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Förord
Uppsala Senioruniversitet grundades 1979 som det första pensionärsuniversitetet i landet. Initiativtagaren Anne Walder lanserade
Pensionärsuniversitetet vid ett möte på Norrlands nation den 9 oktober
1979 i samarbete med Kursverksamheten (numera Folkuniversitetet).
Kursverksamheten hade indirekt anknytning till Uppsala universitet. I
den första jubileumsrapporten tio år efter starten, Rapport nr 1 i
rapportserien, ﬁnns en intressant skildring av Anne Walder och
efterträdaren som ordförande, Margit Persson, om bakgrunden och de
första årens verksamhet. Jubileumsrapporter har sedan dess getts ut
15, 25, 30 respektive 35 år efter starten, och den nu aktuella till föreningens 40-årsjubileum täcker åren 2014 till 2019. Alla rapporterna
ﬁnns att läsa i arkivet på vår webbplats, www.usu.se.
Syftet med denna rapport är att på ett överskådligt sätt dokumentera
den omfattande verksamhet och den utveckling som skett inom
Uppsala Senioruniversitet under de senaste fem åren. Den starka
ökningen av medlemsantalet med cirka 1500 har bidragit till föreningens goda ekonomi och gjort att vi kunnat behålla låga medlemsoch deltagaravgifter under dessa år. Föreläsningsserierna och särskilt
cirkelverksamheten har under de gångna fem åren expanderat med
högt deltagande av medlemmarna. Antalet erbjudna cirklar har vuxit
med cirka 40 per år till nu över 165. Nya verksamheter som Torsdagssalonger, jazzensemble och ﬁlmade föreläsningar har tillkommit.
Tack vare våra engagerade och kompetenta volontärer inom olika
funktioner har vi klarat av att hantera den kraftiga medlemsökningen
och att behålla en mycket hög kvalitet i verksamheten genom åren. Den
omvittnat höga kvaliteten och det starka varumärket bidrar till att
rekryteringen av föreläsare från olika håll i landet underlättas.
Rapporten är framtagen av Gunilla Öbrink, Birgitta Johansson, Lena
Jonsell och Lennart Prage. Ett varmt tack till dem och till alla som med
sina texter har bidragit till en innehållsrik jubileumsskrift.

Per Olof Osterman
Ordförande
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1. Uppsala Senioruniversitet 2014–2019
Per Olof Osterman
Uppsala Senioruniversitet har under den senaste femårsperioden haft en fortsatt stark och
positiv utveckling med stor tillväxt av antalet medlemmar, ökat utbud av aktiviteter, ökat
deltagande i dessa samt ﬂera nya aktiviteter. Den tekniska utvecklingen har underlättat för
medlemmarna att anmäla sig och att ta del av våra föreläsningar. En genomförd medlemsenkät 2016 inom ramen för EduSenNet-projektet visade att verksamheten är mycket uppskattad.
Antalet medlemmar i Uppsala Senioruniversitet (USU) har under den senaste
femårsperioden ökat med 1 500, mer än
under någon motsvarande period tidigare.
Med tanke på att några aktiva marknadsföringsinsatser egentligen inte genomförts
är den starka medlemsökningen anmärkningsvärd och ett kvitto på verksamhetens
höga kvalitet och det starka varumärket.
Medlemmar i USU bosatta i Uppsala
kommun utgör nu drygt 10 procent av
kommunens befolkning äldre än 64 år.
Under perioden har ett växande antal medlemmar bosatta utanför Uppsala kommun
och län registrerats. Vid utgången av 2018
var antalet bosatta i annan kommun nästan
400 och antalet bosatta i annat län 135.
Bostadsorterna är spridda från Helsingborg
till Haparanda men majoriteten bor i
angränsande län.

USU startade med ﬁlmade föreläsningar
våren 2016 och man skulle kunna tro att
ökningen av medlemmar bosatta utanför
Uppsala län sammanhänger med tillgången
på ﬁlmade föreläsningar. En närmare analys
av dessa medlemmars aktiviteter visar dock
att detta inte är huvudförklaringen. Som
framgår av diagrammet deltar dessa medlemmar också i stor utsträckning i föreläsningar på plats och även i studiecirklar.
Sannolikt ﬁnns annat som också lockar i
Uppsala och som gör att man gärna
regelbundet besöker staden; 30 procent av
medlemmarna bosatta i annat län deltog
dock inte i någon aktivitet.

Ekonomisk utveckling
År 2013 hade föreningen ett eget kapital på
över två miljoner kronor och soliditeten var
hög. Årsmötet samma år uppdrog åt styrelsen
att upprätta en långsiktig budgetplan, och en
sådan presenterades vid årsmötet ett år senare. Den
ekonomiska planen siktade på
att minska det höga egna kapitalet och soliditeten genom att
tillåta en genomsnittlig förlust
så att föreningen vid 2018 års
utgång beräknades ha ett eget
kapital på omkring 1,6 miljoner kronor. I första hand
skulle det egna kapitalet
användas till investeringar och
andra tillfälliga satsningar.
Den ekonomiska utvecklingen i relation till antalet
7

Ekonomisk utveckling i relation till antalet medlemmar och aktiviteter.

medlemmar och aktiviteter framgår av
tabellen. Även om ett par år resulterat i
underskott och minskat eget kapital har
framför allt den stora tillströmningen av nya
medlemmar och ökat deltagande per aktivitet bidragit till att utvecklingen inte följt
planen och att målet om eget kapital 2018
inte nåtts. Soliditeten har emellertid sänkts.
Det överskott som ﬁnns kommer väl till pass
för att ﬁnansiera bland annat kostnader i
samband med ﬁrande av 40-årsjubileet år
2019 och för utveckling av en mobilapp.
Tabellen visar att antalet serier per år
under perioden legat ganska oförändrat
fram till 2018 då det ökade. Genomsnittliga
antalet deltagare i serierna har ökat de
senaste fem åren från 130 till 164 vilket
innebär en väsentligt ökad intäkt per serie.
Antalet cirklar har ökat kraftigt under
perioden och det genomsnittliga deltagandet per cirkel har ökat från 12 till 13.
Innehållet i föreläsningsserier och studiecirklar behandlas i särskilda avsnitt i
rapporten.

