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Saknar du fakturan för årsavgiften 2019?
Tidigare har vi distribuerat fakturorna tillsammans med Medlemsbladet i oktober.
Numera skickas de i november med e-post
till dem som anmält fungerande mejladress
och till övriga med brev på posten. Då anländer fakturan i bättre anslutning till kommande års verksamhet. Om du inte fått fakturan
än så vänta bara lugnt!
Uppsala Senioruniversitet hyr lokaler för
många studiecirklar på Storgatan 11. Efter
att fastigheten bytt ägare har det varit osäkert hur det skulle bli i fortsättningen. Nu finns det glädjande nog ett avtal om att kommunen och därmed
Senioruniversitetet kan fortsätta att hyra lokalerna. Antalet medlemmar
fortsätter att öka och är nu cirka 4 300. Vissa serier blir kraftigt övertecknade och vi skulle därför behöva några fler lokaler till rimliga priser som klarar
300-400 personer med bra möjlighet att visa bilder. För en serie som Tillståndet i världen skulle vi fylla en lokal med upp mot 700 platser. Därför arbetar
vi vidare med lokalfrågan och tar tacksamt emot tips.
Starten för anmälningar den 23 augusti gick utmärkt. På 70 minuter klarades anmälningar från 1 440 medlemmar. När detta skrivs i september har
drygt 3 100 anmält sig till aktiviteter, varav knappt 11 procent per brev.
Per Olof Osterman, ordförande

Från sekretariatet
Ett nytt år närmar sig. Vårens program tar form. Det gäller att vara beredd
när det är anmälningsdags i början av januari och ha betalat 2019 års
medlemsavgift. Fakturan för nästa års avgift brukar komma som bilaga till
Medlemsbladet. I år planerar vi i stället att skicka medlemsfakturan per
e-post, kring 15 november. Dessvärre kan fakturan hamna bland skräpposten. Markera den då som ”icke skräppost” så hittar Senioruniversitetets
fakturor rätt. – Du har väl rätt e-postadress? Kolla på Mina sidor under Mina
uppgifter.
Den som inte har e-postadress får fakturan per brev från oss. Det gäller
även den som har e-postadress men inte vill ha faktura den vägen. Meddela
då oss, helst per e-post.

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.

Nästa nummer 1 2019
utkommer 8/1 2019
Manusstopp 26/11 2018

Omslag

Donald Wieselgren vid manöverbordet i Missionskyrkan.
Foto: Inger Hammer.

13 november kl. 13.15−14.30
Fredrik Heintz
Artificiell intelligens – var är vi och
vart är vi på väg?
Gästvärd: Bo Höistad
Grönwallsalen
27 november kl. 13.15−14.30
Elisabeth Engberg
Spanska sjukan, den sista stora
pandemin i Sverige och dess följder
för individ, familj och samhälle
Gästvärd: Maths Isacson
Missionskyrkan
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11 december kl. 13.15−14.30
Sten Åke Bylund
Uppsala – stad i ständig förändring. En återblick på
planeringsideal och stadsbyggande under 50 år
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Missionskyrkan
Adresser
Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70.
Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.

TISDAGSFÖRELÄSARE

Spanska sjukan

Många barn kom
att placeras i fosterhem på olika
orter. Det finns
brev sparade
som dessa barn
skrev till sina
anhöriga.
I Arjeplog
fanns ingen läkare vid den här
tiden. Det hade
varit svårt att få
provinsialläkare
till de norrländFoto Stefan Lindberg
ska länen. Man
trodde efter epidemin att sjukan kunde ha fått ett lindrigare förlopp om det funnits läkare på orten. Det var i
och för sig fel eftersom det inte fanns – och alltjämt inte
finns – läkemedel mot influensa. Utifrån den tanken
togs dock läkarbristen upp i riksdagen som en fråga om
rättvisa och lika förhållanden inom olika delar av landet. En utredning tillsattes och resulterade i ett förslag
som gav läkare i norrländsk glesbygd förmåner i lön, semestertid och tillgodoräknande av meriter. Man fattade
ett beslut om att inrätta sjukstugor med sköterskor och
läkare. Där togs patienter emot för undersökning, det
fanns platser för inläggning och möjligheter till vissa
kirurgiska ingrepp. Man hade också några platser för
tuberkulossjuka.
Gunilla Olsson

Elisabeth Engberg är historiker och har intresserat sig
för social omsorg och hur det svenska samhället har
förmått ta hand om kriser. Hon skrev 2005 sin avhandling om fattigvård i Sverige åren 1830 till 1870. Intresset för medicin hade hon med sig från sitt första yrke
som tandläkare. Nu är hon prefekt för CEDAR, en enhet
för forskning om demografi och åldrande vid Umeå
universitet. Där har hon varit med om att bygga upp
en databas över befolkningen utifrån kyrkböcker och
driver nu ett projekt för att samla historiska databaser
från hela landet. Det finns i kommunerna uppgifter om
social omsorg – vilka som fått vad i form av stödåtgärder. Kombinerat med sjukvårdsjournaler kan man följa
individer på ett sätt som är unikt för Sverige.
När första världskriget tog slut 1918 hade tio miljoner
dött i strid. Ännu flera – kanske upp till dubbelt så
många – hade dött av spanska sjukan. Den orsakades av
ett influensavirus som spreds över flera kontinenter - en
pandemi. Det märkliga var att sjukan drabbade främst
unga vuxna i åldern 20–40 år. Vi har ingen förklaring
till varför det var så. Militära förläggningar utgjorde en
miljö där virus spreds intensivt och unga män dog i ett
snabbt sjukdomsförlopp med svåra lungblödningar.
Till Sverige kom spanska sjukan 1918 och spred sig i
tre vågor. Den sista vågen drabbade det lilla samhället Arjeplog i Norrbotten extremt svårt. Där saknade
befolkningen immunitet från tidigare influensor. I
glesbygd med färre kontakter har ett virus svårare att få
fäste, men den här gången spreds smittan via kontakter
på en marknad. Vårvintern 1920 tog den på några veckor död på tre procent av Arjeplogs befolkning. Eftersom
det framför allt var unga vuxna som dog, innebar det att
ett åttiotal barn förlorade en eller båda sina föräldrar.

