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40-årsjubileum i
universitetsaulan
Varmt välkomna till vårens aktiviteter!
I år fyller Uppsala Senioruniversitet 40 år,
och det ska vi fira med en heldag i universitetsaulan. Så reservera den 12 november för
jubileumsfirande!
Uppsala Senioruniversitet grundades 1979
som det första pensionärsuniversitetet i landet. Initiativtagare och första ordförande var
Anna Walder, som inspirerades av liknande
verksamhet i Frankrike och USA. Anna
sökte samarbete med Kursverksamheten
(numera Folkuniversitetet) som hade indirekt anknytning till Uppsala universitet. Efter reklam i UNT och information i Kursverksamhetens höstprogram
lanserades ”Pensionärsuniversitetet” den 9 oktober 1979. En intressant
skildring av starten finns i nr 1 i vår rapportserie:
https://www.usu.se/uppsala-pensionarsuniversitet-1979-1989/
Höstsamrådet för funktionärer 2018 handlade om digitaliseringens effekter
för samhällsutvecklingen och för våra medlemmar (se särskild artikel). Cirka
6 procent av medlemmarna saknar e-postadress. Styrelsen fick flera förslag
på hur Senioruniversitetet skulle kunna stödja dem som vill komma igång
med dator, internet och smart telefon. Styrelsen har beslutat att investera i
en mobilapp för Senioruniversitetet , men självfallet erbjuder vi även i fortsättningen kommunikation via brev och telefon för dem som så önskar.
Per Olof Osterman, ordförande

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Uppsala Senioruniversitets årsmöte hålls
fredag 22 mars 2019 kl 13.00
i Missionskyrkan, Kyrksalen.
Ärenden enligt stadgarna.
Motioner som medlemmarna önskar få behandlade på årsmötet
ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019.
Motioner sänds till USU:s expedition, Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala

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.
Samtliga föreläsningar hålls i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40.
Datum
22 jan

Nästa nummer 2 2019
utkommer 3/5
Manusstopp 22/3

Omslag

Köbildning till Nedslag i konsten
Foto Inger Hammer

5 febr
19 febr.
5 mars
19 mars
2 april

Föredragstitel
Evolutionen och Gud
– vad är rationellt att tro?
Rädslan för kemikalier – är den motiverad?
Den perfekta stormen – hur tackla utmaningarna inom politik, ekonomi, social
sammanhållning, ekologi och teknologi?
100 000 slag per dygn
– om hjärtats styrka och svagheter.
”Varför blir det på detta viset?” Vem styr
vem i samhällsbyggnad och på vilket sätt?
Selma Lagerlöf
– modern och samhällsmedveten.
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Föreläsare
Lotta Knutsson
Bråkenhielm
Lennart Dencker
Anders Wijkman
Stefan James
Lennart Tonell
Anna Nordlund

TISDAGSFÖRELÄSARE

Den perfekta stormen – hur ska planeten överleva?

Foto Ewa Rudling

Anders Wijkman, tisdagsföreläsare
den 19 februari, är en välkänd författare och samhällsdebattör. Han har gjort
karriär både inom politik och stora
organisationer; ledamot i EUparlamentet för Kristdemokraterna,
generalsekreterare i Svenska Röda
korset och Naturskyddsföreningen,
biträdande generalsekreterare i UNDP,
FN:s utvecklingsprogram.

Genom sitt ordförandeskap i den globala tankesmedjan Romklubben, ägnar Anders sig åt att förbättra insikten hos politiker,
näringslivsföreträdare och allmänhet om klimathotet men också
hoten mot viktiga ekosystem och den biologiska mångfalden.
− Sedan andra världskrigets slut har jordens befolkning vuxit
från två till sju och en halv miljarder. Planetens resurser är inte
oändliga och vi bör inse att konventionell ekonomisk tillväxt inte
nödvändigtvis ger ökad välfärd säger Anders. Insikten om detta
och behovet av snabba åtgärder finns förvisso, men dessvärre
bromsas utvecklingen av populistiska regeringar runt om i världen och av ett ekonomiskt system som premierar kortsiktig vinst,
där produktionen ofta inte betalar sina fulla kostnader.
– Jag tror att näringslivet har nyckelrollen i det fortsatta arbetet, forsätter Anders. Genom att börja fokusera på andra mål än
bara produktionstillväxt och vinstmaximering kan vi successivt
åstadkomma en acceptabel och hållbar miljö för framtida generationer. Det traditionella och fyrkantiga måttet BNP (Bruttonationalprodukt) kan ersättas med indikatorer som mäter välfärd och
välbefinnande. En hel del lagar och regleringar måste införas eller
kompletteras för att klara hoten mot både klimatet och många
vitala ekosystem.
Bror-Erik Lundin

Anders Wijkman håller sin tisdagsföreläsning
Den perfekta stormen – hur tackla utmaningarna inom politik,
ekonomi, social sammanhållning, ekologi och teknologi
tisdag 19 februari, kl. 13.15–14.30 i Missionskyrkan

Selma Lagerlöf – modern och samhällsmedveten

Foto Karl NMNordlund

Anna Nordlund, litteraturvetare och
universitetslektor vid Uppsala
universitet disputerade 2005 på sin
avhandling om hur Selma Lagerlöf har
behandlats i den svenska litteraturhistorien.

