslande föreläsning om Kata Dahlström – en
stridbar socialistisk agitator som reste runt landet. Hon
arbetade även för allmän och lika rösträtt, som slutligen infördes 1921.
Gunilla Olsson

Fredsförhandlingar pågick i Versailles från januari till
juni 1919. Tyskland fick inte delta utan de tre stora
segrarmakterna dikterade villkoren. De representerades
i förhandlingarna av Lloyd George från England,
Clemenceau från Frankrike och W. Wilson från USA.
Tyskland skulle förhindras att starta krig på nytt,
fråntogs militära resurser, förlorade territorier och en
tredjedel av sina koltillgångar.
Skulden för kriget lades på Tyskland och man diskuterade länge hur stor krigsskuld Tyskland skulle betala till
segrarna. Till sist landade man på 138 miljarder guldmark motsvarande 32 miljarder dollar. Det fanns de som
varnade för den höga krigsskulden, till exempel engelsmännens rådgivare den kände ekonomen Keynes.
Nya nationalstater skapades och skulle bli demokratier: Polen, Österrike, Ungern, Tjeckoslovakien,
Jugoslavien, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
Tre stora imperier upplöstes – det ryska, det osmanska
och Österrike-Ungern. Det ritades upp 20 000 km nya
gränser. Folk tvingades flytta över gränserna. Tyskar
fördrevs från Polen och Ungern. Innan världskriget bröt
ut hade Europa varit mera kosmopolitiskt. Från den här
tiden infördes pass och visa − tidigare hade det varit fritt
att resa.
Nationernas Förbund (NF) skapades på initiativ av
USA:s president Wilson. Det godkändes inte av amerikanska senaten, och USA blev aldrig medlem i NF.
Wilson hade också lagt fram fjorton punkter som syftade
till nedrustning, hänsyn till ursprungsbefolkningar, fri
handel och fri transport över haven. Han lyckades inte
heller få gehör för detta i USA.
Ekonomin och marknaderna försämrades. USA blev
mera isolationistiskt i stället för att främja frihandeln.
Tyskland skulle kunna betala sina krigsskulder bara
om landet fick exportera i konkurrens med segrarmakterna. Man lade samtidigt höga skatter på sin inhemska
konsumtion och det skapade svält i befolkningen. USA
tog initiativet till att försöka lyfta Tyskland ur skuldfällan (Dawes-planen). Tyskland fick lån mot hög ränta,
vilket blev en start för den internationella kapitalmark-

William Orpen – The Signing of Peace in the Hall of Mirrors,
Versailles. Källa Wikimedia
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Vilken fred vill vi ha?
– Men jag vägrar sluta tro på hoppet om fred, sa han.
Min hoppfullhet bygger på fyra fundament: kvinnors
och flickors pågående frigörelse, vetgirigheten hos unga
människor, teknikens möjligheter att sprida kunskap
och internationellt samarbete särskilt i FN.

Vad betyder fred? Är freden rättvis? Är konflikterna verkligen lösta efter fredsförhandlingar?
Hur garanteras säkerheten i konfliktområdena?
Briljanta föreläsare i serien ”Vilken fred vill vi
ha?” kunde med stor inlevelse och engagemang
reda ut begrepp för fullsatta hus.

Hans Blix, även han med Uppsalakoppling, talade över
ämnet Går världen mot krig eller fred?
– Det är kusligt med alla väpnade konflikter och den
upprustning som pågår efter några decennier med tecken på nedrustning, sa han. I dystra stunder kan man
undra om mänskligheten ska begå ett snabbt självmord
genom kärnvapenkrig eller ett långsamt i ett sakta
hetare klimat.
Västvärldens misslyckande i Irakkriget berördes.
Fejkade och orimliga påståenden visade sig vara fel.
Det fanns inga massförstörelsevapen, och al-Qaida som
skulle utrotas fanns inte där förrän de drogs dit av amerikanska trupper. Mönsterdemokrati skulle skapas men
det blev i stället anarki och ISIS.