Elisabeth Engberg håller sin tisdagsföreläsning om
Spanska sjukan, den sista stora pandemin i Sverige
och dess följder för individ, familj och samhälle
tisdagen den 27 nov 13.15–14.30 i Missionskyrkan

Begravning av offer för spanska sjukan 1920 i Arjeplog. Foto från Silvermuseets arkiv.
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TISDAGSFÖRELÄSARE

Uppsala i ständig förändring

Foto Inger Hammer

När den för Senioruniversitetets medlemmar välkände Sten Åke Bylund tar hand
om tisdagsföreläsningen den 11 december
kan vi räkna med ett anförande präglat
av en verklig glöd och entusiasm. Sten
Åke talar över ämnet Uppsala – en stad
i ständig förändring. En återblick på
planeringsideal och stadsbyggande under
50 år. Sten Åke har gedigen erfarenhet av
samhällsplanering bland annat från sina
anställningar som fastighetsdirektör och
kommundelschef. Hans engagemang för
planering har medfört medverkan i ett
antal nationella intresseföreningar.

– Jag blev intresserad av hur stadsmiljöer planeras och bildas redan
under uppväxttiden, då jag följde med föräldrarna på föreläsningar
i min födelsestad, Linköping, säger Sten Åke. Föreläsningar var vid
den tiden, före tv och internet, viktiga inslag i folkbildningen i landet.
Under ungdomsåren besökte jag också många städer, både stora och
små, runt om Europa, liftande.
– Jag tänker mig att min föreläsning kommer att behandla viktiga
skeenden och samhällsförändringar som påverkat samhällsplanering och planeringsideal under de senaste fem decennierna. Uppsala
har genomgått en mycket omfattande förändring under det senaste
halvseklet. Resultatet ser vi dagligen i form av bebyggelse från olika
tidsepoker, i omgivande trafikstråk, på offentliga platser och grönområden, ja i stadens årsringar. Var tid har sina stora utmaningar. Förutom
skapandet av en väl fungerande bostadsmarknad tycker jag integrationen idag är en av de allra största. Ska den klaras väl måste samhället
och samhällsbyggandet i högre grad än idag vara inriktat på att skapa
en trygg stadsmiljö där närhet går före täthet; ett samhälle som med
bevarad värdefull natur- och kulturmiljö tar sikte på ökad trivsel och
samhörighet i gemensamma offentliga rum och i närmiljön. Annars påverkas Uppsalas värdefulla identitet och dess innovationskraft negativt
och inte minst dess attraktion som boende- och besöksmiljö.
Sten Åkes föreläsning engagerar säkert många Uppsalabor. Som styrelseledamot av föreningen Vårda Uppsala visar han konkret sitt stora
intresse för kommunens framtid. Vi kan förvänta oss en minnesvärd
stund som leder till eftertanke och ny kunskap.
				
Bror-Erik Lundin

Sten Åke Bylund håller sin tisdagsföreläsning Uppsala – en stad i ständig förändring. En återblick på
planeringsideal och stadsbyggande under 50 år
den 11 december kl 13.15–14.30 i Missionskyrkan.

Ny ordförande i Medlemsbladets redaktion

Foto Inger Hammer

Frederic Öberg har av Senioruniversitetets styrelse utsetts till ny ordförande för Medlemsbladets redaktion. Frederic har bland annat varit
informationschef i Haninge kommun, dåvarande Riksförsäkringsverket och vid Uppsala Universitet. Han har också arbetat som stabschef
inom Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala.
Förnamnet Frederic har fransk stavning. – Min mamma var fransyska och pappa svensk, förklarar han. Själv är jag född i Vichy och har
bott flera år i Frankrike. Jag hade dubbelt medborgarskap under cirka
20 år, men från 1964 är jag enbart svensk medborgare.
– Jag har annat uppdrag inom Senioruniversitetet, fortsätter Frederic. Jag leder en språkcirkel i fransk konversation, vilket är väldigt
roligt och ger mig själv stort utbyte. Det är inspirerande att se och
höra deltagarna utvecklas.
Frederic har ett förflutet inom tennissporten. Först som aktiv spelare
och så småningom som ordförande i Upplands Tennisförbund. Han har
dessutom jobbat som generalsekreterare i Svenska Tennisförbundet.
– Det blir en utmaning för mig att bevara och förvalta Medlemsbladets goda rykte, säger Frederic. Redaktionen gör ett väldigt bra och
uppskattat arbete. Det blir intressant att ta över ordförandeskapet
efter Birgitta Johansson.
Bror-Erik Lundin
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Fullt hus vid Torsdagssalong med Agneta Pleijel
Hur var det med kronologin, vad hände först och sedan …? Hon
berättade att hon först i 50-årsåldern började skriva dagbok, så hon
hade inget stöd i några flickdagböcker. Däremot fanns annan dokumentation, t.ex. brev mellan familje- och släktmedlemmar.

Foto Bengt Everitt

Agneta Pleijel hälsades välkommen av
Ingrid Åberg till en fullsatt Torsdagssalong den 20 september 2018.
Agneta Pleijel, författare, professor och litteraturkritiker, talade om sitt självbiografiska
författarskap. Hon tog främst sin utgångspunkt i de senaste två böckerna Spådomen:
en flickas memoarer och Doften av en man.
I Spådomen skriver hon att ”minnet är
förstås en lögnhals”, men minnet fungerade
utmärkt att döma av hennes fängslande
framträdande på Torsdagssalongen, där hon
berättade om arbetet att skriva om sitt eget
liv. Hur gör man? Kan man lita på minnet?

Agneta Pleijel valde att benämna flickan i Spådomen och den
unga vuxna kvinnan i Doften av en man som ”Hon” i texten för
att skapa distans till sitt nuvarande skrivande jag. Allt emellanåt
dimper det ner ett jag i texten i böckerna som kommenterar den
unga flickans görande och låtande. Under presentationen förmedlade Agneta att hon nästan förnam att hon talade med den unga
kvinnan och önskade vägleda henne utifrån att ha facit i hand.
I berättelsen tittar ”hon” framåt och ”jag” ser bakåt.
Att skriva om sin uppväxt och sitt unga liv medför även en del
etiska dilemman. Hur mycket kan man lämna ut av närstående
även om de inte längre är i livet? Agneta framhöll att det är viktigt
att vara uppriktig och observant på sina tolkningar och kanske
inbillningar. Man får givetvis inte skada andra. Ett spår som hon
följde i sitt skrivande var att försöka förstå hur föräldrarna hade
det med varandra. De två böckerna är, menade hon, ett långt
avsked till föräldrarna.
Ett annat spår var hur skrivandet påverkar livet. Hon menade
att det har en terapeutisk funktion. Agneta har fått många brev
från läsare som känner igen sig i hennes böcker. Hon uppmuntrar
gärna andra att skriva. Inte minst därför att i vår tid dokumenterar
vi så lite som kommer att bevaras för framtiden. Vår elektroniska
kommunikation försvinner fort. Därför, menade Agneta, är det
viktigt att äldre personer berättar om sin uppväxt och sina livserfarenheter.
Efter frågor och diskussion avslutade Ingrid Åberg kvällen med
att läsa de sista sidorna i Doften av en man. Bokens sista rad
lyder: ”Skriva är att leva för att komma hem”.