I sin nya biografi Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna
vill Anna beskriva Selmas roll i det offentliga livet.
Omvärldens intryck av den värmländska författarinnan präglades tidigt av föreställningar som att hon var ”en liten, liten lärarinna” som skriver berättelser ur sagovärlden.
– Jag vill skildra Selmas stora betydelse och samhällsengagemang i fredsfrågor och i den kvinnliga rösträtten i vårt land,
säger Anna. Jag berättar också om hennes kärleksrelationer med
författarkollegan Sophie Elkan och Valborg Olander.
Selma Lagerlöfs skrivande ledde till formidabla succéer ända
från debutromanen Gösta Berlings saga (utkom 1891) till Från
skilda tider (utgiven postumt 1945). Hon blev den första kvinna
som fått Nobelpriset 1909 och som första kvinna invald i Svenska
Akademien 1914. Hon kan aspirera på titeln landets första kvinnliga superkändis.
– Selmas författarskap gjorde henne kolossalt förmögen, fortsätter Anna. Det ledde till att hon kunde köpa tillbaka sitt barndomshem Mårbacka, som renoverades och utvecklades. Det är nu
ett berömt utflyktsmål som fortfarande har stort antal besökare.
Anna Nordlund kommer att belysa en av våra största författares liv för Senioruniversitetets medlemmar den 2 april.
Bror-Erik Lundin
Anna Nordlund håller sin tisdagsföreläsning
Selma Lagerlöf – modern och samhällsmedveten
tisdag 2 april kl. 13.15–14.30 i Missionskyrkan
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FÖRELÄSNINGSSERIER

Rivstart med Bloomsbury
Den åttonde februari blir det rivstart för Nedslag i konsten. Då presenteras den djärva och
nyskapande Bloomsburygruppen, som – med
bl.a. Virginia Woolf, Clive Bell, Vanessa Bell,
Duncan Grant och Roger Fry som affischnamn
– haft stort inflytande på modernismen inom
såväl litteraturen som konsten.
Den person som ska presentera idéerna och estetiken
i den brittiska gruppen är Ingela Lind, författare
och konstkritiker. Förra året utkom hennes bok: ”Ta
sig frihet. Bloomsbury, Indien och konsten att leva”.
Ingela Lind var dessutom extern curator för förra
årets utställning på Artipelag utanför Stockholm.
Förutsättningar för en mycket spännande föreläsning
för Senioruniversitetets åhörare finns således.
Ansvarig för serien Nedslag i konsten är Carola
Hermelin, det vill säga det är hon som har engagerat
föreläsarna och komponerat de sex nedslagen utifrån
tänkbara kombinationer. Också Carola verkar vara
som klippt och skuren för sin roll. Inte bara genom
sina studier i konsthistoria och estetik, utan också
som litteraturvetare och för säkerhets skull också
med studier i klassisk fornkunskap i bagaget.
Samarbetet med den konstvetenskapliga institutionen i Uppsala har fungerat väl. Bland vårens sex
föreläsare finner man Carina Jacobsson, knuten till
institutionen i Uppsala. Den åttonde mars ska hon
tala på temat Botticellis blick, om den italienska
målare som kanske mest är berömd för Våren och
Venus födelse. Och Thomas Hård af Segerstad, också
konstvetare ifrån Uppsala, kommer att bjuda på en
föreläsning om Rembrandts blick.
En återkommande föreläsare är också Helén
Hallgren Archer från Nationalmuseum, som talar om
Henri Matisse – färgens och formens mästare. Serien
bjuder också på ett föredrag om Isaac Grünewald,
elev till Matisse. På spaning efter en konstnärs identiteter lyder rubriken. Föreläsare är Ludwig Qvarnström, universitetslektor i konstvetenskap från Lund.
Han blir den föreläsare som avslutar serien den tredje
maj.
Men dessförinnan, den femte april, kommer konstvetaren Niclas Franzén från Linköping att lyfta upp
en mindre känd konstnär, symbolisten, vagabonden
och äventyraren Tyra Kleen. Varför så okänd? frågar
man sig. Kanske på grund av hennes beslut att konsten inte fick visas offentligt förrän 50 år efter hennes
död 1951. Och nu i höstas, på Thielska galleriet,
fanns chansen att se henne. Men för dem som inte
hann, ger Senioruniversitetet i Uppsala möjligheten.

Bild från Bonniers förlag.

Foto Maria Wold-Troell

Ingela Linds bok
om Bloomsburygruppen.

Källa Wikipedia

I tre års tid har serien Nedslag i konsten dragit fullt
hus, i början i Slottsbiografen, sedan i sal X på universitetet – och nu söker sig seniorerna till biografen
Spegeln för att rymmas.
Hela programmet Nedslag i konsten finns i programdelen.
Karin Carlsson

Duncan Grant: Self Portrait 1920.
National Gallery of Scotland.
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Carola Hermelin
är ansvarig för
serien Nedslag
i konsten.