Nya verksamheter
Torsdagssalongerna startade 2014 som
försöksverksamhet och som en del i
Senioruniversitetets önskan att ﬁnna
former för en socialt inriktad verksamhet.
Salongerna har anordnats kvällstid på
Träffpunkt Storgatan 11. Efter fram8

trädanden av skilda slag har följt förfriskningar och tid för samtal. Den gångna
perioden har två till fyra salonger arrangerats per år. Verksamheten skildras
närmare i ett eget avsnitt i rapporten.
Jazzensemblen startade våren 2016 och
har spelat alla terminer sedan dess.
Ensemblen har bestått av cirka 20 medlemmar och haft Ulf Johansson Werre som
musikalisk ledare. Trots hög avgift är
efterfrågan på deltagande stort. De i
ensemblen ingående medlemmarna prioriteras och inga nya medlemmar har därför
kunnat tas emot sedan starten. Årsmötena
2018 och 2019 har inletts med bejublade
framträdanden av jazzensemblen.
Filmade föreläsningar startade våren
2016. Idén väcktes vid höstsamrådet 2014
då gruppdiskussionerna bland annat handlade om hur USU skulle kunna attrahera nya
grupper av medlemmar. Det övergripande
syftet med projektet är att underlätta för
medlemmarna att ta del av föreläsningar
vid USU. Det kan gälla:
• Medlemmar som har svårt att ta sig till
föreläsningslokalen, inklusive de som bor i
seniorboende.
• Medlemmar med nedsatt syn eller hörsel.
• Medlemmar som är upptagna eller inte
hemma då föreläsningen ges.
• Medlemmar som inte fått plats på en serie.
• Medlemmar som deltagit i en föreläsning men vill repetera vad som sagts efteråt.

Det följande året gjordes en analys av
investeringskostnader, organisatoriska förutsättningar och tänkbara konsekvenser
rörande exempelvis möjligheten att rekrytera föreläsare. Av 92 tillfrågade föreläsare
har endast en tackat nej till att bli ﬁlmad.
Genom att ﬁlmprojektet länkades som delprojekt till EduSenNet-projektet (se nedan)
erhölls bidrag till startkostnaderna.
Verksamheten inleddes våren 2016 med
ﬁlmning av enbart Tisdagsföreläsningarna,
men från och med hösten samma år har
både dessa och en föreläsningsserie per
termin ﬁlmats. Filmerna lagras på Vimeo
som är en webbplats för videodelning med
obegränsat antal uppspelningar till en låg
årlig avgift. Filmerna nås via inloggning på
föreningens webbplats och kan ses via så
kallad streaming (kan ej sparas) i två veckor
efter att ﬁlmen lagrats.
Till och med år 2018 har 78 ﬁlmer producerats. Ett särskilt team ansvarar för
ﬁlmning och upplägg av ﬁlmen på Vimeo.
En av inspelningarna var misslyckad och
kunde inte visas. Några har haft vissa
tekniska brister men de allra ﬂesta har haft
mycket god kvalitet.
Intresset för att ta del av de ﬁlmade
föreläsningarna har successivt ökat och
utnyttjas av ﬂera hundra medlemmar varje
termin. Från hösten 2017 har medlemmar
även kunnat anmäla sig till enbart ﬁlmade
föreläsningar av föreläsningsserierna Tillståndet i världen, mot en lägre avgift. Dessa
ﬁlmade serier hade 2018 sammanlagt
nästan 450 deltagare. På seniorboendet
Ekeby Hus samlas ett tjugotal medlemmar
för att tillsammans se ﬁlmade Tisdagsföreläsningar och ett tiotal för att se ﬁlmade
serier. I ett utvecklingsprojekt med Senioruniversitetet Norrköping har tre ﬁlmade
föreläsningar per termin visats där i biosalong som komplement till eget program
från och med våren 2018.
Av Övriga arrangemang kan också
nämnas visning av två storﬁlmer om
romarriket 2017 samt studiebesök vid
Grimsö Viltforskningsstation i Bergslagen
(SLU) våren 2018 och 2019.

Teknisk utveckling
Hantering av aktivitetsanmälningar
Medlemmarnas användning av digitala
medier ökar. För att sekretariatet ska kunna
hantera det ökande antalet anmälningar har
medlemmarna kunnat anmäla sig själva till
serier och cirklar på vår webbplats sedan
våren 2015. Vid första tillfället blev belastningen alltför stor när webbplatsen öppnade
för anmälningar, och under en halvtimme
kunde inga anmälningar tas emot. Hösten
2016 infördes ett system där köplats
slumpas bland de köande. Efter smärre
bekymmer i början har anmälningarna löpt
väl. Den som inte kan eller vill anmäla sig
via webbplatsen kan skicka in en blankett
eller brev. Sekretariatet börjar lägga in
dessa anmälningar samtidigt med dem som
anmäls via webbplatsen, för att ge likvärdig
behandling. Antalet insända blanketter har
under perioden minskat från cirka 700 till
knappa 300 – från en knapp tredjedel till
9 procent av anmälningarna. Önskemålen
från medlemmarna när det gäller leverans
av fakturan vid aktivitetsanmälningar har
ändrats de senaste åren. Önskemålen att få
den via brev minskar kraftigt och användning av faktura via e-post ökar (se Fakta om
medlemmarna i rapporten).
Filmade föreläsningar − se ovan om ny
verksamhet.
Mobilappen USU Medlem
Styrelsen beslutade 2018 att investera i
utvecklingen av en mobilapp för Uppsala
Senioruniversitet. Mobilappen USU Medlem
blev klar våren 2019. Den kan installeras i
Apples mobiltelefoner och de telefoner som
använder operativsystemet Android, och
kan laddas ner från Apple Store respektive
Google Play.
Appen innehöll i den första släppta versionen funktioner som framgår av bilden på
nästa sida.
• Mina anmälningar visar en lista på de
aktiviteter medlemmen anmält sig till och
när och var dessa aktiviteter äger rum. För
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Lokaler och funktionärer

Första versionen av appen USU Medlem.

