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Året som gått
I detta nummer av Medlemsbladet presenteras verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning för år 2011 för Uppsala Senioruniversitet. Antalet
medlemmar har åter ökat, programutbudet har vidgats och differentierats
och flera aktiviteter har varit fulltecknade och har till och med haft vänte0
listor. Stora insatser på frivillig och ideell basis har varit nödvändiga för att
skapa och genomföra vårt omfattande program och flera investeringar i ut0
rustning och i utveckling av administrativa funktioner har genomförts. En
översiktlig beskrivning av året som gått återfinns i verksamhetsberättelsen.
Ett varmt tack till alla medarbetare för detta värdefulla bidrag till vårt
Senioruniversitet.
Och ett likaledes varmt tack till alla medlemmar som genom sitt engagemang
i olika aktiviteter bidragit till att skapa en stimulerande och utvecklande
verksamhet för sig själva och övriga deltagare. Det är min förhoppning att de
många diskussioner som under året förts om Senioruniversitetets framtida
utveckling skall resultera i en fortsatt vilja att medverka i vår verksamhet
både som funktionär och som deltagare i olika programaktiviteter.
Ulla Myhrman
ordförande

USU:s årsavgift. För att delta i USU:s
aktiviteter måste Du ha betalat årsavgiften
200 kronor. Den betalas en gång per år helst
under oktober–november och gäller följande
kalenderår.

Plusgiro
För årsavgift: 19 74 24-5
För cirklar och föreläsningar: 39 70 67-0
För resor och studiebesök: 498 69 81-1
Meddela adressändring. Det är viktigt att
USU:s expedition har rätt adress till sina
medlemmar så att informationen går fram.
Glöm därför inte att meddela ändringar av
e-post, annan adress och telefonnummer till
expeditionen.

www.usu.se
Omslagsbild: Utsikten mot omgivande berg
och Elbes dalgång från borgen Königstein i
Sächsische Schweiz i sydöstra Tyskland.
Foto: Samuel Bross

Vem är kvinnan på bilden?
Bilder som ska arkiveras måste, för att vara användbara och sökbara,
innehålla uppgifter om
0 vilka personer som är avbildade
0 sammanhanget
0 fotografens namn
0 datum när bilden är tagen
I bildarkivet på USU:s hemsida finns
nu ett antal bilder där informationen är
ofullständig. Olof Wallenius har lagt ut
några foton i ett album kallat ”Efterlys0
ningar” under Bildarkivet på hem0
sidan och vädjar till Medlemsbladets
läsare att hjälpa till att identifiera de av0
bildade personerna för att kunna behålla
bilderna i arkivet. Lite då och då byts
bilderna ut, så gå in och kolla ibland.
Svaren kan ni skicka till
olof.wallenius@tele2.se
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Nästa nummer av tidningen utkommer den 7/5
Manusstopp 4/4

RESOR OCH STUDIEBESÖK

Vi besöker Engsö slott sydväst om
Enköping och beser ätten Pipers
stamgods i Mälardalen. Slottet utgör
centrum i en gammal godsbildning
med höga natur0 och kulturvärden.
Godset är därför naturreservat sedan
19600talet.
Tider:
Kl. 09.00 Avresa från S:t Eriks torg
Kl. 10.15 Ankomst till Engsö
Kl. 10.30 Catharina Piper visar slottet
Kl. 12.00 Lunch i Slottskaféet
Kl. 13014 Vi beser slottsparken,
kyrkan och förhoppningsvis det na0
turrum som hör till reservatet.
Kl. 14.15 Avresa upp genom Sagåns
dalgång. Uppehåll vid Björksta kyrka,
där vi beser den ståtliga medeltida
kyrkan och dricker eftermiddagskaffe.
Kl. 15.30 Avresa från Björksta
Kl. 16.30 ca Åter i Uppsala
Pris: 460 kr (bussresa, entré, visningar,
lunch, busskaffe).
Första anmälningsdag: onsdag 7 mars
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tfn 018024 35 01.
Ansvariga: Karl Johan Eklund, tfn
018052 45 05, kjeklund@gmail.com
och Gudrun Bäckström,
tfn 0700347 14 03

ikonsamlingen och bekantar oss med
de berömda näverbreven från 10000
talet och framåt, som fortfarande
grävs fram ur jorden.
Större delen av tiden tillbringar vi i
S:t Petersburg, Peter den stores skapel0
se, hans "fönster mot Europa", där vi
besöker Ryska museet och Eremita0
get, ett av världens förnämsta muse0
er, vandrar i Raskolnikovs fotspår,
åker på kanalerna, besöker Peter den
stores sommarslott Peterhof m.m.
Tider:
Tisdag 22 maj kl. 13.05 avresa från
Arlanda med SAS
Måndag 28 maj kl. kl. 16.45 ankomst
till Arlanda med SAS
Pris för resan: 12 700 kr
Enkelrumstillägg: 1 300 kr
Priset inkluderar: flygresa Stockholm
0 S:t Petersburg t/r, flygavgifter, sex
nätter på hotell, del i dubbelrum, sex
frukostar, fyra luncher, fyra midda0
gar, lokala guider, transporter och in0
träden, skatter och visumkostnader.
Ev. kostnad för opera0 och/eller kon0
sertbiljett tillkommer.
Med på resan är docent Elisabeth
Löfstrand från Slaviska institutionen i
Stockholm, som har unika kunskaper
om Novgorod bl.a. från svensktiden.
Förtur för deltagare i Rysslandsseri0
erna hösten 2011 och/eller våren
2012.
Första anmälningsdag
för seriedeltagare: tisdag 6 mars
för övriga: tisdag 13 mars
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tfn 018024 35 01
Ansvariga: Ulla Birgegård,
tfn 018046 02 70, Anna Ivarsdotter,
tfn 018054 40 10 och Elisabeth Sellin
Linde, tfn 0730930 15 55
Mer information om resan kan rekvi0
reras från USU:s sekretariat eller
hämtas från www.usu.se.

Tisdag 22 – måndag 28 maj

Tisdag 29 maj

S:t Petersburg och Novgorod

Wij trädgårdar i Ockelbo

Resan börjar i Novgorod – vikingar0
nas Holmgård – som grundades i
mitten av 8000talet och som under
många århundraden var en självstän0
dig stadsrepublik med sin egen
historia. I Novgorod besöker vi bl.a.
Kreml med Sofia0katedralen och
"Sigtunaporten", ser den fantastiska

Guide: Lars Krantz, trädgårdsmästare
och skapare av Wij trädgårdar
Tider:
Kl. 08.30 Avresa med buss från S:t
Eriks torg
Kl. 11.30 Lunch efter ankomsten till
Wij trädgårdar

Tidigare annonserade resor som
kan ha rest0 eller återbudsplatser:
28 mars – 7 april: Känn på Kina
6 – 11 maj: Istanbul – Turkiets hjärta
1 – 2 juni: Birgittas Vadstena
13 – 18 september: Lake District
Se Medlemsblad nr 5 – 2011 eller
www.usu.se eller kontakta USU:s
sekretariat för info, tfn 018 – 24 35 01