Lech Walesa minns vi väl alla som elektrikern som hoppade över staketet till
dåvarande Leninvarvet i Gdansk och med rörelsen Solidaritet startade den protestvåg i Östeuropa som faktiskt så småningom välte det sovjetiska imperiet. Walesa
själv blev så småningom president i Polen. Numera framlever han sina dagar i
Gdansk som en något brysk patriark, berättar Michael Winiarski, utrikeskommentator i Dagens Nyheter, som intervjuat honom flera gånger, senast 2015. Men, som
Winiarski konstaterar, det må vara honom förlåtet. Man kan inte vara snäll och
försynt om man ska störta ett diktatoriskt samhälle.

Källa ozelmezitlifenlisesi.com

Mustafa Kemal föddes i Tessaloniki i nuvarande Grekland, den del av det osmanska riket som han så småningom framgångsrikt bekämpade. Hans stora
bedrift var att han efter första världskrigets slut lyckades samla ihop spillrorna av
det osmanska rikets armé, besegra grekerna och skapa en ny stat, Turkiet. Under
namnet Atatürk blev han den stora statsgrundaren med långtgående ambitioner
att modernisera sitt land. Han är fortfarande en i hög grad aktuell person i Turkiet. Hans bild finns överallt, hans begravningsplats, mausoleet i Ankara, vårdar
hans minne. – Kemalismen är fortfarande en kraft i Turkiet, menar Paul Levin,
föreståndare för institutionen för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Om
detta och om arvet efter Kemal Atatürk kommer han
att berätta.
Boris Jeltsin var ingen statsgrundare. Däremot en
reformator som fortsatte den omdaning av det ryska
samhälle som Michail Gorbatjov påbörjat. Kanske
minns vi honom mest som den något beskänkte äldre
statsman som föga framgångsrikt försökte dirigera
militärorkestrar. Eller som på millenieskiftesaftonen
annonserade sin avgång och knuffade fram den ganska
okände Vladimir Putin till presidentposten. Men det är
inte hela sanningen, menar Stig Fredrikson, välkänd
journalist och författare, som ska berätta om reformatorn som inte nådde ända fram.
Mustafa Kemal
Lars Nilsson
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Källa Wikipedia

Indira Gandhi

Golda Meir
Källa biography.com

I januari kommer Lars-Gunnar Erlandson till Senioruniversitetets serie Kvinnor och män som ändrade världens framtid och pratar om Indira Gandhi och
hennes tid.
Ytterligare två kvinnor porträtteras i serien och båda har fått epitetet ”Järnlady”. Förmodligen var det tänkt som beröm. Beteckningen utstrålar viljestyrka
och målmedvetenhet, möjligen finns där också en nedsättande ton.
Den som faktiskt först kallades så var Golda Meir, Israels premiärminister
1969–1974. Hon är en av dessa 1900-talets stora som verkligen inte föddes med
guldsked i munnen. Hon växte upp i Kiev under ytterst påvra förhållanden. Familjen emigrerade till USA, men redan på 20-talet flyttade hon och hennes man
till det brittiska protektoratet Palestina. Föga anade hon då att hon 50 år senare
skulle vara staten Israels första kvinnliga premiärminister. Om henne kommer
Martin Blecher, författare och debattör, att tala.
Den andra järnladyn Margaret Thatcher ligger lite närmare i tid. Hatad och
älskad blev hon för sitt sätt att omforma Storbritanniens politik och ekonomi. Hon
porträtteras av Gunnela Björk, docent i historia vid Örebro universitet, som skrivit
en bok om henne. Kanske får vi då också svar på frågan om det verkligen är Margaret Thatcher som uppfunnit mjukglassen.

Margaret Thatcher
Källa Wikipedia

Indira Gandhi var premiärminister i Indien i omgångar i nästan 20 år. Under
hennes ämbetsperiod utkämpades kriget mot Pakistan som ledde till att den nya
staten Bangladesh bildades. Det var också en tid med stora sociala motsättningar då också Indien skaffade kärnvapen.
År 1975 intervjuade Lars-Gunnar Erlandson, utrikeskorrespondent vid Sveriges
Radio, Indira Gandhi och frågade bland annat om kärnvapen och om den nya
statsbildningen. Då hade Indira Gandhi nio år kvar att leva innan hon mördades
av en sikhisk livvakt som hämnd för massakern vid Gyllene Templet i Amritsar.

Lech Walesa
Källa pouet.net

Kvinnor och män som ändrade världens framtid

Källa www.culturalindia.net

NY FÖRELÄSNINGSSERIE

Boris Jeltsin

NY FÖRELÄSNINGSSERIE

Swing it! – Om biologiska rytmer
Källa vetenskaphalsa.se

Melatoninproduktion dag och natt.