Serien inleddes med ett besök på Fredens hus, där Jesper Magnusson och Antonio Basala redogjorde för hur
de arbetar med begreppet fred.
Peter Wallensten, Uppsala universitet, talade om arbetet med Uppsala Conflict Data Program. Han konstaterade att antalet mellanstatliga krig fallit till nästan noll,
medan inbördeskrigen har ökat de senaste åren, inte
minst i Mellanöstern. Han berömde ett antal svenskar
som under årens lopp gjort betydande insatser inom
fredsrörelsen: Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte,
Alva Myrdal, Sture Linnér, Hans Blix och Jan Eliasson.
Brian Palmer, Teologiska institutionen, Uppsala
universitet, beskrev målande vikten av civilkurage i en
värld av hot. Som exempel på personer med civilkurage
nämnde han skolflickan Malala, Mahatma Gandhi, Anne
Frank, Witold Pilecki och Wesley Autrey. Pilecki lät
sig frivilligt fängslas i Auschwitz. Autrey var en svart
byggnadsarbetare i USA som räddade en medmänniska
från en säker död under ett framrusande tåg med stor
risk för sitt eget liv.

Kristine Höglund, Uppsala universitet, föreläste på
temat Om fredens olika ansikten. Hon beskrev Fredstriangeln, även kallad ABC-triangeln där bokstäverna
står för Attitudes, Behaviours och Conflict. Triangeln
hjälper oss att förstå konflikter. Fred är inte bara avsaknad av krig. Våld är ofta resultatet av svag utveckling i
frågor som demokrati, social situation och annat som är
nödvändigt för varaktig fred.

Jan Eliasson, med ett innehållsrikt CV, talade om FN
i en tid av hot och möjligheter. De främsta hoten mot
världsfred anser han vara kärnvapenhotet, mer svårlösta
konflikter och klimathotet. Och så ökad polarisering där
det egna landet tenderar att ställa sina egna behov mot
världens. Vår frihet och demokrati är inte självklara.

Bror-Erik Lundin

Foto: Bror-Erik Lundin

En mycket intressant och givande föreläsningsserie med
kolossalt medryckande föreläsare. Det är främst själva valet av
föreläsare som gör att man anmäler sig till en aktivitet.
Senioruniversitetets utbud är nog oslagbart! Gerd Sandberg
(t.v.), Christina Wik och Margareta Johansson är helt överens.

Foto Inger Hammer

”Även om jorden skulle gå under i morgon skulle jag plantera
mitt äppelträd i dag.” Jan Eliasson citerade Martin Luther.
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Uppsala som uppväxtmiljö
Uppsala har länge attraherat många med rötter
i olika delar av Sverige och övriga världen. Men
hur har det varit att växa upp här? Det fick vi veta
i en föreläsningsserie våren 2018. Seniorer som
tillbringat sina barn- och ungdomsår i Uppsala på
1930- och 40-talen delade med sig av sina minnen och intryck av ett Uppsala som i långa stycken försvunnit.
Före detta landshövdingen Hans Alsén har minnen av
Uppsala redan från 1920-talet. Han bodde först på Skolgatan mitt emot nuvarande Katedralskolan, och därefter
i hörnet Skolgatan/Övre Slottsgatan där han ingick i en
storfamilj med representanter för fyra generationer. Han
minns sommarutflykter till Slottsbacken, där han 1932
kunde beundra dåvarande landshövdingen i landshövdingeuniform. Flytten gick därefter till ett hus i
dåligt skick och med torrdass på gården på Dragarbrunnsgatan 30.
Författaren Susanne Levin berättade om sina farföräldrars och föräldrars tid i Uppsala. Morföräldrarna mördades i koncentrationsläger. Modern var ensam överlevande och kom till Sverige undernärd och i mycket dåligt
skick. Parallellt med den vanliga skolundervisningen fick
Susanne undervisning i judendom och hebreiska och
fick kontakt med Judiska föreningen som hade lokaler
på Trädgårdsgatan. Hon var under sin skolgång i Högre
allmänna läroverket medlem av föreningen Artis Amici
och fick där näring åt sina kulturella intressen.

Rappska huset, hörnet Sysslomansgatan–Skolgatan.
Upplandsmuseets fotoarkiv.