Maivor Sjölund

Vänskapsutbyte mellan senioruniversiteten i Lignano och Uppsala
En innehållsrik promenad genom Triestes
växlande och mångkulturella historia. En
båttur i den stora Maranolagunen, ett unikt
och fiskrikt naturområde med kanaler och
våtmarker och ett enormt fågelliv som tidvis inkluderar hundratusentals passerande
eller övervintrande flyttfåglar från Norden.
Heta pustar från smältugnar på venetianska Murano där skickliga konsthantverkare
i en månghundraårig teknik och tradition
tillverkar exklusiva bruks- och prydnadsföremål i glas.
Höjdpunkterna var många när elva av
Senioruniversitetets medlemmar i mitten
på september besökte sina seniorkolleger
i italienska Lignano och dess tvillingstad
Bibione. Resan var andra delen av ett vänskapsutbyte mellan senioruniversiteten i
Lignano och Uppsala. Första etappen klarades av i april i år då åtta italienare hälsade
på här i staden. Vi Uppsalabor fick ett särdeles generöst mottagande vid vårt svarsbesök
och därtill ett fantastiskt sommarväder.

Lignano och Bibione ligger vid Adriatiska havets nordostkust,
cirka tio mil norr om Venedig, och är båda utpräglade semesterorter. När det svenska sällskapet i slutet på september reste hem höll
städerna på att stänga och uppemot 200 000 gästbäddar ställdes
tomma i väntan på nästa säsong.
För de cirka 10 000 bofasta invånarna i området erbjuder sedan
snart 20 år Università della Terza Età, UTE, senioruniversitetet,
ett kvalificerat utbud av kurser, föreläsningar, resor och andra aktiviteter. Läsåret startar i oktober, när sommargästerna åkt hem.
Språk är förstås ett huvudnummer i denna turistinriktade miljö.
Svenska finns inte på programmet men alla de stora europeiska
tungomålen, inklusive ryska. Vissa år har man också kunnat lära
sig kinesiska.
Medlemmarna/deltagarna uppgår till flera hundra och huvuddelen av verksamheten bedrivs i en vacker villa i klassiska Lignano,
en gång beslagtagen från en dömd maffiaboss och sedermera
överlåten av kommunen till Senioruniversitetet till priset av en
euro. Primus motor för UTE är allt sedan starten 1999 idag 84-åriga Nelly del Forno som också tillsammans med internationella
arbetsgruppens ordförande Brittmarie Ekholm ligger bakom det
nu fullbordade utbytet.
Mats Törngren
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Webb-IT-gruppen – gör det möjligt för Seniorunivers
På senare år har alla hot mot IT-systemen lett till fokus
på säkerhetsarbete, t.ex. daglig automatisk backup av
hela databasen. (Vår webb har varit anmärkningsvärt fri
från haverier.) Vi måste också följa de lagar som EU stiftar beträffande öppenhet och integritetsskydd och även
detta alstrar arbete.

Som vanlig medlem kanske du inte tänker på det.
När du öppnar vår webbplats för att anmäla dig,
se en filmad föreläsning eller kanske kolla lokalen
för tisdagsföreläsningen, då ser du bara toppen av
ett isberg.
De flesta användare ägnar inte webben något större
intresse, bara den fungerar. Vi funktionärer har däremot
större anledning att fördjupa oss och hittar förvånansvärt lätt det vi söker efter. Webbplatsen är alltså en
guldgruva. (Gräv i den får du se själv!)
När Senioruniversitetet (eller Pensionärsuniversitetet
som det hette då) startade 1979, behövdes ingen administration att tala om. Och datorer var inget man skaffade till
kontoret, nej skrivmaskin, telefon och kortsystem hade
man på den tiden. Men organisationen växte snabbt och
det började komma nya hjälpmedel, som vi alla upplevt har
omvandlat kontorsarbetet totalt. År 1994 beslutades att
datoriserade rutiner skulle införas för administrationen.

Jens Danielsson – webbmaster från 2006
Från 2006 och till sommaren 2018 har Jens Danielsson
varit webbmaster. Kring Jens samlades en webbgrupp
bestående av representanter från styrelsen, Medlemsbladet, rapportgruppen och sekretariatet m.fl. som under
hans ledning vidareutvecklade webbplatsen och där man
alltid kunde finna all viktig information. Detta minskade
förstås antalet telefonsamtal till kansliet. Han har varit
med om utvecklingen av den internetburna informationen, också detta en nästan obegriplig förändring av vårt
sätt att arbeta och förmedla information.
Jens har lett utvecklingen av den nuvarande webbplatsen. Den är av en modern typ som känner av och anpassar sig till vilken apparat den visas på, alltifrån en liten
mobil till en tv. När du loggar in dig på webbplatsen så
”pling” når du anmälnings- och bokningssystemet. Och
du kommer även åt filmer från senaste tisdagsföreläsningen och Tillståndet i världen, om du har fått plats på
denna åtråvärda serie eller anmält dig till filmversionen.

Bengterik Ronne – en pionjär
Grunden för den datorisering som skett lades av Bengterik Ronne mellan 1994 och 2001.
Datorutrustningen bestod i början av två Mac-datorer,
en laserskrivare, en bläckstråleskrivare och en skanner.
Dessutom hade datorerna kopplats upp mot internet.
Bengterik införde ett Word- och Excelbaserat administrativt system som höll reda på alla medlemmar, deras kurser, lokaler och betalning. Ända fram till 2001 skötte han
dessutom ensam allt underhåll av utrustningen. Antalet
medlemmar var ungefär 1 500 när han slutade.
Bengterik gjorde också den allra första hemsidan på
internet med detaljerad information om all verksamhet
och han var också Senioruniversitetets första webbmaster. Han säger att Pensionärsuniversitetet var det mest
trivsamma av de fem universitet han arbetat aktivt med.

Lars Olov Johansson – ny webbmaster
Nu har Jens efter lång och trogen tjänst dragit sig tillbaka och ersätts från sommaren 2018 av Lars Olov Johansson och biträdande Cecilia Fredhammar.
Vi träffar Lars Olov, som har ett förflutet bland annat
som stridspilot. Han är intresserad av tekniska system
och har en del tankar om fortsatt utveckling av webbplatsen. – Den fungerar i stort sett väldigt bra, säger
han, men det behövs alltid bevakning och justeringar.
Han vill göra hemsidan lite mer spännande att besöka,
men tycker inte att man ska försöka konkurrera ut Medlemsbladet. Webbens uppgift är en annan, till exempel att
förvara information och göra den lättillgänglig.
Lars Olov vill att bilder från medlemmarna ska göra
första sidan mer omväxlande. Härmed uppmanas ni alla
att skicka in fina bilder som passar till hemsidan till
webmaster@usu.se.