Thorbecke Verlag

trädens lövfällning på hösten och kronbladens öppningstider under dygnet? En markör fästs på de proteiner
som är involverade så att de lyser när de är aktiva. På det
sättet kan han kartlägga geners och proteiners rytmer
och hur de interagerar. Den rytmiska processen måste
sättas igång av växelvis ljus och mörker och har en ungefärlig puls på 24 timmar. Om man sedan tar bort ljuset
så fortsätter ändå det rytmiska mönstret men mattas av
efter några dygn.

Blumenuhr, teckning av Ursula Schleicher-Benz 1948.

Livet står inte stilla. Hos alla livsformer, bakterier,
växter och djur pulserar mängder av vågrörelser med olika hastighet samtidigt. Vårens serie
Biologiska rytmer kommer att behandla viktiga
aspekter inom området. Här följer en bakgrundsbeskrivning.

Allt liv har dygnsrytm

Människans dygnsrytm

Den s.k. cirkadiska (betyder ”ungefär ett dygn”) rytmen
finns hos alla. Allt liv måste ta tillvara solens energi för
sin existens, direkt eller indirekt.
Redan 400 år före vår tideräkning noterade Androsthenes från Thassos under Alexander den stores marscher i nuvarande Dubai, att tamarindträdets blad rörde
sig regelbundet under dygnets timmar. Linné konstruerade sitt berömda blomsterur genom att sätta växter som
öppnade sig och slöt sig vid bestämda tidpunkter. Han
antog att Gud ordnat detta på sitt vanliga kloka sätt.

Människans vardag påverkas i högsta grad av dygnsrytmen. Vi är inte anpassade för ett liv med många timmar
i artificiellt ljus och få timmar i dagsljus, som de flesta
av oss lever i. Antagligen är vi inte heller skapta för de
stora skillnaderna i dagsljus under året, som vi har här i
Norden. Många blir deprimerade när de ljusa timmarnas
antal ändras höst och vår. Som tur är går det att ställa
om klockan om man reser till en annan del av jorden,
efter ett par dagar har man anpassat sig till den nya
klockan. Åtminstone om man är utomhus mycket under
dygnets ljusa timmar.
Dygnsrytmen påverkas av många faktorer. Den är ett
komplext samspel mellan ”tidsignaler” från omvärlden
och den medfödda klockan i hjärnan som påverkar kroppens hormoner. Kontrollen över detta finns i hypothalamus, ett område i hjärnans innersta delar. Härifrån
styrs grundläggande känslor som hunger, mättnad och
trötthet samt vår kroppstemperatur. Även vår stressnivå,
liksom våra fertilitetshormoner styrs från hypotalamus.

Periodgen
1970 hittade forskare Periodgenen hos bananflugan.
Amerikanerna Jeffrey Hall, Michael Rosbash och Michael
Young lyckades ”lyfta på locket till cellernas inre klocka
och kunde visa hur den fungerade”, vilket renderade dem
Nobelpris i medicin 2017. Att genen är oerhört stabil har
visat sig genom otaliga experiment då man har odlat
växter och djur i många generationer i konstant ljus utan
att lyckas förstöra den biologiska klockan. En så fundamental förmåga måste stå på en stabil bas som nedärvs,
samverkan av många gener. Dessa gensystem är likartade i alla levande varelser, trots att de har utvecklats
oberoende av varandra på flera håll.

Melatonin
Dygnsrytmen styrs i första hand av dagsljuset. På näthinnan i ögat finns ljuskänsliga celler som skickar signaler
till hypotalamus i hjärnan (vänstra bilden ovan). Hypotalamus i sin tur skickar signaler till tallkottkörteln som
tillverkar hormonet melatonin (högra bilden ovan).
När det är ljust hålls utsöndringen av melatonin tillbaka, men när det mörknar stiger halten och vi blir trötta

Ulf Lagercrantz Centrum för växtekologi och evolution, är en av seriens föreläsare. Han forskar just nu på
levermossor och deras biologiska rytmer. Hur har den
komplexa klocka vi ser hos blomväxter utvecklats, och
hur kan den klockan styra så vitt skilda processer som
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Källa staplesadvantage.se

Det är många kroppsliga fenomen som fluktuerar rejält under dygnet.

Hjärtats rytm

och sover. Samtidigt ställs ämnesomsättningen om så
att kroppen får vila. Kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker, urinproduktionen minskar och tarmarna rör
sig långsammare. Därför är nattskift svårt för många
människor och skulle inte förekomma om våra inre
klockor fick bestämma.
Nyfödda barn har en outvecklad dygnsrytm, alla föräldrar vet att det tar ett par år innan de anpassat sig
någorlunda. Hos äldre avvecklas dygnsrytmen. Kroppen har inte längre samma förmåga att tillverka melatonin. Dygnsrytmen kan också förändras vid olika
sjukdomar som vid anorexia/bulemi och demenssjukdomar.