Nya resor:
Torsdag 3 maj

Engsö slott med Karl Johan
Eklund

Kl. 12.30 Lars Krantz visar träd0
gårdarna i ca 1½ timme. Därefter
möjlighet att själv se sig omkring
Kl. 15.00 Återresa. Åter i Uppsala
senast kl 18
Pris: 600 kr (bussresa, entré, lunch,
visning)
Förtur för deltagare i serien Trädgårds0
konstens historia.
Första anmälningsdag för seriedel0
tagare: torsdag 8 mars
Första anmälningsdag för övriga:
torsdag 15 mars
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tfn 018024 35 01
Ansvariga: Anna Ivarsdotter,
tfn 018054 40 10 och Mia Virving,
tfn 0700968 76 36.
Tisdag 29 maj - onsdag 5 juni

Litauen vårt okända
grannland i öster med
stopp i Riga
Vi upprepar förra årets resa till Litau0
en, och utökar den med en extra dag.
Innehåll:
Färja Stockholm0Riga t/r i tvåbädds
B0hytt (frukost ingår)
Helpension, alla transporter, inträden
och engelsktalande litauisk guide in0
går. I Riga guidad tur med svenskta0
ANMÄLAN
Första anmälningsdagen kan du
anmäla dig på telefonsvararen
018024 35 01 fr.o.m. kl. 7.00 (precis)
Du kan anmäla max. fyra medlem0
mar med namn och telefonnummer.
De som fått plats får ett inbetalnings0
kort med posten. Betala ej innan du
fått denna bekräftelse!
Deltagande i arrangemangen
förutsätter att årsavgiften är betald.

Köordning för anmälan
Till arrangemang som kräver buss0
resa finns endast 50 platser. När
efterfrågan är stor kan vi inte till0
mötesgå alla, men vi registrerar alla
anmälningar med dag och klockslag
och får på så vis en rättvis tur0
ordning. Vi beklagar de gånger
biljetterna inte räcker till.
Oförutsedda händelser som kan på0
verka resor meddelas på måndagar i
Upsala Nya Tidning under Förenings0
nytt. Samma information lämnas på
vår webbplats www.usu.se
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lande guide, Rundale slott och
Korskullen (nationellt minnesmärke)
Klaipeda, det gamla tyska Memel
(tre övernattningar). Palanga bärn0
stensmuseum. Neringa, halvö med
enorma sanddyner. Tomas Manns
sommarhus. Gruto Parkas, ett muse0
um från sovjettiden.
Vilnius, barockhuvudstaden (två öve0
rnattningar). Trakai, viktig historisk
plats för litauerna. Kaunas, huvudstad
under mellankrigstiden.
Pris: 6 500 kr
Bindande anmälan görs direkt till
reseledaren Rolf Wendle.
Sista anmälningsdag 15 mars
Några förberedande sammankomster
kommer att ordnas under våren.
Ansvariga: Rolf Wendle,
tfn 018012 48 38, 0760627 67 65,
rolfwendle@home.se och Margareta
Knutsson på USU:s sekretariat.
Mer information om resan kan rekvi0
reras från USU:s sekretariat,
tfn 018024 35 01 eller hämtas från
www.usu.se.
Torsdag 31 maj

Konst på Waldemarsudde
Eugène Jansson 0 Blå skymning
och nakna atleter
Eugène Jansson (186201915) var en
färgstark pionjär för det moderna må0
leriet, verksam under åren kring sekel0
skiftet 1900. Han har kallats
Blåmålaren på Söder och skildrade ett
nattligt Stockholm insvept i ett stäm0
ningsmättat skymningsljus. Efter
1907 fram till sin död ägnade han sig
enbart åt figurmåleri, företrädesvis
nakna manliga atleter och gymnaster.
Tider:
Kl. 09.00 Avfärd från S:t Eriks torg
Kl. 11.15 Guidad visning, 1 timme
Kl. 14.00 Hemfärd
Kl. 16.00 ca Åter i Uppsala
Tiden mellan 12.15 och 14.00 dispo0
neras fritt, t.ex. för lunch i Prinsens
kök eller i Ektorpet
Pris: 250 kr för bussresa, guide och
entré
Första anmälningsdag: onsdag 14
mars
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tfn 018024 35 01.
Ansvariga: Gudrun Bäckström,
tfn 0700347 14 03 och Mia Virving,
tfn 0700968 76 36.
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Fredag 1 juni

Ängsö nationalpark i
Roslagen
Ängsö är Sveriges äldsta och skär0
gårdens enda nationalpark, 1,5 mil
söder om Norrtälje.
Fritidskläder rekommenderas. Även
rullstolsburna kan ta sig i land på ön
vid Hemviken där turbåtarna anlän0
der. Grusvägarna på ön är lätta att
vandra även med rollator. Naturrum
vid Hemviken och flera handikapp0
toaletter på ön. Matsäck medtages.
Det finns ingen affär på Ängsö, men
det finns eventuellt tid att fika på den
korta båtresan Östanå – Ängsö.
Guide: tillsyningsmannen på Ängsö.
Information i bussen av f.d. univ.
lektor Lena Jonsell, författare av bl.a.
”Upplands flora” (2010) och Bengt
Jonsell, prof. Bergianus em.
Tider:
Kl. 08.30 Avresa med buss från
S:t Eriks torg
Kl. 10.35 Båt från Östanå
Kl. 11.10 Ankomst till Ängsö. En
timmes rundvandring med uppsynings0
mannen på Ängsö. Därefter fri tid för
att äta matsäck och vandra runt på
egen hand.
Kl. 13.45 Båt tillbaka till Östanå,
därefter buss till Uppsala
Kl. 16.30 ca Åter i Uppsala
Pris: 400 kr för bussresa, båtresa och
guidning
Första anmälningsdag: onsdag 21
mars
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tfn 018024 35 01.
Ansvariga: Maj Aldskogius,
tfn 018046 03 30 och
Kerstin Backström, tfn 0700427 28 09

Torsdag 23 augusti – tisdag 4
september

Huset Habsburg – 650 år
av centraleuropeisk
historia
Buss0 och båtresa.
När den gamla Donaumonarkin
Österrike0Ungern upplöstes 1918,
betydde detta även slutet på en 6500
årig epok då Österrike styrts av Hu0
set Habsburg. Habsburgarnas bety0
delse gick långt utöver politiken. De
har satt sin prägel på såväl konst och

arkitektur som på musik och litteratur.
Även den sociala och tekniska utveck0
lingen i deras länder vittnar om denna
familj.
Program:
Dag 1: Uppsala – Trelleborg;
Dag 2: Travemünde – Usti nad La0
bem;
Dag 3: Usti nad Labem – Wien;
Dag 408 (6 nätter) i Wien;
Dag 9: Wien – Salzkammergut
(Vöcklabruck);
Dag 10 Vöcklabruck – Salzburg –
Vöcklabruck;
Dag 11: Vöcklabruck – Passau –
Geiselwind/Würzburg;
Dag 12: Geiselwind – Travemünde;
Dag 13: Trelleborg – Stockholm –
Uppsala
Pris: 15 860 kr
Enkelrumstillägg: 1 985 kr (gäller ej
nattfärjan)
I resans pris ingår: resa i modern
helturistbuss; frukost samtliga dagar;
middag dag 1, 2, 9012. Besök, guid0
ning och entréer enligt program.
Expert och ciceron: Prof. em.
Helmut Müssener
Teknisk färdledares tjänster under
hela resan
Bindande anmälan görs till USU:s
sekretariat, tfn 018024 35 01.
Första anmälningsdag: fredag 9 mars
Sista anmälningsdag: fredag 14 april
Ansvariga: Helmut Müssener
tfn 01730104 50 och
Gudrun Bäckström, tfn 0700347 14 03
Mer information om resa kan rekvi0
reras från sekretariatet eller hämtas
från www.usu.se.