Bertil Eriksson – mångsidig IT-expert
Bertil är Gurun som ”kan allt och vet allt” som man
kontaktar när problem uppstår. Han har arbetat i 17 år
(från 2001) med den datatekniska utvecklingen och är
Webb-IT-gruppens ordförande. En stor förbättring var
när anmälningar via webben blev möjliga vårterminen
2015 och den plågsamma väntan i telefonkö försvann.

Okänd fotograf

Bengterik Ronne

Foto Bertil Eriksson

Foto Maria Wold-Troell

Jens Danielsson undervisar Ingegerd Thörnqvist.

6

Från vänster: Lars Olov Johansson, P O Osterman,
Cecilia Fredhammar och Bengt Everitt

sitetet att växa snabbt utan kaos

Foto Olof Wallenius

En stor del av webb-IT-gruppen: Från vänster: P O Osterman, Malin Åkerblom, Per Wallentinson, Bertil Eriksson, Benny Eklund,
Lasse Sunnås och Bengt Everitt.

Och framtiden då?

Bengt Everitt – ansvarig för bildarkivet
En som också är ganska ny är Bengt Everitt, som ansvarar för det stora bildarkivet och är med i filmgruppen.
Bengts utsökta fotografier får vi se i Medlemsbladet
ibland men han fotograferar också funktionärer och
arbetsgrupper som du kan se på webbplatsen.
Att sköta bildarkivet innebär också att lagra alla
bilder som finns i våra tryckta alster, såsom Medlemsoch Programbladet och rapporterna. Inte bara bilderna,
utan information om dem så att de går att hitta vid
beställning. Alla som försöker hålla ordning på den
privata fotofloden förstår att det kräver ordningssinne
och systematiskt tänkande.

De smarta mobilerna har invaderat mångas liv och själar. Det finns förstås fördelar med utvecklandet av dessa
små underverk, till exempel kan man ladda dem med
”appar”, nyttiga program som skräddarsys efter behov.
IT-gruppen planerar som bäst en medlemsapp som ska
förenkla vår vardag. I appen ska du kunna bläddra fram
den information som finns om dig, dina valda studier
och tisdagsföreläsningarna alltså det som nu står i
programbladet t.ex. innehåll, tid och lokal. Men också
eventuella ändringar som uppkommer under terminens
gång. Som kronan på verket ska du kunna visa upp en
skärmbild med namn och kod i stället för nuvarande biljett när du kommer till en föreläsning. Gruppen skyndar
sig att försäkra att man ska kunna få biljetter utan app
också.

Lasse Sunnås – AV och utrustning
Lasse tar ansvar för att alla funktionärer och cirkelledare som behöver det har datorer och att dessa
är i gott skick. Han utbildar den växande kadern av
AV-assistenter, alltså de som ser till att det tekniska
fungerar på föreläsningar och vid filmning. (Föreläsarna uttrycker både förvåning och tacksamhet över
denna service som gör att de kan starta genast utan
enerverande teknikstrul.)

Senioruniversitetet fortsätter att växa om inget oförutsett händer. Organisationen fungerar fantastiskt väl.
Detta beror till stor del på alla kompetenta seniorer som
använder och utvecklar sin yrkeskunskap för föreningens bästa och i gott samförstånd. Och detta utan lön.
Vilken annan organisation kan mäta sig med detta?
Annika Lundmark och Maria Wold-Troell
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Den nuvarande webbplatsen anpassar sig till den skärm den visas på.
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Kina nu och då

”Gapet mellan Kina under kulturrevolutionen och
Kina idag är ungefär lika stort som gapet mellan
medeltidens och dagens Europa. En västerlänning skulle vara tvungen att ha levt i fyrahundra år för att ha upplevt dessa bägge tidsåldrar, men vi kineser har varit med om dem bägge på bara fyrtio.” (ur Yu Hua, Bröderna).
Vi som deltog i Senioruniversitetets resa till Kina fick
verkligen en aning om förändringsvindarna. Det var en
resa som inte förde oss till de stora spektakulära turistmålen, Muren, Terrakottaarmén m.m., men gav oss en
upplevelse av det kontrastrika landet, från det högteknologiska Shanghai till ett ålderdomligt bondesamhälle i stark
förändring i sydvästra Kina. Vi mötte också tusenåriga
men kanske mindre kända kulturskatter och sevärdheter,
den uråldriga sidenindustrin, broderiverkstaden, trädgårdskonsten, buddhismen och den sköna naturen kring
staden Yangshuo insprängd mellan Sockertoppsbergen.
Vi flög och åkte snabbtåg under ledning av Albin Geijer.
Albins hustru är född och uppvuxen i en liten by i sydvästra Kina. Albin talar kinesiska och känner i grunden
folk och kultur, historia och geografi.

En av de unga lokalguiderna undrade om alla länder och
folk hatade kineserna på grund av kulturrevolutionen.
Hon försäkrade att även hennes generation var kritisk,
men framhöll ivrigt att landet och folket står i tacksamhetsskuld till Mao. Han var den som befriade Kina från
västländernas och Japans ockupationer och förtryck.
Han är hjälten. Aldrig mer ska Kina låta sig förnedras.
Upplevelsen av den hundraåriga förnedringen är en
viktig drivkraft till dagens strävanden mot ett starkt och
respekterat Kina och i det har regimen folket med sig.

Shanghai

Shanghai är en av världens största städer och viktigaste
finanscentra. Där ligger Pudong, Kinas Manhattan med
en mängd skyskrapor. På 51 sekunder åkte vi upp i världens näst högsta byggnad och hamnade mitt i en digital
yra i ett framtidscentrum där de kommande 50 åren
rusade runt i en teknisk vision av framtidsutvecklingen.
Vi slogs av den obändiga framtidstron och tillväxttron.
I Shanghai lever också historien. I ett spännande museum åskådliggjordes västmakternas kolonisering som
började i Shanghai vid i mitten av 1800-talet. England,
Frankrike, Tyskland, USA, med flera byggde upp självstyrande områden med egna lagar. För kineserna var det en
tid av yttersta förnedring och förakt för deras tusenåriga
kultur. Det är inte konstigt att det stora upproret startade i Shanghai, Maos och det kommunistiska partiets
födelsestad.