Stabby backar, Biologiska museet, cykelturer till Sommarro och Norby, och spårvagnsutflykter till Polacksbacken och Flottsund.

Stig Strömholm, före detta rektor vid Uppsala universitet, kom till Uppsala som treåring med sin mamma och
sin ett år äldre bror. Fadern som varit officer i Boden
hade då avlidit. Vi fick höra om hans uppväxt i Uppsala
från det han kom hit fram till 1958. Familjen bosatte
sig i en lägenhet på Svartbäcksgatan, men flyttade efter
några år till Ringgatan, bland annat för att ha närmare
till Folkskoleseminariet där Stig Strömholm börjat i en
övningsklass. Han hade många goda ord att säga om skolan och lärarna. Därefter kom han till en realskoleklass
vid Högre allmänna läroverket, där han även tog studentexamen. Stigs kunskap om Uppsalamiljön vidgades efter
hand, från Ringgatan till strövtåg med växtinsamling i

Lekande barn vid Folkskoleseminariet, Luthagen, Uppsala 1943.
Foto Paul Sandberg, Upplandsmuseets bildarkiv.

Fler minnen från Luthagen fick vi höra av Helena Harnesk. Familjen flyttade runt mellan flera olika adresser.
Vi fick se bilder av många kulturhistoriskt intressanta
men nu rivna hus, bland annat Rappska huset och det
hus som på nedre botten hyste Hartmans Bokförlag.
Hon berättade även om några remarkabla Uppsalaprofiler som teologen Anton Friedrichsen, Olof Östergren
som sammanställt ”Våra vanligaste främmande ord”,
Skak-Nisse som körde transporter med häst och vagn
− och förstås om pappa Paul Harnesk som var stadsbibliotekarie och tillsammans med Gunnar Leche stod för
byggandet av Stadsbiblioteket vid ån.
I seriens sista föredrag talade arkitekten P.O. Sporrong
om sin barndom i en helt annan del av Uppsala. Han föddes 1938 och bodde under sina tidiga år i en enrummare
vid Strandbodkilen i ett Uppsala som då hade 39 000
invånare. Familjen bestod av föräldrar och två yngre
bröder, men gästades då och då av talrika släktingar.
Fålhagen var då en arbetarstadsdel med flera butiker,
post och bank. Han gick i söndagsskola i en källarlokal
och förärades efter 10 års deltagande med en bibel. Från
lägenheten hade han utsikt över spårvagnar, hästskjutsar och fru Knebel som då och då red förbi på sin svarta
häst. Han deltog tillsammans med grabbarna i kvarteren
i diverse hyss och slagsmål och lärde sig hur man bäst
snattade på Tempo vid Stora Torget.
Ansvariga för serien var Sten Åke Bylund och Lars
Lambert.

Lena Jonsell
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DNA-analys och genteknik i människans tjänst
Två terminers serie om genteknik. Det har Senioruniversitetet bjudit på hösten 2017 och våren 2018
– med hög ambitionsnivå och två slutdebatter.
När jag läste genetik 1965 lärde vi oss om Mendel-klyvningar, hur gula släta ärter korsades md gröna skrynkliga och hur följande generationer ärter såg ut. Vi odlade
bananflugor med olika ögonfärg och vingform. Vi kände
till kromosomer och en hel del om cellers ämnesomsättning, och det mesta vi lärde oss om gener visade sig
senare vara fel.
Femtio år senare, tack vare alltmer avancerad teknik
och ett enormt uppbåd av forskare och pengar kan vi
nu titta på generna i levande celler och har helt nya
möjligheter att förstå hur proteiner bildas och därmed
bygget av allt liv. En viktig uppfinning är DNA-sekvensering och analys utgående från minimala mängder
DNA. Vi kan alltså kartlägga hela arvsmassan på en
given art och hitta individuella skillnader. Det är till och
med ganska billigt. Med gensaxen CRISPR/Cas9 kan
man klippa bort specifika delar av DNA. Det här nya
hanterliga sättet att påverka anlag hos växter och djur
har förstås triggat igång forskning inom alla tänkbara
områden. Förhoppningen är väckt att kunna bota olika
cancersjukdomar, reparera defekta kromosomer, tillverka syntetisk mat för att mätta en växande befolkning
med mera.