Minnesord
Andreas Ehn
En mycket uppskattad medarbetare
inom Uppsala Senioruniversitet har
gått ur tiden. Fil. dr och f.d. lektorn i
biologi Andreas Ehn avled den 4 de0
cember 2011 efter en tids sjukdom.
Efter ett långt yrkesverksamt liv som
lärare inom gymnasieskolan fortsatte
Andreas Ehn vid sin pensionering 1996
att arbeta som cirkelledare och serie0
ansvarig inom Uppsala Senioruniversi0
tet. Med sina gedigna naturkunskaper
inom både flora och fauna och med sin
engagerade och entusiasmerande
undervisning ledde Andreas Ehn under
åtta år cirkeln Iakttagelser i naturen. Under exkursioner i
Uppland och vid resor till Öland och Gotland lärde
Andreas Ehn många cirkeldeltagare att se på naturen med
nya ögon och att intensifiera sina naturupplevelser. Att
cirkeldeltagarna uppskattade hans insatser visades bland
annat genom att många återkom termin efter termin till
hans cirklar som snabbt blev övertecknade.

Men Andreas Ehns intresse0
område sträckte sig även utan0
för biologin. Han var idégivare
till serien om Universums ut0
veckling. Hans idérikedom togs
också i anspråk vid planering
och genomförande av flera
andra föreläsningsserier såsom
Forskning och framsteg, Rätt
och rättvisa och Mikrobernas
värld. Här kom Andreas Ehns
breda kunskaper och stora
kontaktnät väl till pass när det
gällde att hitta intressanta äm0
nen och kunniga föreläsare till
de olika föreläsningarna.
Vi är många som kommer att
sakna Andreas Ehn som med
sina gedigna kunskaper, sin
entusiasm och sin idérikedom lämnade värdefulla bidrag
till den fortsatta utvecklingen av Uppsala Senioruni0
versitet.
För Uppsala Senioruniversitet
Ulla Myhrman
Ordförande

Tisdagsföreläsningar
6 mars
Marie Tengroth Ulväng
Klädedräkt, ekonomi och kultur
i södra Norrland under 18000
talet
Gästvärd: Kersti Ullenhag
Föreläsningarna äger rum kl. 13.15 i sal X
universitetshuset. De beräknas pågå till ca
14.00 varefter möjlighet till frågor ges
fram till ca 14.30. Hörselslinga finns i alla
lokalerna. Sal X kan nås med hiss från
universitetshusets baksida med ingång
från S:t Olofsgatan.

20 mars
Docent Peter Sundin
International Science
Programmes – uppbyggnad av
naturvetenskaplig forskning i
utvecklingsländer
Gästvärd: Johnny Andersson
3 april
Prof. Bengt Westermark
Nyheter inom cancerforskningen
Gästvärd: Carl-Olof Jacobson

17 april
Prof. Birgit Sawyer
Hustrur, helgon och
härskarinnor i det medeltida
Skandinavien
Gästvärd: Ingrid Åberg
15 maj
VD Jonas Almquist
Varför är elen så dyr?
Gästvärd: Bo Höistad

Utbyte med Alicantes senioruniversitet
¿Estás estudiando castellano o has estudiado castellano
en Senioruniversitetet? Tal vez tengas interés en un in0
tercambio entre Senioruniversitetet y la Universidad
Permanente de Alicante.
Uppsala senioruniversitet (USU) och dess motsvarighet
i spanska Alicante har kommit överens om ett utbyte
under 2012. Tanken är att tio seniorer från Alicante be0
söker USU och Uppsala 4 – 10 juni och att ett svarsbe0
sök av tio USU0seniorer äger rum 9 –16 september 2012.

De spanska deltagarna kommer att bo på vandrarhem i
Uppsala. På programmet i Uppsala står bl.a. information
om USU, studiebesök och utflykter i Uppsala och
Stockholm. Motsvarande aktiviteter blir det i och om0
kring Alicante under septemberbesöket.
Du som är intresserad av att delta i det planerade utbytet
är välkommen att anmäla ditt intresse senast den 19 mars
till Anders Fredholm, anders.fredholm@glocalnet.net.
Utbytet genomförs med spanska som ”arbetsspråk” och
deltagarna svarar själva för sina egna resekostnader.
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Rapport från Tysklandsresan
Kulturstäder och nedlagda industrier
Båttur i Spreewald, opera och kulturskatter i Dresden,
besök i anrika borgarna Königstein och Wartburg samt
vandring i kulturstaden Weimar. Det var bara några in0
slag i den fängslande och lärorika resa som Senioruni0
versitetet genomförde i östra Tyskland i höstas.
Ett 300tal resenärer deltog i den tio dagar långa buss0
resan med Berlin som första anhalt. Sedan hann vi med
en räcka av städer: Dresden, Eisenach, Erfurt, Weimar,
Naumburg, Wittenberg, Potsdam och Wismar.
Vår ciceron professor emeritus Helmut Müssener
borgade för att resan blev en djupdykning i tysk
historia, men också en studie av utvecklingen i östra
Tysklands efter landets återförening för 20 år sedan.
Müssener ställde frågan om det var ett annat Tyskland
vi besökte. Den besvarades med ja på ett antal punkter:
en ny ekonomisk situation och ett annat näringsliv än i
väst i dag, men också en annan historia.
Arbetslösheten i östra Tyskland är nästan dubbelt så
hög som i väst. Den politiskt fredliga men ekonomiskt
brutala återföreningen ledde till omfattande nedlägg0
ningar av industrier i öst. Till det bidrog också att
DDR:s östmarknad kollapsade.
Vi såg under vår resa många fallfärdiga industribygg0
nader efter nedläggningar samt övergivna bostadshus.
I nästan alla stora städer i forna DDR har folkmäng0
den minskat efter ”die Wende”. Två miljoner har flyttat
västerut.

Höstresan gick 30 september  10 oktober 2011 till östra
Tyskland, dvs den del av Förbundsrepubliken Tyskland som
fram till 1989 låg bakom muren. Programmet för resan
hade rubriken Ett annat Tyskland? och leddes av professor
Helmut Müssener, välkänd föreläsare vid Senioruniversitetet
i Uppsala.

Pensionärerna mest nöjda
Mest nöjda i östra Tyskland är pensionärerna. Det be0
kräftade åter nya opinionsundersökningar som publice0
rades i tyska tidningar under vår resa.