Hjärtats kontraktioner beror på elektriska aktiviteter
som startar i Sinusknutan. Därifrån går de via AV-knutan vidare ner till spetsen av hjärtat där de vänder
uppåt och går genom så kallade purkinjefiber tillbaka
samtidigt som hjärtat kontraherar. Normal puls är 5080 slag/minut, men vältränade idrottare kan ha ner till
30 i vilopuls. Vid ansträngning ska hjärtat kunna öka
slaghastigheten ordentligt ända till sin maxpuls, som är
beroende av åldern.

Hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet

Elektroencefalografi (EEG) är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp
av elektroder som vanligtvis klistras fast på skalpen
enligt ett stadardiserat mönster. EEG används för att diagnostisera rubbningar i hjärnans aktivitet, till exempel
epilepsi.

Årstidsrytmer

Som i alla Senioruniversitetets föreläsningsserier
medverkar föreläsare i forskningsfronten som gör sitt
bästa för att välja orden så att vi alla ska förstå dem. I
programbladet finner ni namnen på alla föreläsare och
titlarna på deras föredrag.
Maria Wold-Troell

Källa firstclassmed.com.

En annan rytm som är central för överlevandet är anpassning till årstider. Också här styr gener. Växter och
träd måste anpassa sig och växa till när det finns goda
förutsättningar, när stigande dygnstemperatur signalerar att det är dags för skotten att växa. Och att stänga
av växandet och gå i vila när dagarna blir korta.. Torka
och annan stress hämmar förloppen, och det går inte
att ”ta igen” något vid fel årstid.
Människor och djur som lever direkt av den vilda
naturen har starka årstidsrytmer. De flesta av våra vildlevande djur har brunsttider eller motsvarande som styr
ungarnas födelse till de mest gynnsamma tidpunkterna
på året och tar skydd under vintern. En annan lösning
är att flyga söderut som fåglar och fjärilar.
Men vi människor har inte anpassat vår fortplantning
till ett liv på nordliga breddgrader med snöiga vintrar.
Vi har levt här uppe i 60 000 år, men har ett fortplaningsmönster som återspeglar att vi fortfarande genetiskt är anpassade för ett tropiskt klimat med en jämn
födotillgång under året. Människan har under större
delen av sin evolution varit allätare, samlare och jägare
och kunnat öka födotillgången genom att flytta mellan
olika områden. Människan har sannolikt alltid haft
kontinuerliga menstruationscykler året runt med en
cykellängd på cirka 28 dagar precis som andra primater.
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Normalt EEG-diagram.

En resa mot Nilens källor
Nilen räknas av de flesta som världens längsta
flod, 667 mil lång. Den tävlar om denna utmärkelse med Amazonfloden; utfallet beror på hur man
räknar tillfälliga småsjöar och flöden. Lennart
Prage, som under hösten med intresse deltagit
i föreläsningsserien Nilen - floden, samhällena,
utvecklingen låter oss här ta del av Nilens fascinerande historia i en sammanfattning av seriens
innehåll.

Källa Wikipedia

Ingen annan flod har dock fascinerat oss så mycket som
Nilen, med de kulturer och den historia som uppkommit
kring den. Den har befruktat öknen med vattenmassor
och näringsrikt slam under de årliga översvämningarna
och gav därmed förutsättningarna för uppkomsten av
Egypten för 5 000 år sedan. Man kan säga att Nildalen
är en hundra mil lång oas. Om man tittar på ett nattligt
foto över Afrika ser man det starkt upplysta Nildeltat, i
kontrast till det omgivande Afrika.
Från mitten av 1800-talet var utforskandet av de ännu
kartvita områdena i det inre av Afrika drivna av jakten
på Nilens källa, en eftertraktad trofé för tidens uppmärksammade upptäcktsresor, inte minst i England där
nyfikenheten på imperiets otillgängliga delar kittlade
fantasin. Utbyggnaden av Nilens vattenkraft har haft stor
betydelse för Egyptens moderna utveckling men också
fått negativa miljökonsekvenser och skapat konflikter om
kontrollen av det enorma vattenflödet och dess näringsrika innehåll.

Nilens lopp, Vita och Blå Nilen.
Källa the-saleroom.com

I den första föreläsningen i serien Nilen – floden,
samhällena, utvecklingen berättade Michael Ståhl om
geografin och ekologin kring floden och dess upprinningsområden. Vita Nilen kommer från Victoriasjön och
Blå Nilen från Tanasjön i Etiopien; båda tillhör världens
största sjöar. Nära Khartoum i Sudan förenar de sig till
Nilen som flyter ut i Medelhavet genom ett stort delta.
Det finns också två bifloder som båda kallas Svarta Nilen
och rinner upp i Etiopien. För att fullborda flodfärgerna
kan man också nämna den Gula Nilen, som egentligen är
en ravin i den libyska öknen och tros vara en förhistorisk
Nildal.
I sin andra föreläsning tog Michael upp den dramatiska
historien om jakten på Nilens källor. Med utgångspunkt
från London sändes ett antal expeditioner in mot Afrikas
centrum för att bli först att hitta källan till Vita Nilen.
Välkända namn kämpade om äran – Livingstone, Richard Burton, Stanley. Men det blev John Hanning Speke,
som 1858 blev den förste att proklamera att han funnit
källan – Victoriasjön. Han var en officer med erfarenheter från Indien, som den välkände och uppburne Richard
Burton valt som assistent för sin expedition. Burton och
Livingstone var övertygade om att Tanganyikasjön var
Nilens källa. Men de hade också hört talas om en annan
stor sjö. När Burton var tillfälligt sjuk och inte kunde
resa vidare gjorde Speke en egen utflykt dit för att stilla
sin nyfikenhet och övertygades om att denna sjö verkligen var källan. När han på eget bevåg annonserade sin
upptäckt kom han förstås i konflikt med sina inflytelserika landsmän. I detta läge ordnade The Royal Geograhic