Från vänster: Kjell Asplund , Barbro Westerholm, Niklas Dahl
och Marie Allen i den avslutande debatten.

del tror att GMO kan vara räddningen. Om detta handlade höstens slutdebatt.
Debatten om människan handlade mycket om gentester. Privata företag låter oss mot avgift skicka in
blodprov och säger sig kunna förutsäga vilka sjukdomar
vi löper större eller mindre risk att drabbas av. Men vi
har svårt att handskas med riskbedömningen. Svaren
är svårtolkade − och vem äger analysresultaten, kan de
missbrukas? Prov på moderns blod i graviditetsvecka
10–11 kan avslöja ärftliga sjukdomar, vilket ger större
möjlighet att ta ett välgrundat beslut om eventuell
abort. Hur ser samhället på dem som väljer att behålla
ett barn som behöver hjälp för sitt dagliga liv?
Det har varit spännande att följa dessa serier och
diskussioner som gör det lättare för oss att överblicka
utvecklingen inom DNA-tekniken. Föreläsarna har varit
aktiva och framstående inom sina respektive fack. De
bemödade sig också att vara begripliga när de beskrev
sin vetenskap.
För den som vill veta mer har Gentekniknämnden en
pedagogisk webbplats (https://genteknik.nu) som ger
grundläggande kunskap.
Maria Wold-Troell

Om detta nya har vi fått lära oss under två terminer.
Under hösten 2017 handlade det mycket om genmodifierade grödor och högproduktiva husdjur, och professor
Marie Allen pratade om spårande av brottslingar med
hjälp av det DNA som de lämnar efter sig.
Under våren 2018 har människan varit i fokus.
Släktforskare har fått ett riktigt effektivt verktyg och
följer nu mödernelinjer via mitokondrie-DNA och
fädernelinjer genom y-kromosomers DNA. Till exempel
har de kungar som begravdes i Varnhems klosterkyrka
under 1200-talet befunnits vara släkt efter DNA-test.
(Vi fick själva tillfälle att lämna DNA för att mot avgift
få tillgång till våra släktträd.) Arkeologerna har kunnat
beskriva folkvandringarna på helt nya och mycket mer
detaljerade sätt. Spektakulära borttaganden av defekta
kromosombitar har kunnat rädda individer till ett friskt
liv. Drömmen om att kunna angripa cancertumörer med
skräddarsydda antikroppar kan snart vara verklighet.

Etiska diskussionsämnen
Odling av mänskliga organ på grisar för transplantation
Kloning av djur och växter utarmar den genetiska
variationen
Alltför högproduktiva djur lider
Främmande arter introduceras i naturen utan tillräcklig
kontroll

Men kunskap och idéer är bara början. Genomförandet utanför laboratoriet kräver många års utveckling
och ofta sker bakslag på vägen. Och de etiska frågorna
reser hinder hela tiden. Vi har ju ingen erfarenhet att
falla tillbaka på. Två debatter mellan framstående experter har vi fått som terminsavslutningar.
Sofistikerad avel av djur i livsmedelsproduktionen har
förvandlat våra husdjur till stressade matfabriker. Genmodifierade grödor och djur är inte tillåtna inom EU,
men vi importerar genmodifierad soja som djurfoder.
Långtidseffekter på ekosystemen kan vi ju inte förutsäga. Å andra sidan har vi redan påverkat dem kraftigt
genom bekämpningsmedel och överexploatering, och en

Risker vid genetisk kartläggning av individer:
Försäkringsbolag, arbetsgivare och andra kan
missbruka kunskapen
Data kan hamna i kriminella händer
Svårt att tolka resultaten för individen
Svårt med hantering av allvarliga bifynd
Bakgrundsbild i vänsterspalten schematisk bild av DNA.
Källa: turbosquid.com
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Sex språk i Sverige

Det tycks inte finnas något område som är
främmande för Uppsalas vetgiriga seniorer.
Varken latin, klassisk grekiska eller nordsamiska stöter på motstånd. Inte heller har
seniorerna låtit sig hejdas av den relativt smala
föreläsningsserien om minoriteters språk och
kulturer, som under våren 2018 samlade ett
femtiotal personer i professor emeritus Erling
Wandes regi.