Krematorieugnar i Buchenwald

Men en resa i Östtyskland bjuder också på ett övermått
av kultur. I Berlin blev det rundtur med stopp för vand0
ringar och besök på Pergamonmuseet och Judiska mu0
seet. Själv fick jag tillfälle att besöka Riksdagshusets
kupol, vilket numera kräver förhandsbokning, samt be0
se det märkliga Neues Museum.
Dresden var en storslagen upplevelse med sina åter0
uppförda barockbyggnader vid Elbes strand. Här kunde
vi begapa de gamla mästarna (vad sägs om stora special0
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Professor Helmut Müssener tillsammans tysk lokalguide och
några av resenärerna vid Goethe0Schiller Denkmal framför
Deutsches Nationaltheater i Weimar.

utställningar med Cranach och Bernardo Canaletto?)
och August den starkes sagolika skattkammare. En kväll
såg vi en rafflande uppsättning av Verdis Rigoletto på
Semperoperan.
Den förtjusande småstaden Weimar ropade på åter0
besök. Här som på andra håll hade vi bistånd av lokala
guider, välvilligt tolkade av Helmut Müssener för oss
som kanske missat någon poäng. Weimar är inte bara
Goethes stad, här har skönandarna trängts i gränderna.
I en fönsternisch i ett av de vackra slotten vid Dornburg
öster om staden kunde jag konstatera att geheimerådets
initialer ännu fanns kvar i fönsternischen.
Men Weimar vittnar också om tredje rikets fasor, en
mil från staden ligger koncentrationslägret Buchenwald,
i dag minnesplats. Här avrättades eller dog över 56 000
fångar av sjukdomar eller slavarbetare i anslutning till
lägret. De flesta baracker är rivna. Det är svårt att kort
återge de känslor som ett besök väcker.
I Wittenberg och Wismar kunde vi konstatera hur väl
upprustade en del gamla stadskärnor är i öst i dag.
Text: Gunnar Carlsson
Foto: Samuel Bross

Foto: Inger Hammer

Jag längtar till Italien ...
Latinare till Italien september 2011
Monika Ekmans latinstuderande gjorde hösten
2009 en lyckad studieresa till Rom, och i septem0
ber i år gav vi oss iväg på en ny veckolång resa,
med tre dagar i Rom och fyra dagar vid Neapel0
bukten. Vårt intresse för romarnas kultur ut0
sträcktes nu också till den etruskiska och den
grekiska, vilkas spår kan beskådas på många
platser i Italien.
I "Urbs aeterna" (Den eviga staden, red. anm.)
besökte vi Museo Nazionale Romano och såg
mosaiker, keramik, statyer, porträttskulpturer och
de underbara freskerna från kejsar Augustus och
hans gemål Livias stora matsal. Allt av flora och
fauna som fanns i deras trädgårdar avbildades
från golv till tak i vackra färger.
En dag ägnades åt kyrkor, dels åt Roms pampiga
domkyrka, San Giovanni in Laterano, dels åt San
Clemente, en mycket intressant 11000talskyrka med strå0
lande mosaiker i absiden. Under kyrkan har en 3000tals0
kyrka grävts ut, med delvis bevarade fresker, och under
denna ett Mithrastempel och ett myntverk från ca år 100.

Mötte etruskerna
Namnet Rom lär vara etruskiskt och etruskerna mötte vi
i Museo Nazionale Etrusco i Villa Ciulia. Man kan inte
låta bli att le tillbaka mot det äkta paret som ligger be0
hagfullt lutade på armbågen på sin lersarkofag. Där
finns också utsökt tidig grekisk keramik som importe0
rades.
Efter en bussfärd till Sorrento, vilken erbjöd intressanta
vyer, t.ex. klostret Monte Cassini, välkänt från slutet av
andra världskriget, och vidsträckta frukt0 och grönsaks0
odlingar, gjorde vi nästa dag en utflykt till Capri och Axel

© Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

San Giovanni in Laterano

Munthes villa med en hänförande utsikt över Neapel0
bukten och Vesuvius.
De välkända mosaikerna från Pompeji, t.ex. den stora
Alexandermosaiken, finns på Museo Archeologico Na0
zionale i Neapel där vi vandrade runt i timtal följande
dag, utan att hinna se allt som där finns av statyer, glas,
smycken o.s.v.
Resans höjdpunkt var ändå Paestum, grekernas Posei0
donia, som kunde visa upp ett orestaurerat Athenatempel,
100 år äldre än Parthenon i Aten. På insidan bemålade
stenkistor med gästabudsbilder för den döde att betrakta
gjorde intryck på oss. Bara en femtedel av staden är
hittills utgrävd.
Denna resa har givit mig större insikt i hur de tidigare
europeiska kulturerna har påverkat varandra och förstärkt
min önskan att lära mig
klassisk grekiska.
Varmt tack till USU för
Folkuniversitetets gåvo0
stipendium!
Text: Ninni Osmani

© Oliver-Bonjoch / Wikimedia Commons

Veduta di Paestum
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Porträtt av en tisdagsföreläsare
Informationsrika runstenar och avslöjande sagor
Om Hustrur, helgon och härskarinnor i det medelti0
da Skandinavien kommer professor Birgit Sawyer att
berätta vid tisdagsföreläsningen den 17 april. Jag
träffade henne för en intervju med två frågor i högsta
hugg: Varför just medeltid när man som historielärd
har tillgång till hela historien? Och hur blev det en så
tydligt betoning på kvinnor? Jag fick spännande
svar:
Medeltiden är ju inte alls den mörka, ointressanta
och torftiga epok som senare historieskrivning upp0
fattat den. Tvärtom lockar den i dag till forskning in0
om området. Även om existerande material från tiden
är knapphändigt är det spännande att så många histo0
riska fakta faktiskt kan grävas fram ur kortfattade
skrifter, runstenstexter, sagor med kärva porträtt. Sär0
skilt kvinnornas värld är okänd och hemlighetsfull och
väl ämnad att utforska.
Birgit Sawyer befann sig dessutom i Göteborg
medan hon skrev sin doktorsavhandling, det vill säga
i staden där diskussionen på 700talet om kvinnliga
präster var minst sagt intensiv. Hon berättar, att hon
själv skrev en engagerad tidningsartikel i ämnet, som
rubricerades ”Fel, Gärtner!”

Den röda tråden
Så fick hennes karriär sin huvudsakliga inriktning och
den har lett henne över en fil. mag. i bland annat
klassisk fornkunskap, historia och språk till doktorsexa0
men 1981(med av0
handlingen Kvinnor
och män i Gesta
Danorum om Saxo
Grammaticus´
historieverk från ca
1200). Däremellan
har hon skapat sig
utrymme för lärarut0
bildning och under0
visningstjänster i
Göteborg, Tierp och
Alingsås. Mellan
1986 och 1996
(sedan 1988 som do0
cent) arbetade hon
först som forskar0
assistent och sedan
"Medeltiden är ju inte alls som lektor och t.f.
professor i kvinno0
den mörka, ointressanta
historia vid Göte0
och torftiga epok som
borgs universitet.
senare historieskrivning
Hon lämnar Göte0
uppfattat den."
borg 1996 för att till0
träda en professors0
tjänst i Trondheim.
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Birgit Sawyer 00runstenarnas uttolkare

Där stannar hon i tio år, men slår sig sen som pensionär
ned i Uppsala tillsammans med sin man.
Här ägnar hon sig nu åt Snorre Sturlason och hans
Heimskringla (”Världens krets”, de norska kungarnas
historia med många inslag av svenska händelser). Det
arbetet kommer säkert att utmynna i en publikation, för
så tycks hennes vana vara. Birgit Sawyers lista över
projekt, artiklar och skrifter är oändlig, framför allt redo0
visande norgeåren, då hon i tjänsten hade särskilt ansvar
för tiden före ca 1350. Mycket har hon publicerat till0
sammans med sin man Peter Sawyer, även han histori0
ker (f.d. professor vid Leeds University).
Intervjun blir rasande spännande när Birgit ger exem0
pel på hur hon ur sina korta runtexter eller medeltida
källor finner information om styrelseskick, lagar, be0
folkningsförhållanden, spänningar i det pågående krist0
nandet, genusfrågor, ekonomi och arvstvister. Redan
medeltiden tycks ha fått finna sig i att ekonomin styr
våra liv. Och vill man veta hur kvinnorna hade det får
man förstås gå till männen, i det här fallet till de ledande
historikerna under 110 och 12000talen, Snorre Sturlason
och Saxo Grammaticus. Birgit hinner antyda att deras
kvinnosyn inte har mycket att göra med dagens. Under
hennes föreläsning får vi säkert möta flera av dessa
hustrur, helgon och härskarinnor!
Text och foto: Agneta Sundelöf

Pensionärens dröm
Det sägs att efter slutet färden uppåt bär
och att strax man hamnar inför sankte Per.
som granskar en från topp till tå
och sedan suckar lätt och säger så:
”Du ser rätt risig ut min vän, men jag förstår
att jordelivets mödor under många år
i din lekamen har satt djupa spår.
”Men stig på, ty du får komma som du är”
0 Hursa? I riket in med ålderdomsbesvär?
Då kan jag lika gärna stanna kvar
och kämpa jordisk kamp med krämporna jag har.