Hangzhou
Under kommunisttiden och kulturrevolutionen förstördes många buddhistiska kloster och tempel. Men
de största och mest besökta valde man ändå att lämna
ganska orörda. I Hangzhou besökte vi ett välbevarat och
fortfarande aktivt buddhistiskt tempel, Lingyintemplet.
Kinas nuvarande president, Xi Jinping som varit guvernör i provinsen, besöker klostret varje år. Efter en god
nudelsoppa i munkarnas stora matsal tände vi också
rökelse och bad om lycka och framgång både för Kina
och för Senioruniversitetet i Uppsala.

Pudong i Shanghai. Shanghai är Kinas ekonomiska motor. Pudong var för 25 år sedan ett fattigt område präglat av kriminalitet och fattigdom. Idag kallas det Kinas Manhattan.

Guiden Ting i Shanghai berättar om staden, livet och politiken.
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Ingrid Åberg och museidirektör Zhao Fen i samspråk på Sidenmuseet i Hangzhou.

Den populära vegetariska restaurangen i Lingyintemplet.

Förberedelser inför sidenbroderi.

Suzhou, parkernas stad. I vissa av parkerna finns utställningar
med bonsaiträd i olika skepnader och storlekar.

Det största sidenmuseet i Kina ligger i Hangzhou.
Vandringen genom museet började vid en stor korg
där vita feta sidenmaskar mumsade på blad från mullbärsträdet. När de spunnit sin kokong, kokas den och
långa silkestrådar nystas upp. Museichefen, direktör
Zhao Feng, visade oss de mest fulländade dräkter och
tyger av siden, från drygt 2000 år gamla sidenplagg till
dagens mer spektakulära modedräkter. Sidenprocessen
i sin helhet ingår i UNESCO:s världsarv.
I Hangzhou vandrade vi i den vackra dalen med terrasserad teodling och fick sedan smaka på det berömda,
nyprocessade gröna Longjingteet, Drakbrunnens te, till
ett pris som motsvarade dyra whiskeydroppar.

Bonzaitradition
Trädgårdskonsten är ytterligare ett område, som placerat Kina på UNESCO:s världsarvslista. Under Ming- och
Qingdynastin fascinerades man av naturen och strävade
efter att i den egna trädgården återskapa miniatyrlandskap med berg, vatten och små träd. Härifrån härstammar bonsaitraditionen, där träd formas genom beskärning, lindning och mjuk koppartråd. Bonsai betyder
träd i kruka. I den ljuvliga ”Trädgården att dröja sig
kvar i” i Suzhou finns en överväldigande bonsaiavdelning. Trots ganska hårdhänta behandlingar av de gamla

Drakbrunnens te odlas i utkanten av Hangzhou och är ett av Kinas
mest berömda tedistrikt. Vackert att vandra runt i teplantagerna.
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trädgårdarna under revolutionsåren finns fortfarande
trädgårdar med paviljonger kvar. Överhuvudtaget frapperades vi över hur välskötta alla gröna ytor var, t.o.m.
mellan körfilerna på motorvägarna.

Vi åt lunch på en restaurang, som sköttes av sonen till
den ”siste” godsägaren, vilken en gång ägt all jord i
byn. 1950 tog kommunistregimen marken i beslag och
fördelade den i lika stora lotter på arrendatorerna, som
underställdes partiets byråd. Genom den femårsplan som
upprättades för åren 1958–1963 var Maos intention att
av ett mångtusenårigt bondesamhälle skapa ett industrisamhälle, som kunde konkurrera med västvärlden
med stålproduktionen som måttstock. Köksredskap,
jordbruksredskap och metallföremål ner till minsta gem
smältes ner. Det visade sig att beräkningarna om både
livsmedels- och stålproduktion för byar och städer genom
glädjerapporter blev alltför optimistiska. I flera delar av
Kina svalt många miljoner människor ihjäl.

Södra Kina
Vår resa fortsatte till Yangshuo i södra Kina och förde
oss in i det märkliga och unika karstområdet. Delar
av området utgör ett av världsarven. Den vidsträckta
kalkstensberggrunden har genom årmiljoners tropiska
vittring och erosion skapat alla dessa kägelformade berg
som omtalas som sockertoppslandskapet.
På floden arrangerades en stor ljusteater med över
500 aktörer och mängder av farkoster. Sång och musik
ackompanjerade av en kreativ ljussättning med Sockertoppsbergen och Lifloden som kulisser förtrollade oss på
ett gripande sätt!
Vi hann också med en forsfärd på bambuflottar i Ylongfloden, en spännande cykeltur på smala byvägar förbi
vattenreservoarer, ris- och jordnötsplanteringar och grönsaksodlingar samt en matlagningskurs. Matlagningen
inleddes med att deltagarna inhandlade råvarorna i en
matmarknad, som dignade av grönsaker och frukter.
Närproducerat färskt kött fick en reell innebörd i kakafonin från levande ankor, grodor, gäss, höns och andra djur.

Kineserna är ett pragmatiskt folk, enligt Albin. I första
hand önskar man fred och ro att leva och arbeta. Man
vill slippa politiskt-ideologiska proklamationer av skilda
slag som ändrar och river upp stabiliteten. Regimen
har insett vikten av böndernas produktion. Bönderna
är numera befriade från skatt, deras arrenden har blivit
säkrare och längre – de får till och med låna pengar med
brukarskyddet som säkerhet och utlovas hjälp i kampen
mot lokal korruption. Cykelturen i hettan slutade med
ett stort glas guldgul mangojuice.

Utflykt med bambuflotte på Yulongfloden. Viss spänning avbröt
den annars stilla färden då vi åkte över fördämningarna i floden.

Med lugn och varlig hand lotsade Albin oss runt i ett
behagligt tempo. Vi hade även tid att röra oss på gator
och torg i vimlet av fotgängare, bilar, elcyklar, mopeder,
vespor med gubbar och gummor, tonåringar, familjer
med småbarn. Vi överraskades av smidigheten och det
relativa lugnet i trafiken. Dock fanns anledningar för
vänner av svenska ordningar att uppröras ordentligt,
t.ex. över att ingen hade hjälm. En ung kvinna med ett
ganska nyfött barn i ena handen rattade sin vespa med
den andra mitt i värsta rusningstrafik. Idag är det eldrivna fordon som dominerar. Och bilarna är skinande rena.
Vid infarten till städerna finns biltvättar så att fordonen
skall ha glänsande lack när de kör i staden.
Vårt gemensamma tack till Albin som gjorde resan i
Kina så spännande, annorlunda och givande.
Ingrid Åberg
Foton: bidrag från deltagare i resan

Yangshuo. Cykelturen ut på landsbygden gjorde att vi kom mycket nära människornas vardag och odlingar.