John Hanning Speke.
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Society år 1864 en debatt i London mellan den vältalige
Burton och den mer okände Speke, med Livingstone som
ordförande dessutom. Dagen innan den skulle äga rum
avled Speke av skador från ett skott från sitt eget jaktgevär. Vådaskott eller självmord? Det fanns inga vittnen till
händelsen, som ägde rum sedan Speke plötsligt brutit
upp från en lunch med Burton för att ge sig ut och jaga.
Den tredje föreläsningen i serien gavs av Terje Oestigaard, som nyligen givit ut en bok om Nilen som religiös
och mytologisk kraft. Han berättade bland annat om
regnguden som hade sin boning i Bujagalifallet, där
Vita Nilen mynnar ut i Victoriasjön. När man i början
av 2000-talet projekterade ett dammbygge som skulle
drabba fallet blev det problem med dem som tillbad
guden – och de var många. Myndigheterna och projektörerna tvingades genomföra flera kostsamma officiella
ceremonier för att blidka guden och flytta hans viste. Vi
fick också höra om Blå Nilens tre små källor vid foten
av berget Gish Abay i Etiopien. Källornas vatten anses
komma direkt från paradiset och är därför extremt
heligt. Religion har generellt spelat en viktig roll i
Etiopiens historia, där konflikten mellan kristendomen
och islam ofta gjort sig påmind. Redan på 300-talet blev
kristendomen officiell religion och ett århundrade senare kom syriska missionärer till Etiopien, där de anlade
kloster och översatte Bibeln till det lokala språket geez.

Vattenhyacinterna är ett gissel. Orubricerad bild från Kenya 2017.

Den vackra vattenhyacinten hör ursprungligen inte
hemma i Afrika, den kommer från Sydamerika. Den
fördes in i slutet av 1800-talet för att pryda de koloniala
trädgårdarna men trivdes bra och spred sig via vattendragen. I mitten av 80-talet nådde den Victoriasjön,
som den snabbt tog över, gynnad av övergödningen från
de växande städernas orenade utsläpp. Stora delar av
sjön täcktes av en flytande massa av vattenhyacinter
som blockerade hamnar och effektivt hindrade fisket.
Försöken att skörda de flytande växtmassorna försvårades av att det var gott om giftormar i bladtäcket, där
också malariamyggan har en idealisk barnkammare. Under 90-talet höll den på att försvinna, ingen vet varför.
Sedan några år är dock vattenhyacinten på väg tillbaka
i sjön och den har nu etablerat sig även i Etiopien där
den hindrar boskapen att nå vattnet.

Den fjärde föreläsningen tog upp de stora projekten
kring Nilen och deras konsekvenser för miljön. Emil
Sandström och Michael Ståhl gav exempel på sårbarheten kring Nilen när regionen industrialiseras och man
bygger dammar för att få tillgång till mer energi .
Assuandammen byggdes under 60-talet och gav
upphov till Nassersjön (5 250 km2), ungefär lika stor
som Vänern. 50 000 egyptier och 40 000 sudaneser fick
flytta på sig. Såväl bilharzia som malaria ökade. Det
näringsrika slammet fångas upp i dammen och medför
att man nu måste använda konstgödsel i Egypten för
att få godtagbara skördar. Assuandammen håller på att
slamma igen samtidigt som Nilen förlorar 5–10 procent
av sitt vatten genom avdunstning från Nassersjön. När
havsnivån i Medelhavet stiger blir det ytterligare ett hot
mot Nildeltats framtid.
Jorderosionen (främst från Etiopien) som länge varit
en välsignelse nedströms är på väg att bli till en förbannelse, inte bara genom igenslamningen av Assuandammen. Etiopien har tagit till drastiska åtgärder för att
motverka erosionen som långsamt minskar möjligheterna för jordbruket. Det är förbjudet att fälla träd och bönderna måste ge en arbetsmånad till staten för att bygga
terrasser samt vårda och plantera skog. Skogsytan har
ökat från 3 % till 10 % sedan år 2000 och de flesta av
landets många terrasser har tillkommit sedan 90-talet.
Men varifrån ska man få energi om man inte får
använda träd till bränsle? Man använder förstås torkad
kodynga, men det förslår inte långt. Istället satsar man
på att bygga Den Stora Etiopiska Renässansdammen,
som är tänkt att bli Afrikas största dammbygge. I och
med att vatten avleds från Blå Nilen så ser Egypten
projektet som ett hot och har talat om att ta till vapen
för att stoppa projektet!