föreläsningsserier visas de biljetter man
behöver för att komma in. Inga pappersbiljetter behövs därför för dem som installerat appen.
• Tisdagsföreläsningar visar föreläsningens
innehåll, var den äger rum och vad den
handlar om.
• Medlemskort innehåller medlemskortet
att visa upp vid Tisdagsföreläsningarna.
• Notiser visar korta meddelanden från
sekretariatet (notiser) om till exempel en
föreläsning ställts in på grund av sjukdom
eller annan akut händelse. Notiserna läggs
in i telefonen vare sig den är påslagen eller
inte.
Webbplatsen
Webbplatsen har under den senaste
femårsperioden anpassats till det nya
anmälnings- och bokningssystemet som
även hanterar tillgången till de ﬁlmer som
nämnts ovan. Analys av hur webbplatsen
används har inletts och redovisats för
styrelsen. Senaste mätningen visar att av
dem som går in på webbplatsen har cirka 60
procent dator, 20 procent surfplatta och
20 procent någon typ av smart telefon.
Kommunikationen till/från webbplatsen har
krypterats.
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Det ökade antalet deltagare per Tisdagsföreläsning och i föreläsningsserier samt
ökad cirkelverksamhet ställer stora krav på
att hitta passande lokaler. Våra studieledare
gör ett utmärkt arbete för att lösa detta, men
det är brist på främst lite större passande
lokaler varför många anmälda hamnar på
reservplats. Då universitetshuset stängdes
för renovering under 2016–2017 började
Slottsbiografen och biografen Spegeln användas, och för vissa föreläsningar med
stort deltagande och krav på goda audiovisuella möjligheter även Pingstkyrkan. För
det ökade antalet studiecirklar har även
lokaler i Sensus börjat användas. Ungefär
hälften av Tisdagsföreläsningarna har under
perioden utnyttjat Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset och resterande har ordnats i
Kyrksalen i Missionskyrkan. Från och med
våren 2019 utnyttjas endast Kyrksalen som
har större kapacitet. Föreläsarna har under
perioden fått gott tekniskt stöd av medlemmarna i AV-gruppen.
Nytt avtal med Missionskyrkan slöts
2017. I det nya avtalet utgår en rak rabatt på
all lokalhyra och avbokningsreglerna är
enklare än tidigare med betydligt förmånligare avbokningskostnad. Därmed kan
också lokalkostnaden beräknas då bokningarna görs.
Antalet funktionärer har under perioden
vuxit från drygt 80 till över 90. Alla arbetar
som volontärer utan ersättning men detta
har inte utgjort något hinder för rekrytering
av nya medarbetare till våra stimulerande
arbetsuppgifter, även bland dem som
relativt nyligen pensionerats. Ingen förändring har skett i antalet arbetsgrupper.
Styrelsen beslutade 2018 att lägga ner
arbetet med tematiska rapporter, då
intresset för dessa varit litet. I stället ska
USU:s verksamhet löpande dokumenteras i
Medlemsbladet med behållande av jubileumsrapporter vart femte år. En aktuell
förteckning över medlemmar i arbetsgrupperna ﬁnns på webbplatsen www.usu.se.

Vårkollegium och höstsamråd
Antalet studiecirklar ökar och därmed
antalet cirkelledare, vilka till skillnad från
våra funktionärer är arvoderade. Det är
viktigt att cirkelledarna får tillfälle att träffa
varandra för att diskutera gemensamma
problem och för pedagogisk utveckling.
Enligt avtal med Folkuniversitetet erbjuds
alla cirkelledare därför varje vår en utbildningsaktivitet tillsammans med arbetsgruppen för serier och cirklar samt
styrelsen. Redovisning av de senaste fem
årens vårkollegier ges på sidan 32.
Alla funktionärer samlas varje höst till ett
samråd med styrelsen för att diskutera
frågor av övergripande intresse för verksamheten och dess utveckling. Vid höstsamrådet 2014 var temat ”Med sikte på de
kommande fem åren” och med fokus på
digitala medier och USU:s IT-system. De
avslutande gruppdiskussionerna gällde
idéer och uppslag för arbetet de
kommande åren. Bland annat framfördes
förslag på hur nya grupper av medlemmar
skulle nås genom exempelvis ﬁlmade
föreläsningar och aktiviteter riktade till
invandrargrupper. Höstsamrådet 2015
hade som tema ”Äldres lärande och
arbete” och gruppdiskussionerna gällde

vilket urval av serier och cirklar som USU
skulle satsa på med bibehållen hög kvalitet.
I höstsamrådet 2016 var temat samverkan. En lägesrapport från arbetet inom
EduSenNet-projektet presenterades liksom
erfarenheter av Senioruniversitetets deltagande i internationella och nationella
nätverk. Den följande diskussionen handlade om syftet med USU:s internationella
och nationella engagemang och den
förväntade nyttan för funktionärer och
medlemmar. Vid 2017 års höstsamråd
informerades om Uppsala Pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS), och om
rådets aktiviteter och dess försök att
påverka kommunens beslutsfattare i för
äldre viktiga frågor. Dessutom redovisades
de diskussioner som styrelsen fört vid
framtidsseminariet samma år. Vid de

Lokaler som användes av Senioruniversitetet under höstterminen 2018. Numren i tabellen
motsvaras av de numrerade punkterna på kartan.
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efterföljande grupparbetena diskuterades
förbättringar av USU:s verksamhet.
Temat för höstsamrådet 2018 var samhällets digitalisering och äldres utanförskap
på grund av denna. Vid grupparbetena
diskuterades vad USU kan göra för de
medlemmar som riskerar att hamna utanför
digitaliseringsutvecklingen. Styrelsen ﬁck
ﬂera förslag på hur USU skulle kunna stödja
dem som vill komma igång med dator,
internet och smart telefon.