Ett av Sveriges minoritetsspråk meänkieli,
”vårt språk”, har sin
utbredning i trakten
runt Torne älv. När
Sverige förlorade
Finland till Ryssland
1809 började den
finska dialekten på
västra sidan av älven
att försvenskas, och i
dag är meänkieli ett
av fem nationella
minoritetsspråk
tillsammans med samiska, finska, romani Foto Inger Hammer
chib och jiddisch.
Erling Wande, uppväxt i Korpilombolo
med tre språk.

Låg status före 1970-talet
Under lång tid hade meänkieli låg status i Sverige, berättar
Erling Wande.
− Jag är själv uppväxt i Korpilombolo i Tornedalen med
svenska, finska och meänkieli som mina språk, säger han.
Men eftersom svenska myndigheter förr ville att de som bodde i Sverige bara skulle tala svenska så fick ingen lära sig att
skriva finska i skolan. Elever som pratade meänkieli kunde
till och med bli bestraffade.
Det var inte förrän under 1970-talet som det successivt i
Sverige började växa fram en förståelse för kulturell mångfald och därmed även för minoriteters rättigheter till sitt
språk och sin kultur. För bara några år sedan fick Skolverket
i uppdrag av regeringen att snabba på utbildningen av lärare
i bland annat meänkieli eftersom alla som vill studera på sitt
andra språk inte har tillgång till behöriga lärare.

Minoritetsspråk i andra länder

Finska

Finska och samiska

Samiska

Finska och meänkieli

Finska, meänkieli och samiska
Minoritetsspråkens utbredning med undantag av romani
chib och jiddisch som anses territoriellt obundna.
Källa: WIkimedia Commons

Men inte bara i Sverige talas det flera olika språk. Motsvarande situation finns i andra länder på grund av de gränsdragningar som ägt rum. En av seriens föreläsare, Jarmo Lainio,
verksam i Europarådet, gav ett europeiskt perspektiv på minoritetsspråk. Exempel är kvänska i Norge, polska i Tjeckien,
ungerska i Österrike, tyska i ett stort antal länder, italienska
i Slovenien, slovenska i Italien, danska i Tyskland och tyska i
Danmark.
Hur påverkas då minoritetsspråken av de självständighetsrörelser som pågår i Europa? Kan Sverige få ett nytt Katalonien? Tornedalen har ju till och med egen flagga sedan 2007.
− Man kan inte på ett enkelt sätt jämföra cirka 50 000 tornedalingar med nio miljoner katalaner, säger Jarmo Lainio.
Redan skillnaden i antalet personer visar att inte samma eller
ens liknande processer kan komma ifråga. Katalonien har
dessutom varit ett självständigt rike.
Enligt Jarmo Lainio pratar man i Katalonien om normalisation, vilket betyder att katalanska ska fungera som
huvudspråk i alla samhälleliga funktioner. Det har inte alls
varit aktuellt i Tornedalen. I Tornedalen är det, som för alla
nationella minoritetsspråk i Sverige, mest en fråga om att
återta vissa basfunktioner för språken, och se till att språket
förs över från en äldre generation till en yngre.
Karin Carlsson
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Jazzmusik att må bra av