I seriens näst sista föreläsning tog Emil Sandström
upp Nilens hydropolitik. Det blev en spännande inblick
i de storskaliga investeringar i mark och energi som pågår kring Nilen, som delas av elva länder med anspråk
på dess resurser. För att tillförsäkra sig om energi initierade Etiopien 2008 den så kallade Renässansdammen
som förväntas bli Afrikas största dammbygge. Egypten
ser den som ett hot eftersom den innebär ett ingrepp
i Blå Nilen och har vägrat att delfinansiera projektet.
Världsbanken har inte vågat satsa pengar utan istället finansierar Etiopien projektet på egen hand med hjälp av
”dammobligationer”. Chefsingenjören hittades nyligen
skjuten och bygget står för tillfället stilla.
Samtidigt pågår stora och svårgenomskådliga markinköp längs Nilen. Hittills har inköp motsvarande 4,5
milj hektar genomförts! Egypten är huvudaktör och har
hegemoni över Nilen, trots att landet ligger nedströms.
Men även Saudiarabien, USA, Sydkorea och Sudan
har finansierat markinköp, liksom en brokig skara
internationella fonder. Genom att köpa mark kan man
bli andelsägare i Nilens vatten och med hjälp av bevattning starta odlingar längs floden och konkurrera med
Egyptens jordbruk. Ett syfte med Egyptens aggressiva
markköp kan vara att blockera tillgången till Nilens
vatten och odlingsregioner uppströms. Det är upplagt
för framtida konflikter.
Serien avslutades av Michael Ståhl med ett antal
historiska händelser kring floden där vi bland annat fick
möta Cleopatra, Napoleon, Churchill och Idi Amin.
Lennart Prage

9

Höstsamråd om vår digitala framtid

Foto Maria Wold-Troell

PO Osterman välkomnar Per Persson.

En majoritet av Senioruniversitetets många funktionärer samlades på Eklundshov för en förmiddag i informationsteknologins tecken.
Efter välkomsthälsning av ordförande PO Osterman gick
ordet till IT-direktören på Läkemedelsverket, Per Persson. Per hade verkligen fördjupat sig i utvecklingen av
robotar, Artificiell Intelligens, självkörande fordon med
mera. Att ett sådant samhälle tyvärr lätt störs av cyberattacker är ett problem.
Sedan återvände vi till vår egen verklighet och filmade
föreläsningar. Dessa initierades 2014 efter ett höstsamråd

och var igång 2016. Märkligt nog är det bara några hundra som ser de filmade föreläsningarna enligt mätningar
från vår webbplats, men intresset ökar stadigt. Lasse
Sunnås redogjorde för utrustning, programvara, själva
filmningen och olika svårigheter. Oftast har kvaliteten
varit utmärkt. Men då och då störs ljudet av olika anledningar. Ett bevis för att de filmade föreläsningarna har
varit framgångsrika är att Norrköpings senioruniversitet
prenumererar på våra tisdagsföreläsningar.
Bertil Eriksson, ordförande i IT-gruppen, pratade om
kommunikationen med ALLA medlemmar. Ungefär 10
procent har inte uppgivit någon e-postadress, och ännu
fler anmäler sig med papperstalong. Det är nu beslutat
att en app ska utvecklas, se Medlemsbladet 2018/4.
Önskvärt att alla vill och kan använda appen.
Grupparbetet handlade om att hjälpa dem som hamnat
i digitalt utanförskap. De sex gruppernas slutsatser var
ganska samstämmiga. Man måste först undersöka de tio
procent som inte kommunicerar digitalt.
Den färdighet som behövs för att kunna använda
Senioruniversitets webbplats och app måste läras in
individuellt med undervisning vid egen dator. En studiecirkel, hjälpsamma medlemmar föreslogs. (Säkert finns
det många som redan får den hjälpen.)
Slutligen fick vi veta att det inte blir något höstsamråd
nästa år eftersom alla resurser ska användas till ett fint
40-årsjubileum den 12 november. En gemensam lunch
avslutade ett givande höstsamråd.
Maria Wold-Troell

Årsmöte med friskvård i fokus

Källa utbildning.sisuidrottsbocker.se

Senioruniversitetets egen jazzensemble inleder
årsmötet. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
håller Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi ett föredrag under rubriken ”Tunga vikter för
lättare ålderdom”.
Tonkonogi föddes 1967 i dåvarande Sovjetunionen. Han
disputerade 2000 vid Karolinska Institutet vid Institutet
för miljömedicin, utnämndes 2009 till professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot idrottsfysiologi vid
Högskolan i Dalarna och är sedan 2010 forskningsledare
för området idrotts- och hälsovetenskap. Han har skrivit
många böcker om träning och hälsa.
Han har särsklt utformat träningsmetoder som passar
seniorer som upptäcker hur krafterna avtar snbbt och
vill satsa på att bli starkare och friskare. Metoderna
används i träningsgrupper över hela landet.
Efter årsmötet serveras förfriskningar.