Kvinna och konstnär
Under hösten 2011 publicerades rapport nr 13 i Uppsala Se0
nioruniversitets rapportserie. Titeln är ”Kvinna och konstnär
– Rapport från Studiecirkel om kvinnors konst ht. 2010”.
Deltagarna i den aktuella cirkeln har själva valt ut den
konstnär eller konstnärsgrupp de velat fördjupa sig i. Bland
avporträtterade konstnärer finns både kända, mindre kända
och för de flesta troligen helt okända konstnärer, sådana som
levt under ett tidigare sekel såväl som nu verksamma. Inte så
få har uppsalaanknytning.

”Men min herre, ta mig nu på orden:
Här bjuds en service långt utöver den på jorden,
ty varje nytillkommen patient
får en ängel som personlig assistent.
Och i himlens apotek finns undermedicin
som håller själen och fysiken fin.
Och visst finner du det intressant
att återse från flydda tider nån bekant”.
0 O ja, få träffa folk och kanske min Johanna
och alla andra som flyttat upp hit för att stanna!
Det skulle vara mina drömmars dröm
att få resa bakåt uti tidens ström.
Så okey då sankte Per! Jag stiger på.
Förvisso finns ej bättre bud att få.

(En barnröst):
Titta mamma, där i trädgårdsstolen
en gamling somnat har i middagssolen!
Då vaknar gubben upp i sinnevärlden
glad han inte var på sista färden,
tar sin käpp försiktigt styr
mot nya dagars livsbestyr.
Bengt Holmberg

Medarbetare till Rapportseriegruppen
Vi söker en medarbetare till rapportseriegrup0
pen som svarar för våra rapporter. Är du intres0
serad av att delta i gruppens arbete med förslag
till nya rapporter, deras innehåll och struktur,
korrekturläsning och kontakter med tryckerier
etc. ? I så fall hör av dig via mejl eller telefon
till gruppens ordförande Hans Aldskogius
Hans.Aldskogius@kultgeog.uu.se eller telefon
018046 03 30.

Konstnärerna presenteras i kronologisk ordning. Den
första är Jeanette Holmlund, som levde på 18000talet, vars liv
och konstnärskap skildras mycket initierat av en nutida släk0
ting. Konstnären Maj Bring lär vi känna genom en uppräk0
ning av alla viktiga årtal i hennes liv. De fem medlemmarna i
konstnärsgruppen Haka i Uppsala har alla intervjuats och
berättar om sig själva och sin verksamhet. Uppsatserna, som
sinsemellan är mycket olika, är illustrerade med porträtt av
konstnärerna och deras verk, ibland i färg ibland i svartvitt.
Det här är bara ett axplock av vad som presenteras. Det är en
intressant läsning.
Senioruniversitetets ordförande Ulla Myhrman har skrivit
förord och Barbro Werkmäster, konstvetare och ledare för
cirkeln liksom för tidigare cirklar om kvinnliga konstnärer i
Sverige, har skrivit en utförlig inledning.
Rapporten kan köpas från sekretariatet till ett pris av 100
kronor. Vill man ha den hemskickad tillkommer portokostnad.
Köp den! Den är klart läsvärd.
Text: Margareta Westin
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Verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning för år 2011
Uppsala Senioruniversitet har under året fortsatt vidgat
sitt programutbud. Allt fler seniorer har funnit stimulans
och glädje i verksamheten. Antalet medlemmar är nu ca
2400. Verksamhetens omfattning ställer ökade krav på
organisation och genomförande av alla aktiviteter samt
ett fortsatt upprätthållande av en god medlemsservice.
Under året har antalet ideellt arbetande funktionärer så0
ledes ökat, de administrativa datafunktionerna har ytter0
ligare utvecklats och investeringar i IT0utrustning har
genomförts. Webbplatsens förbättrade funktionalitet har
underlättat informationsspridningen.

skall erbjudas. Organisationen av verksamheten i form
av föreläsningar, cirklar, resor och studiebesök skall
också bibehållas. Med hänsyn till den demografiska ut0
vecklingen beräknas en viss ökning av medlemsantalet
ske men inga rekryteringskampanjer skall genomföras.
Dock skall åtgärder vidtas för att vidga den krets från
vilken USU rekryterar sina medlemmar genom att öka
rekryteringen av personer med skilda kulturella bak0
grunder och genom att sprida information om att pro0
gramutbudet är tillgängligt för alla, oberoende av
tidigare utbildningsnivå.

Styrelse

Styrelsen har under året beslutat tilldela Ninni Osmani
FU:s gåvostipendium för år 2010 om 8 500 kr för en
studieresa till Rom och Neapelbukten samt tilldela Ulla
Hjelmqvist USU:s stipendium för 2011 om 10 000 kr
för en studieresa till Spanien.

Styrelsen var fr.o.m. årsmötet den 18 mars 2011:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Ledamöter
Suppleanter

Ulla Myhrman
Bertil Eriksson t o m 2011011008
Rune Hedman f o m 2011011009
Brittmari Ekholm
Ellinor Lindström
Johnny Andersson
Monika Ekman
Christina Lindqvist
Christina Tellgren

Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden. Ar0
betsutskottet, bestående av ordföranden, sekreteraren
och kassaförvaltaren, har under året beslutat i fyra ären0
den som anmälts i styrelsen och protokollförts i styrel0
sens ordinarie sammanträdesprotokoll.
Senioruniversitetets framtida utveckling har under året
stått i fokus för många diskussioner. Såväl verksamhe0
tens innehåll som den målgrupp som Senioruniversitetet
omfattar har därvid analyserats liksom de värderings0
förändringar hos medlemmarna och de samhällsföränd0
ringar som planeringen av verksamheten måste ta
hänsyn till. En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp arbetade
under året med uppdraget att lämna ett förslag till en
framtidsvision för USU. För att fånga upp medlemssyn0
punkter på verksamheten och få idéer till förbättringar
gjordes intervjuer med ett sextiotal personer. Intervjuer0
na och visionsgruppens egna ställningstaganden resulte0
rade i överväganden och förslag som sedan fastställts av
styrelsen. Verksamheten skall även fortsättningsvis
karaktäriseras av hög kvalitet såväl i innehåll som i
genomförande vilket för USU innebär att lärare/förelä0
sare skall ha goda ämneskunskaper och god pedagogisk
kompetens samt att ett genomtänkt kursinnehåll, bra lo0
kaler, väl fungerande utrustning och god administration
10

Revisorer
Auktoriserade revisorerna Tommy Helmerskog och
Mari Skantz vid Duo Revisionsbyrå har varit USU:s
revisorer med Stig Brodin som revisorssuppleant.