har tilltalat hela mig, och Ulfs musicerande verkar ha
uppskattats av oss alla.
Särskilt i fördjupningsserien ger Ulfs välvillighet att
svara på massor av frågor en härlig känsla av delaktighet. Många deltagare är mycket kunniga, och det
blir ofta intressanta dialoger mellan Ulf och dem. Men
även mindre kunniga deltagare törs i det generösa och
vänliga klimatet ställa mycket enkla frågor, till exempel
”Vad är egentligen en takt?”. Och Ulf svarar så att alla
ska förstå.
Men musiken då? Varje föreläsning börjar med
en ”morgonraga” som Ulf spelar på flygeln. Ofta får
deltagarna föreslå vilken musik som ska spelas då. Ulf
berättar om kompositörer, uppbyggnad och särskilt i
den fördjupade kursen om harmonier, rytmik med mera.
Han spelar musik från CD-skivor eller grammofon, med
många berättelser om kompositörer och artister.
För vår egen del har välbefinnandet ökat på flera sätt.
Vår förmåga att lyssna och känna igen klanger och helt
enkelt njuta mer fullödigt av musiken har ökat markant.
Och Ulf har introducerat oss för mindre känd jazzmusik
som ibland har gett oss fantastiska aha-upplevelser.
Synergism är när 1+1>2. Detta gäller för oss som deltar
i båda serierna. En djupare förståelse för musikens
uppbyggnad, melodiskt, harmoniskt och rytmiskt ger
ett mervärde för lyssnaren.
Till sist, Ulfs ”bensträckare” är väldigt speciella och
uppskattade. Deltagarna står upp, marscherar på stället
och får försöka imitera Ulfs handklappningar, som först
är hyfsat lätta att följa för alla. Men svårighetsgraden
ökar, och de blir till slut så knepiga att de flesta klappar
helt fel. Då blir det många muntra skratt och rop!
Text: Gunnar Sedvallson och Annika Lundmark
Foto: Inger Hammer

”Jazzmusik är bra för välbefinnandet och ökar
vår känsla av närvaro i livet!” Det säger medicine
hedersdoktorn Ulf Johansson Werre som leder
Senioruniversitetets båda jazzserier som fortsätter nu i höst.
Ulf vet vad han talar om efter att ha börjat sin karriär
med två års medicinstudier och omfattande studier av
jazzens teori och praktik i Sverige och USA. Men, kanske framför allt ändå, efter mångårig verksamhet som
ledare för Senioruniversitetets serier Levande jazzhistoria (i Missionskyrkan) och Fördjupad förståelse av
jazz (i Musicum). Många har gått dessa kurser under
flera år och haft roligt och trevligt av Ulfs charmerande och otroligt kunniga framträdanden. Han har en
förmåga att med humor och ”glimten i ögat” skapa ett
öppet och varmt klimat i lyssnargruppen, vare sig det är
nästan 200 deltagare som i Missionskyrkan eller i den
mindre deltagargruppen i Musicum.
Under vårterminen 2018 hade Levande jazzhistoria
fokus på olika jazzmusiker, bland andra Count Basie,
John Coltrane och Lester Young. Som avslutning fick vi
ökade insikter om korsbefruktningen mellan jazz och
europeisk konstmusik. En deltagare, Anders Nordström,
upplevde att seriens sista föreläsning ”öppnade nya
fönster med kopplingar mellan Chopin, Sjostakovitj,
Stravinsky och amerikansk jazzmusik”.
En annan deltagare, Mia Mandahl, sa att föreläsningsserien hade tilltalat alla hennes åldrar.
− Den har bjudit på barnslig förtjusning vid igenkänning av alla låtar som storebror fick mig att lyssna på,
lärandets glädje då de analyserats och satts i historiskt
och musikaliskt sammanhang, och erfarenhetens
tillfredsställelse när allt nytt som Ulf presenterat för
oss har aktualiserat egna kunskaper. Föreläsningarna

Ulf Johansson Werre ger tecken med
sitt finger i luften: ”Nu ska ni särskilt
lägga märke till …”
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Cirkel våren 2018

Cirkelträning på danska
Inte nog med att Uppsala Senioruniversitet erbjuder 59 cirklar i tolv olika språk, allt från nordsamiska till kinesiska, man har även under
våren kunnat läsa noveller på danska under
inspirerande ledning av en dansktalande
lärare, Carin Söderberg.
Varför vill du läsa noveller på danska?
Den frågan fick i princip tre olika svar när
cirkeln startade i februari. En del hade
danska släktingar eller vänner som de
ville kunna förstå lite bättre. Några ville
lära känna fler danska författare. Påfallande många hade så goda minnen
från gymnasietiden, då de fått resestipendier via Föreningen Norden,
att de ville fräscha upp kunskapen om både
språket och landet.
Och glädjande nog för Carin tyckte vi alla att danskan
är ett mjukt, inte alltför svårt språk. Ingen talade om
”halssjukdom” eller ”potatis i munnen”, en uppfattning
som många svenskar har om det danska talade språket.