Externa kontakter
Senioruniversitetet får sina statliga bidrag
via Folkuniversitetet. Varje år har ett lokalt
avtal upprättats mellan Folkuniversitetet
och USU. Under 2016–2017 påbörjades ett
arbete med att upprätta ett gemensamt
grundavtal mellan Folkuniversitetet och
senioruniversiteten i Sverige och ett sådant
blev klart 2017. Detta avtal kompletteras
med lokalt upprättade avtal.
USU är medlem i Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd (UPS) och har två
medlemmar i styrelsen. USU har tidigare
deltagit i den årliga seniormässa som
ordnats i Uppsala men med uppehåll efter
2013. Våren 2019 deltog dock USU vid
60plus Mässan i IFU arena efter inbjudan av
Uppsala universitet att uppträda med en
gemensam monter.
USU har kontakt med andra senioruniversitet i Sverige. Vartannat år ordnas en

12

nationell konferens för gemensamt lärande
och kunskapsutbyte där USU deltar. Konferensen 2014 ställdes in. År 2016 ägde den
rum i Stockholm med USU som arrangör
tillsammans med Senioruniversitetet i
Stockholm, och 2018 arrangerades den i
Umeå. Ett ﬂertal studiebesök till andra
senioruniversitet i Sverige har också
genomförts under perioden.
USU har varit medlem i två internationella organisationer: AIUTA (L’Association Internationale des Universités du
Troisième Age) och EFOS (European Federation of Older Students at Universities). År
2018 beslutade dock USU att utträda ur
AIUTA, främst då AIUTA vuxit till en
världsomspännande organisation med
möten förlagda till fjärran platser. I EFOS
har USU två representanter i styrelsen.
Inom ramen för EFOS har USU tillsammans
med sju senioruniversitet i sex olika
europeiska länder och med anslag för ett
Erasmus+projekt framgångsrikt genomfört
EduSenNet-projektet. Projektet sökte identiﬁera de speciella behov och förutsättningar som kan föreligga för äldres
lärande i de deltagande länderna. En
sammanfattning av Uppsaladelen ﬁnns i
USU:s rapportserie nr 22. Om vår internationella verksamhet rapporteras i ett
särskilt avsnitt i den här rapporten.

2. Fakta om medlemmarna
Bertil Eriksson
Antalet medlemmar fortsätter att öka och under perioden 2014−2018 ökade medlemsantalet
med 53 procent från 2 830 vid utgången av 2013 till 4 329 personer i december 2018.
Mellan 2015 och 2018 ökade antalet medlemmar bosatta i annan kommun än Uppsala
från 195 till 386 (9 procent av medlemmarna) och antalet bosatta i andra län från 84 till 135.
Medlemmarnas medelålder under
perioden ligger stabilt med något års
variation och var 2018 74 år för
kvinnor och 75 år för män. Medianåldern var 73 år för kvinnor och 74 år
för män. Dessa siffror gäller de 4 112
medlemmar som vi visste födelseåret
för (95 procent).
Fördelningen kvinnor/män visar en
långsamt ökande andel män, och
förhållandet var år 2018 1/3 män och
2/3 kvinnor.
Av dem som blivit nya medlemmar
de senaste 3 åren har cirka 80 procent
valt att förlänga medlemskapet.
Andelen som deltar i någon aktivitet
har ökat under den senaste femårsperioden. En förklaring är att från och
med 2016 ingår också deltagande på
Tisdagsföreläsningar i statistiken i
och med att inpasseringskontroller
inleddes. Andra förklaringar kan vara
det ökade utbudet i form av ﬁlmade
föreläsningar och Torsdagssalonger.
Den tidigare nedgången av deltagande i studiecirklar har stannat av
och har legat stabilt under perioden.
Cirka 28 procent av kvinnorna och
cirka 22 procent av männen har deltagit
i någon studiecirkel under ett år.
Användandet av ny teknik ökar
bland medlemmarna. Allt ﬂer skaffar sig datorer, smarta telefoner och surfplattor. Det är
visserligen inte bara medlemmar som besöker vår webbplats men av dem som går in på
webbplatsen gör 60 procent det med en dator, 20 procent med en smart telefon och 20
procent med en surfplatta.
Drygt 93,5 procent av medlemmarna 2018 uppgav en mejladress, och av dem som blev
nya medlemmar under 2018 (688 stycken) uppgav 98 procent mejladress.
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Nytt datasystem
Våren 2015 togs ett nytt datasystem i drift som bland annat hanterar medlemsregister,
anmälningar, bokningar och fakturering. Systemet har erbjudit medlemmarna olika sätt att
få fakturor eller motsvarande information som behövs för att kunna betala olika aktivitetsavgifter.
Nedanstående graf visar hur medlemmarnas val har varierat under femårsperioden. Möjligheten att få faktura via e-post implementerades i systemet 2017.
Det nya datasystemet möjliggjorde anmälan via Internet och ett omedelbart besked om man
kommit med eller hamnat på reservplats. De som inte haft möjlighet eller av annat skäl inte
valt att anmäla sig själva via Internet har kunnat anmäla sig via brev till sekretariatet. Dessa
anmälningar har sedan registrerats av sekretariatets personal i konkurrens med alla andra
medlemmar med början kl. 10.00 anmälningsdagen. Andelen som valt att anmäla sig på
detta sätt har minskat sedan starten 2015.
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3. Medlemsbladet
Birgitta Johansson
Medlemsbladet och Programbladet har förändrats en hel
del under femårsperioden, till både form och innehåll.
Programbladet har blivit en separat publikation, liksom
årsmöteshandlingarna.
Medlemsbladet är en periodisk tidskrift som från och med
2017 ges ut fyra gånger om året; tidigare kom det fem
nummer per år. Tidningen är registrerad hos Patent- och
registreringsverket (PRV) och har föreningens ordförande
som ansvarig utgivare. Som periodisk tidskrift är den
momsbefriad när det gäller både tryck och postdistribution.
Upplagan har under femårsperioden ökat från drygt 3 000
exemplar till uppåt 5 000 exemplar – i takt med
medlemsökningen. Tidningen trycks hos Wikströms
Tryckeri i Uppsala.
Under 2014 var Karin Carlsson fortfarande ordförande i
arbetsgruppen för Medlemsbladet. Jag, Birgitta Johansson,
efterträdde henne från och med 2015, och hösten 2018
efterträddes jag i min tur av Frederic Öberg. Redaktionsgruppen har bestått av sex eller sju medlemmar större
delen av femårsperioden. I gruppen ﬁnns det olika
kompetenser som kompletterar varandra. Gruppens medlemmar kan skriva, göra layout och fotografera. Vid behov
anlitas externa skribenter och fotografer som alla arbetar
ideellt, liksom redaktionsgruppen.
Allt material som publiceras i Medlemsbladet anknyter till
Uppsala Senioruniversitetets verksamhet. Stående inslag är
bland annat porträtt av föreläsare och cirkelledare, information om resor och studiebesök, reseberättelser, alster
från Skrivarstugan, rapporter från det internationella
arbetet, information om anmälningssystemet, nytt från sekretariatet, artiklar om ﬁlmprojektet, rapporter från årsmöten, presentationer av Senioruniversitetets arbetsgrupper,
beskrivningar och referat av föreläsningsserier, referat från
Torsdagssalonger och från vårkollegier och höstsamråd.
Ambitionen är att ha balans mellan kommande aktiviteter och
aktiviteter som redan har ägt rum.
Från och med 2017 började tidningen innehålla mer övergripande artiklar om föreläsningsserier och andra evenemang
inom Senioruniversitetet. Exempel på det är ”Revolutioner i
kvinnovärlden” i nr 4, ”Torsdagssalonger ger mersmak” i nr 2 och
en artikel om jazzensemblen i nr 3 2017. Tanken var att vissa
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artiklar skulle kunna återanvändas i
jubileumsrapporten, och att artiklar om
föreläsningsserier skulle fungera som en
sorts ersättning för de temarapporter som
Senioruniversitetet inte längre ger ut. Under
2018 innehöll tidningen reportageliknande
artiklar om bland annat språkcirklarna
(nr 1), Skrivarstugan (nr 2) och Senioruniversitetets lokaler (nr 4).
När perioden började 2014 hade Medlemsbladets framsida rött huvud med vit
text. Programmet låg som inklamrad bilaga
i nr 1 och nr 4, och årsmöteshandlingarna
ingick i nr 2. Under 2015 och 2016 var
framsidans huvud vitt med texten Medlemsbladet i svart och Senioruniversitetets nya
logga på en röd platta. Från och med
höstterminen 2016 distribuerades Programbladet med Medlemsbladet, men inte inklamrad utan som separat bilaga.
Inför 2017 ändrades tidningen till både
layout och innehåll. Framsidan ﬁck blått
huvud med vit text. Inne i tidningen började
det dyka upp lite större artiklar, med större
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och ﬂer bilder. Utgivningen minskades från
fem till fyra nummer. Det nummer som
brukade innehålla årsmöteshandlingarna
ersattes av ett separat utskick av årsmöteshandlingarna.
Programbladet distribueras numera tillsammans med Medlemsbladet nr 1 och nr 3.
År 2018 var det dags för ändrad framsida
igen; redaktionen hade fått nya formgivare.
Framsidans huvud blev nu vitt med blå
text.
Medlemsbladet är bara en av Senioruniversitetets kanaler för medlemskommunikation.
Med tiden har webbplatsen www.usu.se blivit
allt viktigare för snabb information till
medlemmarna, och i början av 2019 lanserades också en medlemsapp för telefonen.
Men tidningen i pappersform står sig
fortfarande.
På www.usu.se kan man via arkivet läsa
alla nummer av Medlemsbladet sedan nr 3
2006 och alla program från och med våren
2011.