Valberedning
Gudmar Lönnerholm (sammankallande), Per Jennische
och Margaretha Sund valdes vid årsmötet 2011.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 18 mars med ett 700tal deltagare och
med förre länsrådet Ulf Henricsson som ordförande.
Styrelsens bokslut fastställdes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Sedvanliga val förrättades. Avgående le0
damöter i valberedningen, Yngve Hofvander, Margareta
Granberg och Gunvor Kjellström, avtackades. Vidare
avtackades Barbro Posse, som avgick som redaktör för
Medlemsbladet och som ordförande i redaktionen samt
Ulla Hjelmqvist, som slutade som redaktör för Med0
lemsbladet. Slutligen avtackades Gunilla Wünsche, som
slutade som funktionär inom USU. Årsmötets gäst var
Merete Mazzarella som talade över ämnet ”Att skriva
sitt liv”.

USU:s organisation
Närmare 80 funktionärer är engagerade i planering och
administration av verksamheten och bemanning av
kansliet/sekretariatet. Samtliga arbetar ideellt. De är
organiserade i nio arbetsgrupper med en ordförande
enligt följande:
Tisdagsföreläsningar (Johnny Andersson t.o.m. 20110100
03, Eva Willén f.o.m. 2011010004), Studiecirklar och

Vårkollegium och Höstsamråd
Arbetsgruppen för serier och cirklar inbjuder varje vår
alla ledare av cirklar och serier tillsammans med styrel0
sen till ett vårkollegium. För ledare av cirklar är detta
kollegium enligt avtal med Folkuniversitetet en obliga0
torisk årlig utbildningsaktivitet. Ett femtiotal personer
deltog i vårens möte den 11 mars. Kollegiet inleddes
med information om planeringen av höstens studieverk0
samhet, om USU:s internationella kontakter och om
USU:s rapportserie. Vidare informerade Akademiska
sjukhusets ambulansöverläkare om ”Första hjälpen” och
vad en ledare vid USU skulle göra om någon av deltag0
arna blev akut mycket sjuk under en utbildningsaktivi0
tet. Behovet av fortsatt utbildning i ”Första hjälpen”
diskuterades därefter. En rapport från kollegiet har
skickats ut till alla inbjudna.
I Höstsamrådet, som hölls i oktober, deltog drygt 60
funktionärer. Diskussionerna ägnades åt utvecklings0
möjligheter för Senioruniversitetet inom tre områden,
nämligen webbplatsen, internationellt samarbete och
flera frågeställningar som aktualiserats i visionsrappor0
ten. Visionsrapporten utgjorde också underlag för
gruppdiskussioner om viktiga framtidsfrågor.

Externa kontakter
Samarbetet med Folkuniversitetet har varit fortsatt gott
och har under året ytterligare utvecklats. På initiativ av
och efter inbjudan från Folkuniversitetet deltar Senior0
universitetet i ett EU0finansierat utvecklingsprojekt rik0
tat till seniorer i de tre baltiska länderna, Finland och
Sverige.
USU är medlem i Uppsala Pensionärsföreningars Sam0
arbetsråd, UPS, och deltog med fem ombud i UPS
årsmöte och höstmöte. Ordföranden deltog i UPS ordfö0
randekonferens och USU har också varit representerat
vid flera planeringskonferenser avseende lokaler på
Storgatan 11. USU har under året även deltagit med in0
formationsverksamhet vid den Äldremässa som årligen
anordnas i Uppsala.
USU är medlem i AIUTA (Association Internationale
des Universités du Troisième Age). Organisationen har
som ändamål att främja äldre personers tillgång till stu0

dier och forskning. Brittmari Ekholm har varit ledamot i
AIUTA:s styrelse med Christina Tellgren som supple0
ant.
Vidare är USU medlem i EFOS (European Federation
of Older Students at Universities). EFOS grundades
1990 med målsättningen att främja äldre studerandes
intressen vid universiteten i Europa. Maj Aldskogius har
varit ledamot i EFOS styrelse sedan 2005. Hon efter0
träddes i november 2011 av Carin Klasman med Karin
Hagström som suppleant.

Sekretariatet
Sekretariatet som också utgör USU:s expedition, håller
den dagliga kontakten med medlemmarna via telefon
och e0post, tar emot och registrerar medlemsanmäl0
ningar och inbetalningar till cirklar och föreläsningsse0
rier, resor och utflykter. Funktionärerna sköter diariet,
tar hand om fakturor och hjälper andra funktionärer och
lärare med kopiering, utskick och lokalbokningar.
Under 2011 har biljetter införts för deltagande i föreläs0
ningsserier för att garantera plats till alla som blivit
antagna, något som uppskattats av våra medlemmar.
Rutiner har införts för att detta merarbete ska gå smidigt
på sekretariatet.
Flera funktionärer inom sekretariatet har specialuppgif0
ter. Några av sekretariatets funktionärer ingår i Arbets0
gruppen för resor och studiebesök, deltar i planeringen
av sådana arrangemang och sköter huvuddelen av den
administration som är förknippad med dessa. Andra av
sekretariatets funktionärer ansvarar för att vårt datorise0
rade föreningsarkiv hålls aktuellt. Studieledarna, som
också är knutna till sekretariatet, sköter administratio0
nen av föreläsningsserier och studiecirklar såsom sche0
maläggning, lokalbokning, kontakt med lärare och
serieansvariga och färdigställande av programbladet.
Under året har några sekretariatsmedlemmar utbildats i
att lägga in nyheter och ändringar på vår nya webbsida.
I anslutning till detta har det givits möjlighet till mass0
utskick av e0post, vilket har nyttjats för information om
lediga platser på arrangemang och för rekrytering av
funktionärer.

Tisdagsföreläsningar
Under året har 18 tisdagsföreläsningar hållits, lika för0
delade på höst och vår. Antalet deltagare har samman0
lagt varit 2 257 och har varierat från 44 till 237 per
föreläsning. Vid halva antalet föreläsningar deltog över
100 medlemmar. Den inriktning som redovisades före0
gående år, nämligen att spegla aktuella frågor i vår tid
med utgångspunkt i forskningen vid våra två universi0
tet, UU och SLU, har utvecklats vidare. Vid två till0
fällen har föreläsningarna ersatts av samtal mellan två
eller flera personer. Det ena hade rubriken ”Hur får vi
en värdig död” och det andra ”Samtal om de nya sociala
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föreläsningsserier (Birgitta Hedman), Resor och studie0
besök (Maj Aldskogius), Internationell verksamhet
(Brittmari Ekholm), Rapportserien (Rune Hedman),
Sekretariatet (Malin Åkerblom), WebbIT (Jens Daniels0
son), AV0teknik (Maj Aldskogius t.o.m. 2011011007,
Lasse Sunnås fr.o.m 2011011008) samt Redaktionen för
Medlemsbladet (Barbro Posse t.o.m. 2011005031, Karin
Carlsson fr.o.m 2011006001). En aktuell förteckning
med övriga medlemmar i arbetsgrupperna finns på
webbplatsen www.usu.se.

årsmöte

media i samhällsutvecklingen” – båda var välbesökta.
På 1000årsdagen – den 8 februari 2011 – av Gustaf Frö0
dings död ersattes en tisdagsföreläsning med inledning
och kommentarer av Christer Åsberg samt sång av
Björn Ringström av tonsatta Frödingdikter till musik av
Gunnel Fagius. Intresset för detta evenemang blev så
stort att en repris arrangerades för dem som inte fick
rum i Sal X.
Bland jubileer av olika slag som uppmärksammats i tis0
dagsföreläsningarna kan nämnas August Strindberg,
Jussi Björling och Selma Lagerlöf.