Det stämde verkligen in på novellen Slangens vej av
Jakob Ejersbo. Han växte upp i Tanzania och hans novell
handlar om arbetet i mindre gruvor i landet, gruvor
där man letade efter den värdefulla, blå stenen
tanzanit. Arbetarna fick ingen lön utan
hade endast hoppet om att stöta på en
åder så att de skulle få del av gruvägarens förtjänst. Det hoppet
grusades, och det man fick i
stället var svält och arbetslöshet. Trots dystopin är Ejersbo
en författare väl värd att lära
känna.
Ida Jessens noveller däremot utspelar sig i Danmark, i
ett vardagsliv och en vardagsmiljö. Hon är en spännande författare som nog är
rätt känd i Sverige eftersom
många av hennes böcker är
översatta till svenska.

Undervisningen utgick från två novellsamlingar: Kort
Fortalt, Danske noveller 2000−2010 och Postkort till
Annie av Ida Jessen. Carin varnade oss för att ingen
av novellerna slutade lyckligt, de innehöll inte mycket
dansk ”hygge”!

Cirkeln uppskattades i hög grad av alla i gruppen och
besvikelsen var stor när vi fick höra att Carin inte fortsätter med den till hösten. Kanske finns det någon annan
hugad lärare där ute som vill ta vid?
Text och foto: Gunilla Öbrink

Millesgården − Sidenutställningen

Legenden om hur man kom på att utvinna silke
beskriver hur en kejsarinna drack te och av misstag fick
en kokong i koppen. Hon såg hur den löstes upp och att
silkestrådarna frilades.
Silkesmasken spinner en tråd som är upp till 1,6 km
lång. Silkesmaskens kokong läggs i kokande vatten, hasplas upp och tvinnas till en tråd som kan färgas.
Utställningen visar också en mängd olika tyger. Ett
vackert exempel är en kejsarklädnad som visar åtta
draksymboler.

Den 6 april gjorde 30 medlemmar från Senioruniversitetet en resa till Millesgården och Sidenutställningen.
Imponerande var den rekonstruerade tvåvåningsvävstolen där sidenvävning demonstreras. Vävstolen har sju
till tio lager varptråd och skyttel som i den praktiska
produktionen sköts av två personer med 10 till 15 års
utbildning. De hinner väva cirka 5 cm på en 8 timmars
arbetsdag.

Maj Hjorth

Den rekonstruerade vävstolen på Millesgården. Foto: Lidingösidan
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RESOR OCH STUDIEBESÖK

Hösten 2018

De flesta av höstens resor och
studiebesök beskrivs mer utförligt i Programbladet som finns
som bilaga till det här numret av
Medlemsbladet. Här presenteras ett
kalendarium för hösten.
Men alla resor är inte färdigplanerade vid tiden för Medlemsbladets
pressläggning. Utöver resorna i kalendariet planeras ett studiebesök
på Nationalmuseum i Stockholm
som öppnar i höst efter omfattande
restaurering. Detta arrangemang
och troligen fler kommer att annonseras på Uppsala Senioruniversitets
webbplats (www.usu.se).

Anmälan till resor
Anmälan till resor kan endast göras
på telefon 018-24 35 01. Första
anmälningsdagen kan du anmäla
dig via telefonsvararen från
kl. 07.00. Du kan anmäla högst två
(2) medlemmar med namn och medlemsnummer. Kansliet har telefontid vardagar kl. 10−12.
Anmälan till resorna är bindande,
vilket innebär att den som anmäler
sig måste betala hela avgiften. Vid
sjukdom återbetalas avgiften bara
om reserv(er) finns. I så fall återbe-

talas avgiften minus en administrativ avgift på 75 kr.
Faktura skickas ut med e-post
om du inte själv anmäler att du
vill ha brevfaktura. Resegruppen
förutsätter att den som uppger
e-postadress också läser sin e-post.
Vid telefonanmälan kan du säga
till om brevfaktura. Dagen före ett
arrangemang skickar vi ut smspåminnelse med uppgift om tid
och plats för avresa.
Observera att alla resmål inte
är handikappanpassade! Vid resor
som innehåller promenader eller
besöksmål med trappor uppmanar
vi dig som har svårt att gå, använder rollator eller dylikt att kontakta reseansvariga. I många fall kan
problemen lösas i samarbete med
personal på resmålet.