Michail Tonkologi

Från sekretariatet
Anmälningsdags igen till cirklar och serier. Allt fler
anmäler sig, och oftast via vår webbplats. Vi räknar med
att kösystemet fungerar lika smärtfritt som vanligt. Det
räcker om du sällar dig till gruppen med köande från 30
min före kl. 10. Prick kl. 10 slumpas det fram ett könummer till alla i kögruppen.

Välkommen!

Vi föreslår att du som har dator, men känner dig osäker
på anmälan på den, ändå prövar på, även om du skickat
anmälan per brev. Lycka till!
Bertil Eriksson och Malin Åkerblom

Årsmötet äger rum fredag 22 mars 2019
i Missionskyrkan, Kyrksalen med början kl 13.00.
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RESOR OCH STUDIEBESÖK

Våren och sommaren 2019
De flesta av årets resor beskrivs i
Programbladet som finns som bilaga till det här numret av Medlemsbladet. Här presenteras ett kalendarium för resor och studiebesök
fram till höstterminens start.
All information om resor och
studiebesök finns och uppdateras
löpande på Uppsala Senioruniversitets webbplats (www.usu.se).
Där kommer också eventuella nya
resor och ändringar att läggas
ut. Ta gärna för vana att gå in på
webbplatsen när du har bokat ett
studiebesök eller en resa.

Anmälan till resor

Kalendarium
10 januari
24 januari
2 februari
6 februari
26 februari
10 mars
9 april
13 april
24 maj

Nya Nationalmuseum
Thielska galleriet
Karmelitsystrarna på
Kungliga Operan
Viltspårning i Grimsö
Östasiatiska museet
Usher på Folkoperan
Waldemarsudde
Linje Lusta på
Dramaten
Resa till vallonbruken

Resegruppen
Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Eva Carlestål
Margareta Knutsson
Anki Mattisson
Mia Virving

070 744 43 33
070 381 98 02
070 826 77 30
073 627 27 02
070 978 15 32
070 968 76 36

Programbladet innehåller
beskrivningar av alla resor och
studiebesök som är planerade
för våren och sommaren 2019.

Anmälan kan endast göras på
telefon 018-24 35 01. Första anmälningsdagen kan du anmäla dig via
telefonsvararen från kl. 08.00. 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 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.

TORSDAGSSALONG MEN EN ONSDAG!
Artificiell Intelligens i dag –
och i morgon
AI är ett framtidens fenomen – som
redan är här. Vad innebär det och
vilka effekter kan robotiseringen få
för vår tillvaro? Var ska makten att
kontrollera den enorma datakraft
som plötsligt finns, ligga - i människans händer och under samhälleligt ansvar eller … ?
”Vi kan använda tekniken för att
skapa en bättre framtid än våra
förfäder kunde drömma om eller en
sämre än de kunde drömma om.”
(Max Tegmark)

Kring dessa frågor samtalar Martin
Gustafsson, professor i filosofi vid Åbo
akademi och Jan Gulliksen, professor
i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering vid Kungliga
Tekniska Högskolan.
Tid: OBS Onsdagen den 27 februari 2019
Plats: Storgatan 11
Avgift: 150 kronor. Förfriskningar ingår.
Anmälan till sekretariatet tel. 018-243501
Första anmälningsdag:
måndag 11 februari från kl. 07.00
(telefonsvararen)
Ansvariga: Ingrid Åberg och
Gunilla Öbrink
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Uppsala Senioruniversitet
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753 23 Uppsala
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Minns du sommaren 2035? Den kanske du inte vill uppleva igen?
Vi har tagit fram ett COMPACT LIVING HOUSE för dig och din lilla familj. När din omgivning
inte längre är möjlig att bebo flyttar du huset till ett nytt område. För att flytten ska kunna
genomföras till din belåtenhet trots att all biltrafik är förbjuden, utnyttjar vi numera kameler, som
mycket väl tål de temperaturer som i dag råder under sommarmånaderna. För transport av ett
s.k. NORMAL COMPACT LIVING HOUSE behövs fyra kameler.
På vår hemsida www.NCLH.se kan du se husets utseende och funktioner.
Klicka bara på ditt chip.
Vintertid kan takterrassen användas. På sommaren stängs fönster och dörrar och
en jämn och behaglig temperatur uppnås genom kylsystemet, som också
möjliggör långtidsförvaring av mat under perioder då familjen inte kan
lämna huset.
Då det är viktigt att utestänga den naturliga luften utgörs merparten
av husets fönster av bildskärmar. Utsikten kommer därmed att
uppvisa likheter med 2020-talet, alltså skogar, sjöar och berg.
Intrycket blir mycket behagligt.
Ett normalt NCL-House avpassat för 2 vuxna och
2 barn har en yta på 45 m².
Välkomna att ta kontakt med oss på NORMAL
COMPACT LIVING HOUSE. Vänta inte för
länge, då problem med kamelimporten kan leda till försening
av leveransen.

Ulla Stenström
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Montage Maria Wold-Troell