Kanalstaden Tongli En fiskare tar en paus i sin lilla kanalbåt i
Tongli. I Kina användes tidigare skarvar för att fånga fisk.
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Representanter för de drygt trettio senioruniversitet som finns i Sverige samlades
18–20 maj i Umeå för en nationell samordningskonferens. Bland annat diskuterades
relationen till Folkuniversitetet, som alla i
någon form har en anknytning till. Till exempel tillåter flera mindre senioruniversitet även
icke-medlemmar att delta i föreläsningar och
arrangemang, men till en högre avgift.
Digitaliseringen var ett annat ämne. Senioruniversitet redovisade sitt projekt med filmade föreläsningar, som väckte stort intresse
bland konferensdeltagarna. Senioruniversitetet i Norrköping vill gärna fortsätta projektet att visa våra tisdagsföreläsningar i en
biosalong för sina medlemmar.
Om två år (2020) är det dags för nästa konferens, som då arrangeras av Uppsala
Senioruniversitet i samarbete med Senioruniversitetet på Gotland.
Från Senioriniversitetet i Uppsala deltog
Ankki Mattson, Per Olof Osterman och
Eva Willén.

Torsdagssalong:
Lennart Hellsing och
cirkeln
”Pappa var djupt fascinerad,
för att inte säga trollbunden, av
cirklar i hela sitt liv. Därför har
jag valt cirkeln som symbol när
jag nu tecknar pappas karaktär
och livsverk.”
Så säger Susanna Hellsing som kommer att
berätta om sin fars liv från vaggan i Västanfors,
där han föddes för 100 år sedan, till graven på
Klara kyrkogård.
Medverkande: Susanna Hellsing, fil.kand,
förlagsredaktör och dansare,
Lena Kåreland, professor i litteraturvetenskap
Ansvariga: Ingrid Åberg och Gunilla Öbrink
Tid: Torsdagen den 29 november kl. 19.00
Lokal: Storgatan 11, Träffpunkten
Avgift: 150 kr. Förfriskningar ingår
Anmäl deltagande till sekretariatet,
telefon (telefonsvarare) 018-243501.
Första anmälningsdag:
Måndagen den 19 november från kl. 07.00

Succé för Don Carlos på Skäret
Don Carlos betraktas som en opera med mycket härlig Verdimusik, men en uppsättning som är synnerligen krävande. Det är
därför som den sällan ges i Sverige. Skäret har höga ambitioner
och inför säsongen testade man en rad solister. Recensenterna
har varit eniga om att man lyckats väl med rollbesättningarna.
Även orkestern med ett 40-tal relativt unga musiker, bl.a. ett par
från Uppsalas kammarorkester, och en välklingande kör höll
hög klass.
Handlingen involverar kungen av Spanien (Filip), hans son
Don Carlos som blir kär i prinsessan av Vallonien, Elisabet, som
dock av politiska skäl tvingas gifta sig med kungen. Don Carlos
kämpar mot förtryck av Vallonien, tillsamman med sin kompis
Rodrigo. I bakgrunden finns också inkvisitionen (storinkvisitorn
med en mäktig bas).

Efter två och en halv timmes bekväm bussresa till
ett sommarfagert Bergslagen vek bussen in på den
smala väg som leder ner till Skäret vid sjön Ljusnaren. Helt otroligt att det i dessa gamla industrilokaler kan finnas en operasalong som uppfyller
dagens högt ställda krav! Ett avlångt rött hus med
högt i tak och plats för 800 personer som verkar
se och höra bra från alla platser. Färdigställt 2004
och genom åren en ambitiös repertoar med ett par
operor per säsong.

Det blev en minnesvärd mycket väl sammanhållen föreställning.
Don Carlos sjöngs av en spansk tenor med stor röststyrka och
tonsäkerhet. Hans kompis Rodrigo (markis av Posa) hade också
en njutbar, hållbar baryton. Deras kända duetter i början och
slutet tillhörde höjdpunkterna. Trots det framstod sopranen
Charlotta Larsson i rollen som Elisabet som den främsta av
sångarna.
Att få uppleva en så härlig föreställning i en så enastående
atmosfär, förstärkt av underbart sensommarväder var stort! Skönt
också att det fanns tid att promenera runt och insupa atmosfären.
I kvällsmörkret fick vi sedan en lugn stund att låta musiken ljuda
inombords under färden tillbaka till S:t Eriks torg.
Text och foto: Jörgen Boivie
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Krakel Spektakel köper en klubba.
Från bokomslag, Rabén & Sjögren

Erfarenhetsutbyte mellan
senioruniversiteten i landet

Lokaler i hela Uppsala
Cirka 1 300 000 kr. Så mycket betalar Senioruniversitetet i lokalhyror per år. Och det är fråga om
många lokaler. Omkring 25 olika verksamhetslokaler där det bedrivs aktiviteter som serier, tisdagsföreläsningar, studiecirklar med mera.
På kansliet, som finns i Folkuniversitetets lokaler är det
hektiskt under telefontiden, särskilt vid terminstarten.
Lokalerna med deras olika faciliteter är nödvändiga komponenter för att föreningen ska kunna genomföra sin
uppgift, som framför allt är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, studieresor, studiebesök, föreläsningar med mera.
– Vi har goda upparbetade kontakter med många
lokalupplåtare, säger Britt Gunnarsson på sekretariatet,
som bokar lokaler för föreläsningsserierna. Det gäller
att ha rejäl framförhållning och så snart kommande
programpunkter är spikade sätter vi igång med beställningsarbetet. Men det händer att Universitetet behöver
en lokal, som redan är bokad av oss. Eftersom de förstås
har förtur förekommer det att vi ibland tvingas byta
ställe.
Kristina Lernevall på kansliet är den som bokar alla
mindre lokaler för studiecirklarna.
Vad är en bra lokal? – Läget förstås, säger Kristina, det
ska vara lätt att komma dit med kollektivtrafik och det
är en fördel om läget är centralt. Den ska vara tillgänglig
för alla, och det är viktigt att lokalen är anpassad för
rörelsehindrade. När det gäller de större lokalerna krävs
hörselslingor och generellt för alla lokaler är att akustiken ska vara tillfredsställande.
Lena Ågren har varit ledare för Senioruniversitetets
studiecirklar, framför allt språkcirklar, i omkring 10 år.
Hon har upplevt många olika lokaler under årens lopp.
– Det har varit Storgatan 11, Frälsningsarmén och
Missionskyrkan för att nämna några. De allra senaste
åren har jag hållit till i Kaniken, där vi hyr av utbildningsföretaget Sensus. Det är mycket bra där, centralt,
alltid fräscht, tyst och behaglig miljö och möjlighet till en
enkel fika. Akustiken kunde vara bättre och kanske det
borde finnas hörselhjälpmedel.
Arbetsgruppen för AV-teknik har inrättats för att avlasta serieansvariga. Arbetsgruppens medlemmar hjälper
vid behov till med den tekniska utrustning som ska
användas. Många använder trådlösa head-set och andra
mikrofoner, bärbara datorer (PC och MAC) samt dataprojektor för att visa PowerPoint-presentationer, spela musik
och visa filmsnuttar.
En av arbetsgruppens medlemmar, Maria Wold-Troell,
berättar så här om några lokaler:
– Sal X i Universitetshuset har rustats upp i samband
med husets totalrenovering. Tekniken fungerar mycket bra, men tyvärr finns det brister i ventilationen och
ibland hakar någon av gardinerna upp sig. Det pågår
visst ett arbete med att få bättre luftväxling. – Ekonomikum har bra akustik och teknik. På minussidan där är
den trånga korridoren utanför, där det lätt blir stockning
när folk ska in och ut. – Så har vi den historiska Slottsbiografen. Den är ganska mörk och har tveksam ventilation. Många har svårt att ta sig upp ur de djupa stolarna.
Men servicen är utmärkt och tekniken fungerar mycket
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Foto Inger Hammer