Kalendarium
25 aug
11 sept
19 sept
27 sept
28 sept
20 okt
8 nov
1 dec

Don Carlo, Opera på
Skäret
Kyrkogårdsvandring på
Uppsala gamla kyrkogård
Mora stenar
Artipelag: Bloomsbury
Spirit
Resa till vallonbruken
Madama Butterfly på
Kungliga Operan
Länsmuseet i Gävle
Rigoletto på Kungliga
Operan

Läs mer på Webbplatsen!
All information om resor och
studiebesök finns och uppdateras löpande på webbplatsen. Där
läggs ändringar och nya resor
ut. Ta gärna för vana att gå in på
webbplatsen när du har bokat ett
studiebesök eller en resa.

Natur och kultur på Åland
Det soliga och varma vädret under Senioruniversitetets
Ålandsresa 27–29 maj fick landskapet att framträda i sin
mest positiva dager. Syftet med resan var att blanda kultur- och naturupplevelser, där vandringar i naturen skulle
ingå utöver besök på kulturellt intressanta platser.
Vi hade professionella guider vid byggnadsminnesmärken och museer. Dessutom hade vi hela resan med oss
Carl-Adam Hæggström, professor emeritus i botanik från

Resegruppen
Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Margareta Knutsson
Anki Mattisson
Mia Virving

Helsingfors universitet. Han förmedlade mycket av
sina breda kunskaper om Åland. Han var också vår
kunnige guide under den uppskattade blomstervandringen på ängsmarkerna vid Nåtö där orkidéer stod
i sitt flor.
I den resebeskrivning som hade utarbetats för
resan presenterades dels öns geologiska utveckling
sedan inlandsisen släppt sitt grepp över Norden, dels
viktiga historiskt-politiska skeenden som lämnat spår
i minnesbyggnader och slott.
Eva Willén

Foto: Anki Mattisson

Ålandsresenärer från Uppsala Senioruniversitet beundrar utsikten
från Bomarsunds fästning.
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070 744 43 33
070 381 98 02
073 627 27 02
070 978 15 32
070 968 76 36

Foto: Eva Willén

Vid Nåtö blommade Adam och Eva.

Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala
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DEN ÅLDRANDE KROPPEN …
… som vill vila, sitta och tänka, slippa arbeta och
vara nyttig. En fåtölj anpassad för olika vilolägen
kläddes med vackra gotländska fårfällar, mjuka varma, blev till en favorit för den allt tröttare kroppen.
Då kom varningarna från hälsovården: att sitta
är farligt och ohälsosamt och leder till för tidig
bortgång. Att ställa sig upp och gå och trampa runt
regelbundet är nödvändigt för hälsan.
Den fina, släta huden som hållit samman kroppen i
många år börjar vecka sig. Det behövs kroppsvård!
Det krävs salvor, och talk, det behövs tvätt − inte
för mycket, det kan skapa uttorkning av huden ...
bara lagom.
På vissa ställen bildas rynkor och andra slappheter.
Men hjälp finns om tid finns. Det finns botox, det
finns hyaluronsyra (tuppkamsextrakt). Det finns
serum, oljor att smörja, gnida, spruta in. I värsta
fall kan man sy ihop och strama upp. Tid att hålla
kontroll på de strån som sticker ut på hakan och
hotet att till slut se ut som skäggiga damen som
visades på cirkus.
Tips för minnesträning finns för att underlätta att
glömma alla sifferkoder, lösenord, personnummer
som är nödvändiga för att leva i ett modernt samhälle.
Nappar var förr som tröst, nu är det appar.
Det är en lycka att det finns apparater för svag hörsel, linser för nya syner, nya knän, nya höfter.
Vi är de nya reservdelsmänniskorna. Inte undra på
att vi ibland har ont om tid och att det känns som
om vi inte orkar.

Anna Gunborg Ekholm