4. Tisdagsföreläsningar
Eva Willén
Varannan tisdag under jämna veckor har fria föreläsningar erbjudits alla USU:s medlemmar, de så kallade Tisdagsföreläsningarna. Föreläsningarna äger rum åtta gånger per
termin, det vill säga sexton gånger per år. Det ﬁnns en tydlig strävan att bjuda ett varierat
innehåll så att olika intresseområden tillgodoses. Ofta har föreläsningarna innehåll som
ligger i tiden och behandlar aktuella problemområden.
Ansvariga har varit arbetsgruppen för
Tisdagsföreläsningar som består av sex
personer med skilda intresseområden
(bilaga 2).

Sammanfattande besöksstatistik
Statistiken nedan visar hur föreläsningarna
från hösten 2014 till våren 2019 har fördelat
sig på olika kunskapsområden samt ger en
översikt över antalet besökande per år och i
relevanta fall per termin.
Antalet åhörare per år har successivt
stigit under perioden och överstiger nu 3 500
med god marginal. Något år har det nästan
tangerat 4 500 personer. Nu kan man
således räkna med ett åhörarantal per gång
om cirka 250 personer som ett medeltal,
men att ett maximumtal kan överstiga 450
personer. Även om åhörarantalet av skilda
skäl vid enstaka tillfällen kan ha varit lite

lägre så understiger det aldrig 100 personer.
Antal tillgängliga platser i de salar som stått
till buds för föreläsningarna, Grönwallsalen
på Akademiska sjukhuset och Missionskyrkans kyrksal, har fått avgöra hur mycket
folk som har kunnat släppas in med hänsyn
till rådande brandföreskrifter. För att bereda
utrymme i dessa föreläsningssalar för
USU:s medlemmar sker sedan 2015 registrering av medlemskorten vid entréerna.

Kunskapsområden och publikintresse
Fyra kunskapsområden omfattar en majoritet av föreläsningarna: samhällsvetenskap,
naturvetenskap, medicin och historiaidéhistoria. De tre förstnämnda drar särskilt
många åhörare. Aktuella frågor i samhällsdebatten väcker alltid intresse, och hit hör
också många naturvetenskapliga ämnen
där särskilt de med klimatinriktning lockat
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många besökande. Det har varit en strävan
att också få med föredrag inom de övriga
kunskapsområdena som de med anknytning till språkvetenskap, litteratur, konst
och musik även om dessa förekommer
något glesare.
Föreläsningar som väckt mycket stort
intresse och fått mer än 400 åhörare har
antingen haft välkända föredragshållare
eller omfattat ämnen som varit av särskild
aktualitet. Exempel på detta är föredrag av
samhällsdebattören och författaren Ola
Larsmo, av teater- och litteraturkritikern
Leif Zern och av miljödebattören Anders
Wijkman. De tre talade över ämnen som
rörde yttrandefrihet, judendom samt om
utmaningar att förändra ekonomiska ramverk så att sociala och ekologiska målsättningar ges prioritet. Andra välbesökta
föredrag har haft lokal Uppsalaanknytning
eller handlat om aktuell medicinsk forskning.