Missionskyrkan, Utsikten

bra. Biografen Spegeln och Pingstkyrkan är perfekta i
allt, dock måste man ta med egen dator ännu så länge.
Senioruniversitetet är en betydande hyresgäst hos de
som tillhandahåller studielokaler i centrala Uppsala. Vi
behöver fler stora lokaler som ligger centralt. Om vi fortsätter växa kommer det att bli allt fler som inte får plats
på en önskad föreläsningsserie. Antagligen ett problem
vi får brottas med lång tid framöver.
Bror-Erik Lundin

De här lokalerna använder Senioruniversitetet
under höstterminen 2018:
Lokal

Adress

Nr

Akademiska sjukhuset
Grönwallsalen

Sjukhusvägen
Ingång 70

1

Biografen Spegeln

Västra Ågatan 12

13

BMC

Husargatan 3

2

Ekonomikum Hörsal 3

Kyrkogårdsgatan 10

3

Folkuniversitetet Kansliet, lokaler för studiecirklar

Bergsbrunnagatan 1 4

Fyrisbiografen

S:t Olofsgatan 10

5

Institutet för geovetenskaper
Lärosal Skåne

Villavägen 16

6

Kaniken (Sensus) Pelle, Maja,
Gullan

Västra Ågatan 16

7

Medicinhistoriska muséet

Eva Lagerwalls v. 8

8

Missionskyrkan: Insikten, Musiksalen, Utsikten, Kyrksalen,
Vinkeln, Arken

S:t Olofsgatan 40

9

Musicum

Kyrkogårdsgatan 4

10

Pingstkyrkan Kyrksalen

Sankt Persgatan 9

11

Slottsbiografen

Nedre Slottsgatan 6

12

Träffpunkten

Storgatan 11

14

Universitetshuset Sal IX, Sal X

Biskopsgatan 3

15

Vindhemskyrkan

Vindhemsgatan 9

16

Ångströmlaboratoriet Polhemssalen, Oseenska rummet

Lägerhyddsvägen 1

17

Foto Inger Hammer

Universitetshuset Sal X

Foto Inger Hammer

Foto Maria Wold-Troell

Musicum

Foto Inger Hammer

Slottsbiografen

Foto Maria Wold-Troell

Karta: Eniro, Maria Wold-Troell

Biografen Spegeln
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Ostron och kultur i Bretagne

Carin Söderberg fr.v., Görel Smed och Karin Carlsson framför
gruppen vid slottet Suscinio.

Minst 4 000 år gamla megaliter i södra Bretagne.

Det var ett digert program som våra sexton värdar från Bretagne bjöd på. Under fem hela dagar
visade de outtröttliga fransmännen upp sin kultur
och matkonst på längden och tvären för en grupp
utbytessvenskar från Uppsala Senioruniversitet.
Besöket hade föregåtts av deras besök i Uppsala med fokus på Domkyrkan, Gustavianum och
Linnémuseet.

Alla bodde i familjer, måltiderna serverades i hemmen
eller på restaurang – eller som en gång som picknick
vid långbord i skogen. Det bjöds generöst på ostron,
skaldjur, musslor och crêpes och därtill cider, vatten
och vin, eller som på rådhuset: ett glas välkomstbubbel
medan den kvinnliga vice borgmästaren vänligt tackade
Senioruniversitetet för dalahästar och Uppsalaflagga.
En särskild händelse var den första kvällen, valnatten
den nionde september. Att befinna sig utomlands och
sitta och knappa på en mobil för att följa räkningen var
ovant, men de franska värdarna visade förståelse. Kanske tänkte de på sitt eget val förra året – en nagelbitare
med Macron som vinnare.
Så förflöt fem fullspäckade dagar. Hem kom vi, utrustade med en stor portion bildning, god mat och vänskap
samt en liten påse manuellt tillverkat bordssalt. Därefter
vidtog vardagslunken: morgontidning, gym och cykelfärd till någon av Senioruniversitetets föreläsningar i
Missionskyrkan.
Text: Karin Carlsson
Foto: Vincent Calvez

Det märktes tydligt var våra värdars huvudsakliga
intressen låg. De tillhörde alla en kulturhistorisk förening i den medeltida staden Vannes, en stad som är känd
för sitt vackra läge vid Golfe du Morbihan och för sina
historiska sevärdheter.
Första dagen startade med en hel dags studier av de
berömda megaliterna från sen stenålder och fortsatte
med besök på slott och i kyrkor, orientering om salttillverkning på våtmarkerna, en båttur i atlantviken och
musik på traditionell säckpipa ute i naturen, hela tiden i
en omgivning av saltmättad havsluft, ebb och flod, land
och hav.

RESOR OCH STUDIEBESÖK VINTERN 2018–19
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.