Föreläsningsserier och studiecirklar
Föreläsningsserier
Under året genomfördes 14 serier på våren och 16 på
hösten. Av dessa gavs båda terminerna serier i musik
och i jazzhistoriens mästare samt en i filmstudioform
(dubblerad under hösten).
Vårterminen omfattade vidare en serie i konsthistoria,
en om dialekter och sociolekter, en om fåglar i Uppland,
en om arkeologi i forskningens frontlinje, en där för0
fattare berättade om att skildra sitt eget liv eller andras
och en på engelska om systrarna Brontë. En serie hand0
lade om viktiga städer i södra Frankrike, en om tyska
krönings0, residens0 och huvudstäder och en om Kina,
en stormakt i utveckling. Två serier gällde det goda se0
niorlivet, vårt ansvar och vår rätt till stöd, och mat0
vanornas betydelse för vår hälsa.
Av höstterminens övriga serier behandlade en religion
och politik mellan tradition och modernitet under temat
”Abrahams barn”. I en serie berättade författare med
rötter i andra kulturer. Andra serier tog upp rysk kultur
under 18000talet, relationerna mellan tyskar och judar
genom 1900 år av europeisk historia, latinet under den
tidigmoderna epoken, konsthantverk, konstindustri och
design i Sverige, Uppsala stads utveckling och hur rätt
och rättvisa fungerar i dagens samhälle. En serie hand0
lade om hur hjärnan fungerar och en om omhänder0
tagande och behandling av akut kärlsjukdom i hjärta
och hjärna. Två serier presenterade universums utveck0
ling från Big Bang till jordelivet respektive den framti0
da energiförsörjningen. Totala antalet deltagare i
serierna var under våren 1247 och under hösten 1411
personer.
Studiecirklar
Under vår0 och höstterminen genomfördes 57 studie0
cirklar inom olika ämnesområden. Av dessa cirklar an0
ordnades under våren (hösten) 7 (5) inom religion,
filosofi och historia, 9 (8) inom litteratur, konst och mu0
sik, 4 (2) inom samhällsvetenskap och juridik, 5 (5) in0
om naturvetenskap, medicin och teknik samt 34 (36)
inom språkområdena engelska, franska, grekiska, itali0
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enska, latin, spanska och tyska. Under hösten genom0
fördes även en cirkel i meänkieli. Totala antalet
deltagare i cirklarna var under våren 638 och under
hösten 618 personer.

Resor och studiebesök
Under år 2011 har 27 längre eller kortare resor anord0
nats. Som reseorganisatörer har för längre resor anlitats
Reseskaparna, Favoritresor och Breyers resor. Alla
endagsresor i Uppsala0Stockholmstrakten har skett med
Bergsbrunna Buss. En försöksverksamhet med intro0
duktion i bussen har prövats vid två operaresor och
kommer att utvidgas till konsert0 och teaterresor under
år 2012.
Längre resor som i de flesta fall förberetts via fö0
reläsningsserier, seminarier eller studiecirklar
Ett annat Tyskland till den nuvarande förbundsrepubli0
ken Tyskland, Medeltidskyrkor i Uppland, Vadstena,
Jordanien – gästfrihetens land, Litauen 0 vårt okända
grannland i öster, Kulturresa till York, Inbjudan till Bo0
huslän av Ljungskile folkhögskola, Operaresa till Oslo
(Rigoletto av Verdi och Peter Grimes av Britten) samt
Opera– och musikalresa till Göteborg (West Side Story
av Bernstein och Tosca av Puccini).
Dessutom har resor anordnats av studiecirkelledare till
Italien, Riga och Bryssel utan att resegruppen varit in0
blandad.

Endagsutflykter i Uppsalatrakten
Två Uppsalaexkursioner i anslutning till serien ”Lär
känna din stad”, Författarvandring i Uppsala, Grönsöö
slott, Rosersbergs slott samt Jordbruk i Uppland.
Teaterresor
Maria Callas – obesvarat liv och Rut och Ragnar på
Stockholms stadsteater, En familj. August: – Osage
County på Dramaten samt Zpanska flugan på China0
teatern.
Operaresor
Greve Ory av Rossini och Rodelinda av Händel på
Folkets Hus i Heby (direktsänt från Metropolitan i New
York), Don Giovanni av Mozart på Drottningholms0
teatern, Madame Butterfly av Puccini på Folkoperan.
Konstresor
Från Moore till Milles — Skulpturvandring i Gävle,
Carl Fredrik Hill på Valdemarsudde,
INKA – Guldskatter i Bergrummet på Skeppsholmen,
Turner, Monet och Twombly på Moderna museet samt
Ryskt måleri på Nationalmuseum.

Rapportserien
Under året har två rapporter utgivits, nr 12, ”Uppsala

WebbIT
Webbplatsen har vidareutvecklats och det finns nu möj0
lighet att göra massutskick till medlemmar som har
e0postadress och att förse en webbsida med lösenord.
Flera webbadministratörer har utbildats. ”Nyheter/Änd0
ringar” handhas nu av sekretariatets funktionärer.
Bildarkivet har uppdaterats och är nu komplett.
En sårbarhetsanalys har utförts när det gäller USU:s
administrativa IT0system. Resultatet kommer först att
presenteras för WebbIT0gruppen som beslutar om
förslag till åtgärder. Styrelsen förväntas ta beslut under
våren.

Arbetsgruppen för Audiovisuell teknik (AVgruppen)
Målsättningen har varit att alla som ansvarar för en fö0
reläsningsserie men i vissa fall även cirkelledare ska få
en teknisk assistent som behärskar den AV0 utrustning
som används (cd0spelare, diabildsprojektor, dvd0spela0
re, head0set med trådlös mikrofon, dataprojektor, bärbar
dator för uppkoppling mot Internet, visning av Power0
Point mm). AV0gruppen har lämnat service till 14 resp
17 serier och två cirklar under vår0 resp. höstterminen.
I alla salar som USU använder för föreläsningsserier
finns numera fast installerade dataprojektorer och
hörslinga. Serieledarna har ansvarat för att ta reda på
vilken AV0utrustning som de olika föreläsarna behöver
och AV0assistenterna för att den funnits på plats i god
tid före föreläsningens start. Vissa av serierna har under
året utnyttjat lokaler både i universitetshuset och i Mis0
sionskyrkan, vilket inneburit att serieledare och AV0
assistenter måste behärska två helt olika system.
Alla AV0tekniker och serieledare har i början av varje
termin erbjudits utbildning både i universitetet och i
Missionskyrkan.

Internationell verksamhet
Brittmari Ekholm har deltagit i styrelsemöten med
AIUTA i Paris i januari samt i Lignano, Italien i sep0
tember. Carin Klasman har deltagit i styrelsemöten med
EFOS i april i Dresden, samt i EFOS styrelsemöte och
generalförsamling i Wien i november. Carin Klasman
och Karin Hagström valdes då in i EFOS styrelse som
ordinarie ledamot resp suppleant. I juni besökte åtta se0
niorer från ”Förderkreis der Wissenschaftlichen Weiter0
bildung”, Hamburg, Uppsala som ett led i ett utbyte
som påbörjats hösten 2010. Genom ett utbyte med
Dresdner Seniorenakademie har 15 seniorer från Dres0

den besökt Uppsala under en vecka i september. Ett ut0
byte med Universidad Permanente de la Universidad de
Alicante, Spanien har förberetts under hösten.