18

Även föredrag med litterär anknytning kan
röna påtagligt intresse, där exempelvis ett
föredrag om Selma Lagerlöf i modern
tappning
lockade
en
ovanligt
stor
åhörarskara.
Sedan vårterminen 2016 har alla föreläsningar med något undantag dessutom
ﬁlmats (efter godkännande av föredragshållarna) och sedan varit tillgängliga för
USU:s medlemmar på webbplatsen fjorton
dagar efter varje föreläsning. Den åtgärden
har varit mycket uppskattad både av dem
som inte kan ta sig till föreläsningslokalen
och av dem som vill ha en repetition av
föredraget på hemmaplan. Programmet som
erbjuds för våra Tisdagsföreläsningar har
lockat andra senioruniversitet att ta del av
valda inspelade föreläsningar. För närvarande sker ett sådant samarbete och
utbyte med Norrköpings senioruniversitet.

Konflikt och krig i religionens namn
Kjell-Åke Nordquist
Konﬂikter och krig gör sig dagligen påminda i nyhetsrapportering om ﬂyktingströmmar,
vapenutveckling och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Sedan millennieskiftet ställs i allt högre grad frågan om religion spelar en central roll för uppkomsten av
konﬂikter och krig, men frågan ställs också på ett annat sätt än under nittonhundratalet.

Att säga något precist om hur ”religion” och
”krig” förhåller sig till varandra är vid
närmare eftertanke bland det knepigare
man kan ge sig in på inom samhällsvetenskapen. För om vi i någon mån kan bli
överens om vad ett ”krig” är – till exempel
en väpnad ideologisk konﬂikt med minst en
stat inblandad och med ﬂer än ett tusen
dödade av vapen under ett år – så är det
notoriskt svårt att med någorlunda
precision säga vad som menas med
”religion”. Samtalet skulle kunna sluta här
om vi hade samma krav på tydlighet om
fenomenet ”religion” som vi har om
fenomenet ”krig”.
Men låt oss trots allt inte ge upp så enkelt
utan i stället bära med oss denna insikt och
resonera vidare om vad det är vi ser hända
omkring oss – för religionen åberopas mitt i
striden av många för att rättfärdiga deras
sak, medan andra använder religionens
samlande och försonande möjligheter för
att komma över splittring och konﬂikt.

Vilken roll har religionen?
Det ligger nära till hands att tänka att det är
religiösa sakfrågor som skulle vara religionens bidrag till konﬂikter, men det är
tveksamt om vi över huvud taget har sådana
”religionskrig”. Istället ser vi hur religionen
ﬁnns med i det politiska livet generellt i
många länder, och därmed kan den också
bli en helt naturlig faktor till exempel vid
mobilisering inför konﬂikter (Sri Lanka). På
samma sätt ingår den i identiteten hos ena
eller båda sidorna (Nordirland), eller den får
ersätta misslyckad sekulär politik (Algeriet,
Palestina) med något annat, och den kan få

legitimera en förändrad eller helt ny statsbildning (Iran, Sudan), som baseras på
religiösa begrepp och principer istället för
sekulära. Att vi därmed får ett knippe
sammanhängande frågor, där några har
religiöst motiverade grunder är kanske inte
underligt – de gör alla anspråk på att
motivera en konﬂikt. Därmed är de den
mest typiska orsaken till konﬂikter där
religion över huvud taget ingår i den
samlade politiska retoriken.
Samtidigt behöver det nog påpekas att i
många, ofta välkända, konﬂikter har vi inte
alls en situation av detta slag. Några
exempel är de olika gerillakonﬂikterna i
Colombia, motsättningarna i Västra Afrika,
inklusive Kamerun, de långvariga konﬂikterna i Kaukasus eller gerillakriget i Nepal.
De har länge funnits på den mediala
näthinnan, och några av dem har lösts
genom förhandlingar eller avgjorts med
ensidig militär seger.

Konfliktmönstret i dag
Som framgår av exemplen vi hittills nämnt,
är de allra ﬂesta konﬂikter inbördeskrig av
något slag, en del av dem gäller helt enkelt
regeringsmakten, andra gäller landets
konstitutionella struktur, till exempel krav
på (ökat) formellt självstyre, respekt för en
minoritet eller det mest extrema kravet,
utbrytning för att bilda en ny stat (som
Sydsudan för något år sedan). Antalet
mellanstatliga krig kan (med undantag för
balkankrigen på 1900-talet) räknas på ena
handens ﬁngrar under varje år efter 1945, ja
många år har det inte varit något krig alls
mellan stater.
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Det senaste decenniet har två trender
kunnat urskiljas, dels har antalet väpnade
konﬂikter ökat generellt. Den rörelse nedåt i
antal som var tydlig efter avslutandet av
krigen på Balkan under 1990-talet har de
senaste fem åren vänts i en utveckling
tillbaka mot nästan samma höga nivå
(under 2017 49 stycken större väpnade konﬂikter). Den andra trenden är att allt ﬂer
internationella aktörer, läs andra stater,
lägger sig i konﬂikter i andra länder än det
egna. Inte sällan förs krig genom ombud.
Två långvariga exempel på detta är krigen i
Syrien respektive Jemen. Konﬂikten blir
därmed uppdelad i olika intressesfärer av
aktörer som inte bara är oense med andra
aktörer om de stora konﬂiktlinjerna, utan
som också kan vara oense sinsemellan om
hur en lösning i framtiden borde se ut. Detta
är förödande för att politiska framsteg ska
kunna göras.

Terrorism
Många associerar till fenomenet terrorism
när frågan om religionens roll i konﬂikter
kommer upp. Med tanke på retoriken kring
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ﬂera spektakulära attacker, där elfte september i New York är den kanske mest
rafﬁnerade, är det inte underligt eller
missvisande.
Men terrorism som sådan, eller i sekulär
form, är ju inte en ny företeelse efter
millennieskiftet, varken i Europa eller på
andra håll i världen. Terrorhandlingar har
varit ett löpande inslag i många större och
mera långvariga väpnade konﬂikter och
krig, de är inte bara utslag av mindre
gruppers
självpåtagna
ambitioner.
I
inbördeskrigen i Colombia, Sri Lanka,
Filippinerna – för att nämna tre exempel –
har terroraktioner, till exempel mot
marknader eller i form av kidnappningar
tillhört den etablerade arsenalen hos ﬂera
aktörer i årtionden.
Att med religion legitimera terror, det vill
säga en handling som avser att skapa
skräck (hos en folkgrupp eller ett land
genom oförutsägbara och icke-diskriminerande våldshandlingar), går bortom varje
form av religiöst och moraliskt övervägda
former för tillåtliga krigshandlingar, till
exempel av det slag som läran om det
rättfärdiga kriget kan tänkas legitimera.