Anmälan
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 återbetalas 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
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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 sms-påminnelse 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.
Resegruppen
Ingegerd Appelgren 070 744 43 33
Jeanette Backman 070 381 98 02
Margareta Knutsson 073 627 27 02
Anki Mattisson
070 978 15 32
Mia Virving
070 968 76 36

Tisdag 4 december

Andy Warhol 1968 på Moderna Museet
Visste du att Andy Warhols första egna museiutställning
i Europa ägde rum 1968 på Moderna Museet i Stockholm? Den förväntades bli utskälld som amerikansk
propaganda – men reaktionerna gick isär. ”Warhol
1968” är en utställning om den tidigare utställningen.
Det är också en utställning som förklarar komplexiteten
i Warhols konstnärskap utifrån brytpunkten 1968. 1968
var ett laddat år som ni säkert minns - inom politiken
och kulturen i Sverige och världen. I USA mördades
Robert Kennedy och Martin Luther King, Olof Palme
deltog i en uppmärksammad demonstration mot Vietnamkriget tillsammans med Nordvietnams Moskvaambassadör och i Stockholm skedde den så omskrivna
kårhusockupationen.
I utställningen ”Warhol 1968” blickar vi tillbaka
tillsammans med guide på utställningen från 1968 med
hjälp av den numera berömda ko-tapeten, väggfotografier från utställningen, citat och recensioner som ställs
mot verk från museets samling som Marilyn Monroe in
Black and White (1962), Brillo Boxes (1964), Electric
Chair (1967) , Mao (1973) m.fl.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nationalmuseum: Återskapad pelarsal med dekorationsmåleri i
kupolerna och konst från förra sekelskiftet.

Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl. 9.30. Guidade visningar kl. 11.15 och 14.30. Hemresa ca 15.45 och åter i
Uppsala ca kl. 17.00.
Pris: 550 kr
Ansvariga: Anki Mattisson och Margareta Knutsson.
Första anmälningsdag: 10 december.

Torsdag 24 januari

Thielska galleriet, Stockholm:
Ivan Aguéli, måleriet och mystiken

Ta gärna med eget mellanmål då vi inte tillhandahåller
busskaffe.

Ivan Aguéli (1869–1917) är en av den svenska konstens
nydanare. Även om hans målningar av landskap och
porträtt är i små format skapar spelet mellan färgfält,
ljus och nyanser en monumental känsla. Han experimenterade med färg och form, men utforskade i sitt
måleri också tillvarons andliga dimensioner.
Vid sekelskiftet 1900 var mystik och andlighet inte
sällan förknippade med radikala samhällsrörelser som
anarkism, feminism och djurrätt. Ivan Aguéli kombinerade dessa strömningar och var djupt insatt i islamskt
tänkande. Utställningens utgångspunkt är samspelet
mellan Ivan Aguélis måleri, aktivism samt studier inom
språk och religion. Hans öppenhet inför olika typer av
kulturmöten gör hans konstnärskap än mer relevant i
vår egen tid.

Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl.09.00. Guidad
visning kl. 11.00. Tid för egen aktivitet på museet eller
lunch i matsalen 12.15–13.30. Hemresa 13.30 och åter i
Uppsala ca kl. 15.00.
Pris: 380 kr.
Ansvariga: Ingegerd Appelgren och
Jeanette Backman.
Första anmälningsdag: 15 nov. 2018.

Torsdag 10 januari

Nationalmuseum i Stockholm
Sveriges största konst- och designmuseum slog upp sina
portar i oktober efter en omfattande renovering. Museet
har fått många nya kvadratmeter utställningsyta och
kan visa mer konst än tidigare. Vår resa innefattar två
visningar: Nyfiken på byggnaden och Nyfiken på John
Singer Sargent.
John Singer Sargent (1856–1925) var en mycket framstående porträttmålare och välkänd i USA och Storbritannien. ”Sargents konst har många beröringspunkter
med den nordiska konsten. Både hans sätt att måla och
hans konstnärskarriär för tankarna till Anders Zorn. De
var båda internationellt framgångsrika porträttmålare
och stod på gränsen mellan tradition och modernitet.
De var förankrade i en porträttradition med rötter i
1600-talet samtidigt som de inspirerades av de franska
impressionisterna. I utställningen visas flera verk av
Zorn sida vid sida med Sargents verk.” (Citat från Nationalmuseums hemsida).

Lunch på Thielska ingår.
Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl. 10.30. Guidad
visning kl. 13.00 och hemresa ca 14.30. Åter i Uppsala
cirka kl. 16.00.
Pris: 450 kr
Ansvariga: Anki Mattisson och Ingegerd Appelgren.
Första anmälningsdag: 14 december.

Ivan Agueli:
Afrikansk stad,
1914.
Foto:
Prallan Allsten /
Moderna Museet

Lunch mellan visningarna i den nya restaurangen.
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Hoppfullt? Hotfullt?
Skulpturen är som sprungen ur en fantasyberättelse. Den kraftfulla hästkroppen
tycks spränga sig fram ur jordens inre upp genom jordskorpan med en kraft och
styrka som samlats under årtusendens lopp. Det tysta skriandet skälver i hästens
mule av stål.
Åsynen av de 30 m höga och 300 ton ståltunga hästhuvudena drabbar mig med en
svårförklarlig ångest och sorg men också med en framväxande hoppfullhet. Åsynen
framkallar hos mig en vision av ett framtida ”Djurens tidevarv”.
Förebådar dessa hästar ett tidevarv då djurens rätt till frihet återställs?
Förebådar dessa hästar en kamp för djurens rätt till frihet från slaveri och förtryck?
Är det nu tid för oss människor att stå till svars för vår självpåtagna maktfullkomlighet och för den grymhet vi utsätter våra djur för?
Är det nu tid att förlösa den gåtfulla undermedvetna längtan efter något de saknat –
en frihet till kropp och själ? Är det nu tid för Djurens tidevarv?
Sminklaboratoriets ångestfyllda små försöksdjur,
parfymproducentens ihjälklubbade kaskelot,
ruttnande elfenbenslösa elefantkadaver,
burtigerns sorgefyllda blick i ensamhetens sällskap,
den stolta älgens väldiga kliv som mitt i livets skönhet hejdas med ett skott,
en tävlingshäst med frätande syra på frambenen för högre benlyft,
ett hjärtskärande råmande från kon som förlorar dikalven till dagens meny …
Skulpturen som sprungen ur en fantasyberättelse ger mig ett hoppfullt förebud om
en magisk verklighet – en framtida animal-human tidsålder, som präglas av omsorg,
medkänsla och kärlek, där lidande djur inte längre offras för vår flyktiga skönhets
skull, för vår girighets skull, för vårt kortvariga nöjes skull eller för vår lystnads skull.
Eller är min känsla av svårförklarlig ångest och sorg inför skulpturen ett förebud
om att i Djurens tidevarv finns inte längre plats för människan. Är vi nästa utrotningshotade art? Är det nu tid för människan, att göra sorti från den scen vi kallar
vår värld?
Evalill Ahlgren