Medlemsbladet
Tidningen har liksom tidigare år kommit ut med fem
nummer varav nr tre och nr fem innehöll höst0 respekti0
ve vårterminsprogrammet. Antalet exemplar ökade med
1 150 exemplar till sammanlagt 13 150.

Ekonomi
Senioruniversitetet har en stark balansräkning med ett
fritt eget kapital på drygt 2,5 miljoner kronor. Det består
av balanserade överskott från drygt 30 års verksamhet i
huvudsak tillkomna efter år 2003. Styrelsen beslöt för
två år sedan att denna tillgång skulle aktiveras och an0
vändas för att utveckla verksamheten till gagn för
USU:s medlemmar och för att klara framtida utma0
ningar. Sedan några år växer antalet medlemmar med
5 – 8 procent per år, programutbudet utökas varje
termin, planering och administration av verksamheten
samt information och service till deltagare och med0
verkande ställer krav på effektiva verksamhetsstöd för
de många funktionärer som på frivillig och ideell basis
är engagerade i alla delar av verksamheten. USU vill
även erbjuda studielokaler utrustade med de pedago0
giska och AV0hjälpmedel som ledare och föreläsare
efterfrågar. Styrelsens ambition är att volymökningen
och kvalitetshöjningen både till innehåll och form samt
nödvändiga investeringar i administrativa hjälpmedel
skall klaras utan att årsavgift och deltagaravgifter skall
behöva höjas under ett antal år framgent. Detta kan ske
genom disposition av det egna kapitalet.
Årsavgiften har sedan 2003 varit oförändrat 200 kr.
Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 2 365,
en ökning med knappt 8 procent jämfört med 2010.
Verksamheten omsatte knappt 2,4 miljoner kronor,
varav årsavgifterna uppgick till 471 900 kr (+6,2 %)
och deltagaravgifterna för cirklar och föreläsningsserier
till 1 392 911 kr (+13,1 %). De direkta kostnaderna för
verksamheten (arvoden till ledare och föreläsare, lokal0
hyror, studiematerial) uppgick till 1 330 281 kr (+ 11 %).
Övriga intäkter (kultur0 och researrangemang, försälj0
ning av matriklar och rapporter, bidrag via FU och
kommunen) uppgick till 537 195 kr och motsvarande
kostnader till 392 467 kr.
Administrativa kostnader (kansliets omkostnader,
övriga föreningsgemensamma kostnader, ekonomiad0
ministration, framställningskostnader för rapporter, in0
ternationellt och nationellt samarbete, möteskostnader
samt kostnader för medlemsblad, program och webb0
plats) uppgick till 902 859 kr.
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Senioruniversitet – en framåtblick. Rapport från USU:s
visionsgrupp 2011” och nr 13, ”Kvinna och konstnär.
Rapport från en studiecirkel om kvinnors konst 2010”.
Arbete med ytterligare två rapporter pågår. Dessa
rapporter beräknas komma ut under år 2012.

årsmöte

Ett budgeterat underskott på närmare minus 350 000 kr
blir tack vare ökad verksamhet och större intäkter ett
beräknat rörelseresultat på minus 223 600 kr. Ränte0
intäkter på 64 647 kr ger ett resultat för år 2011 på
minus 158 953 kr. Styrelsen föreslår att underskottet
överförs i ny räkning och täcks genom att disponera det
egna kapitalet.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka föreningsmedlem0
marna för deras intresse, stöd och engagemang i verk0
samheten. Ett speciellt tack riktas till alla de ideellt
arbetande funktionärerna, vilkas insatser är en förutsätt0
ning för att verksamheten skall fungera.

Fullständig och reviderad verksamhetsberättelse med
resultat & balansräkning för år 2011 kommer att före0
läggas årsmötet den 13 mars 2012. Den kan även be0
ställas för hemskick alternativt hämtas på USU:s kansli
tidigast 1 mars.

Ulla Myhrman
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Brittmari Ekholm

Bertil Eriksson

Rune Hedman

Monika Ekman
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Den nyvalda styrelsen kallas till konstituerande sammanträde omedelbart efter årsmötet.
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Dagordning
vid Uppsala Senioruniversitets årsmöte 2012,
tisdagen den 13 mars kl 13.00
i Kyrksalen, Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40
Årsmötet öppnas av föreningens ordförande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringspersoner för mötets protokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Fastställande av resultat0 och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan
för innevarande verksamhetsår.
Val av ordförande för ett år.
Val av fyra styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år
jämte eventuellt erforderligt fyllnadsval.
Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
Val av valberedning.
Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i
kallelsen till årsmötet.
Motioner till årsmötet.
Mötet avslutas.

Efter mötet delar författaren Elsie Johansson med sig av tankar och texter
under rubriken ”Våga vara sitt eget jag”.
I anslutning till föredraget framträder Senioruniversitetets kör under ledning
av Gina van Dam.
Därefter bjuder Senioruniversitetet på kaffe och tårta.

15

Kursverksamheten vid Uppsala universitet
Box 386
751 06 Uppsala

FÖRENINGSPOST

1968
Studentlivet i Lund var intensivt. I mitt studentrum
kom plötsligt hela världen in!
Medborgarkämpen Martin Luther King var
skjuten! Jag stannade upp i mitt marmeladätande
och tyckte världen kändes tom och orättvis. Den ri0
ka världens utsugning av tredje världen kom nära.
Varför lever vi i överflöd, medan andra långt borta
svälter? Hjälper det att ge smulorna från vår kaka?
Hur skulle jag kunna kanalisera min frustration?
Min vän Agneta tog mig med till U0gruppen, U som
i U0land, Upprop NU. Genom dörrknackning blev
många studenter engagerade och stod bakom våra
att0satser:
Att minska gapet mellan i0och u0länder.
Att öka Sveriges bistånd till 1% av BNP
Att biståndet inte skulle vara bundet
Hur skulle vi nå ut med vårt budskap till makthavare
och media?
En HUNGERDEMONSTRATION skulle vara ett
medel att nå ut. I maj skulle prop. 101 behandlas. Vi
ville stoppa den. Två bilar åkte upp till Stockholm,
innehållande engagerade studenter, upprop, bulleti0
ner. Jag var med och rullade ut min sovsäck framför
riksdagshuset. Vädret var på vår sida.

Många människor kom och diskuterade och bjöd
oss på te, särskilt på morgnarna var det gott att få te
direkt på ”sängen”. Många tyckte att vi var modiga
ungdomar och sympatiserade med våra att0satser,
men tyckte att gåvor och välgörenhet var ett bra
sätt. Andra tyckte att vi skulle städa upp framför vår
egen dörr först.... Vi gick omkring på området och
delade ut upprop och sålde U0NU0DU0bulletinen.
På morgnarna unnade vi oss att gå till Centralens
toalett och tvätta oss. Några riksdagsmän kom,
bland andra Olof Palme. Vi intervjuades i tidningar,
men på den 4:e dagen tog Kårhusockupationen
mediernas intresse. UKAS blev PUKAS.
På femte dagen blev vi inbjudna till riksdagsmän0
nens veckokvällsmat. Vi var något matta och ris0
grynsgröt serverades. Det var inte det bästa att bryta
fastan med och toaletterna blev snabbt upptagna!
Palme och Hermansson undrade varför vi hade så
bråttom.
VÅR HUNGERDEMONSTRATION hade PÅ0
VERKAT och vårt budskap kom ut och frågorna om
solidaritet mellan u0land och i0land hade lyfts fram
och diskuterades.
Lisbeth Svensson