Men detta sker som vi ser i alla fall, genom
extrema tolkningar hos grupper i olika
religiösa traditioner, grupper som ibland
funnits under långa tider men utan resurser
att ta politiskt utrymme. I Mellanöstern har
detta ändrats och några har givits en roll
genom att externa ﬁnansiärer betalar deras
”krigföring”. Mest iögonfallande är detta i
spelet kring det politiska vakuum som
uppstod efter Saddam Husseins fall i Irak,
den arabiska vårens politiska konvulsioner i
arabvärlden, och den internationella närvaron i östra Medelhavsregionen i samband
med Syriens sönderfall i politiskt ohållbara
konstellationer.
Att utifrån en sådan utveckling säga något
generellt om religion och konﬂikt i hela
världen är naturligtvis inte möjligt, men
situationen med IS, växande spänning
mellan Shia och Sunni inom islam samt den
ökande religioniseringen av den israeliskpalestinska konﬂikten är alla effektiva
illustrationer av hur en religiös begreppsvärld bakats ihop med ekonomiska och
maktpolitiska intressen. Nu sker det i
Mellanöstern. Nästa gång kan det vara i en
annan region.

Den andra sidan
Man kan säga att religionen som fenomen är
helt i händerna på dess uttolkare och
utövare när det gäller dess roll i konﬂikter.
Därför kan religionen lika gärna vara en del
av lösningen som av problemet. I samhällen
med långvariga konﬂikter om makt och
inﬂytande är det inte sällan religiösa

företrädare som är de enda som kan samla
grupper i konﬂikt vid samma bord, vare sig
det är ett nattvardsbord i det katolska
Nicaragua eller ett förhandlingsbord i det
muslimska Malaysia. Exemplen är vanliga,
de ﬁnns inom alla religioner och det är bara
bristen på medialt intressanta aktioner i
dessa sammanhang som gör att denna typ
av initiativ är mindre kända än IS
våldshandlingar.

Avslutningsvis
Den massmediala logiken ger oss en skev
bild av hur relationen mellan religion och
konﬂikt ser ut om vi skulle dra slutsatser
baserade på vad medierna normalt presenterar. Men våra slutsatser blir lätt för
snabba, bilden är mångfacetterad och detta
är hoppfullt. Det ﬁnns inget självklart
samband mellan att samhällen är starkt
religiösa och samtidigt benägna till (väpnad)
konﬂikt. Det är uttolkare och utövare det
hänger på.
Behovet av eftertanke och en mera
mångsidig information om komplexiteten i
konﬂikter är stort i denna fråga. Detta är
särskild viktigt i ljuset av det alltmer
polariserade offentliga samtal om politik,
demokrati och religion, som växer fram inte
bara på europeiska eller amerikanska
arenor, utan även i betydande grad på andra
kontinenter.
Kjell-Åke Nordquist höll våren 2017 en Tisdagsföreläsning med rubriken ”Konﬂikt och krig i
religionens namn”.
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Vårt fattiga svenska språk
Catharina Grünbaum
Som språkvårdare under snart ett halvt sekel har jag haft den inte alltid så muntra
uppgiften att ta emot klagomål över svenska språkets förfall. Det är språkbrukarna som
klandras, de som inte bara brukar utan även anses missbruka vårt språk. Men själva
svenska språket kommer inte heller undan: det är ju så fattigt i jämförelse med andra
språk. Med andra språk menas i första hand engelskan.
Alla som har sysslat med översättning vet
dock att målspråket, det som man översätter till, alltid känns fattigare än källspråket, det man översätter från. Det är ju
inte så att översättare till den ordrika
engelskan sitter med en skattkista med ord
att ta till när de möter ord som lagom eller
allemansrätt eller snapsvisa. Om man i stället
för att klaga inventerar svenska språkets
tillgångar ska man ﬁnna att det inte är så lite
det har att erbjuda för den som har ögon och
öron.
Många utlänningar tycker att svenskan
låter vacker: prosodin med de omväxlande
accenterna som i ´anden och `anden, de
enkla konsonantanhopningarna och de
klara vokalerna: klar, mor, blå.
I Sverige kan vi också skatta oss lyckliga
över att ha ett begrepp som klarspråk, ett
myndighets- och juristspråk som är begripligt för allmänheten och resultatet av
kraftiga språkvårdsinsatser under 1900talet. Över huvud taget är syntaxen i dagens
svenska rätt okomplicerad. I gengäld har vi
oerhörda möjligheter att genom ordföljden
variera enkla meningar och ge dem olika
emfas: Jag tänker verkligen inte gå till jobbet i
dag. I dag tänker jag verkligen inte gå till
jobbet. Till jobbet tänker jag i verkligen inte gå
i dag. Gå till jobbet i dag tänker jag verkligen
inte. Inte tänker jag då gå till jobbet i dag, inte.
Inom ordbildningsområdet har svenska
språket knappast någon topplacering. Vi
saknar till exempel sådana ordbildningselement som andra språk använder för att
skapa diminutiver, som tyskans Gretchen,
Brüderlein, spanskans -ito/ita: un poco, un
poquito – 'lite ' och 'ännu mindre', och
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italienskan: signora – signorina. De slaviska
språken ska vi inte tala om, där ﬁnns ett otal
möjligheter att skapa diminutiver och
smekformer, och till och med i verben kan
man peta in ett morfem som uttrycker
intensitet, storhet eller litenhet.
Men vi klarar oss med hjälp av sammansättningar: Greta-lill, Pelle-plutten, Stinastumpan. Med förleden stor- och små- kan vi
göra sammansättningar som storstad/småstad, storskalig/småskalig. Vi kan intensiﬁera
både verb och adjektiv: småstäda/storstäda,
småsnyfta/storgråta,
smågnabbas/storgräla,
småﬂina/ storskratta. Man kan vara småfånig.
Vi har förstärkningsord som nästan blir
morfem: jättebra, kanonbra, urbra, helbra,
skitbra, dödbra. Färger kan förstärkas:
knallblå, illgul, chockrosa.
Vi har vidare (sedan 1700-talet) dragit
fördel av avledningsändelsen -is, vardaglig
men praktisk, eftersom den lånar sig till
både substantiv och adjektiv och åt hela
syntagmer: Gästis, champis, kändis, stridis,
grattis, bakis, brådis. Inte minst uppskattad
som smekform: Kattis, Snuttis, Rålis (Rålambshovsparken).
Annars är det i sammansättningarna
som svenskan visar sin rikedom. Möjligheten att skapa sammansättningar har vi på
både gott och ont. Vi är överrika på
odrägliga förlängningar som målsättning för
det enkla mål och frågeställning för fråga,
och av termliknande ord som kvittblivningsproblematik (problemet att bli av med
soporna), resursallokering, målfunktion, prestationsenhet. Sammansättningar kan bli till
hela paket för ett mångordigt innehåll, paket
som inte alltid är så lätta att packa upp.

Men inte så få av våra sammansättningar
är å andra sidan poesi i vardagen: sommarvarm, vintervit, bottenfrusen, dödsmärkt:
”have the marks of death on one's face” är
vad en svensk-engelsk ordbok tillhandahåller för det senare, och det är ju inte ett
begrepp utan en beskrivning.
När tidningsläsare vid skilda tillfällen
ombetts att skicka in vad de anser vara
svenska språkets vackraste ord hittar man i
toppen ord som dagsmeja, solregn, skärgård,
sunnanvind, sjöbris, havsblå. Och alldeles
särskilt: vårdagjämning. Finns det något ord
som väcker sådana förhoppningar om ljus
och liv i våra vinterfrusna bröst som vårdagjämning? Vad är vernal equinox mot det? En
doftlös term. Av de här enkäterna att döma
är vi häruppe ett släkte som törstar efter
naturupplevelser och skönhet mer än efter
ﬁlosoﬁska och moraliska begrepp. Och vi
uttrycker dem med sammansättningar.
Om svenska vore ett världsspråk, då skulle
den svenskspråkiga lyriken vara världslyrik.
Här nu några få exempel på vad som redan
hos Stiernhielm kallades ordglädje: först hos
honom själv och hans friskdaggdrypande
druvor som det är bäst att njuta av innan
man ligger där stockstelnad, styver och döder.
Hos romantikern Stagnelius blir det enkla
gräset till smaragdegrunden och himlen till
azurrymdernas kristallesalar. Karlfeldt bjuder
på skymningsväg, månglittermjöl, ”vi skynda
bort på ångestheta sulor”. Harry Martinsons

träﬂöjtsklara gök ropar åt den ljuva Aino i
det susande Karelen i hans ”Aniara”. Tomas
Tranströmer kör ner händerna i sina
haydnﬁckor.
Ordskapande och ordlek har vi också hos
Cornelis Vreeswijk och Povel Ramel och
många andra utanför den höga lyriska
parnassen. Utanför denna parnass ligger
också den svenskspråkiga specialiteten
snapsvisan:
Jag är getingen, färdknäppen, orren och göken.
Jag är tutingen, rackaren, järnet och kröken.
Knappen innanför västen är jag.
Jag är klämtaren, luringen, nubben och fjutten.
Jag är jamaren, rövaren, supen och hutten.
Ja, den godaste pärlan är jag.
Snapsvisan är skriven av Ulrika Thunstedt,
och sjungs på melodin Det var dans bort i
vägen. Hon vann med den det svenska
mästerskapet i genren 2003. Inte förrän
någon visar mig med konkreta exempel att
det ﬁnns språk som har ﬂer namn på
snapsen än svenskan kommer jag att
erkänna att vårt språk är fattigt – och då
bara på det området.
Catharina Grünbaum höll våren 2018 en
tisdagsföreläsning med titeln ”Svenska
språkets rikedom”.

Ordförklaringar enligt Svenska Akademiens ordlista:
Morfem – betydelsebärande språklig enhet
Prosodi – stavelsers längd, styrka, tonhöjd och hörbarhet
Syntagm – förening av betydelsebärande enheter
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Människan och AI – tillsammans mot framtiden
Fredrik Heintz
Datorprogram som slår de mänskliga stormästarna i spel som Go, Jeopardy och poker.
Människoliknande robotar som kan bära lådor, springa och utföra parkour. Självkörande
bilar ute i traﬁken mitt ibland oss. För tio år sedan var allt detta otänkbart. I dag är det
verklighet. Bakom de imponerande framstegen ligger artiﬁciell intelligens. Vad är det
egentligen? Var går gränsen för vad som är möjligt? Hur kommer det att påverka oss?
Artiﬁciell intelligens (AI) kan beskrivas som
system som kan ta in data, se sammanhang
samt fatta beslut och agera utifrån dessa.
Ofta pratar man om system som känner av
omgivningen, tar fram en plan för att uppnå
sitt mål och sedan utför denna plan (SensePlan-Act). I många fall kan sådana system
även lära sig av data som ingår i systemet.
Ett exempel är Googles AI-bolag DeepMind
som utvecklat mjukvara som heter AlphaGo
och spelar det kinesiska brädspelet Go. År
2015 besegrade AlphaGo den främsta
mänskliga Go-spelaren. Det nya är att
Google nu utvecklat ett självlärande system
som kallas AlphaGo Zero. AlphaGo Zero har
nu slagit sin företrädare AlphaGo i 100
matcher av 100. Det som är speciellt med
AlphaGo Zero är att programmet inte har
lärt sig spela genom att analysera hur
människor spelat tidigare utan genom att
spela mot sig själv. AlphaGo har sedan även
lärt sig spela schack. Samma tekniker har
även använts av Google för att minska
kostnaderna för att kyla deras datacenter
med 40 procent.

Människans kognitiva funktioner som
modell
Forskningsområdet artiﬁciell intelligens
studerar hur man kan få datorer att göra
saker som vi människor anser kräver intelligens, som att planera, lösa problem, förstå
naturligt språk och lära oss nya saker.
Eftersom det är omtvistat vad intelligens
verkligen är så fokuserar man ofta på
system som beter sig intelligent utan att
påstå att de verkligen är intelligenta. Vad
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mänsklig intelligens är och hur den
fungerar studeras framför allt inom det
närliggande forskningsområdet kognitionsvetenskap. Där är man ofta intresserad av
att skapa algoritmer eller program som
bygger på modeller av hur mänskliga
kognitiva funktioner fungerar. Det vanliga
inom AI är annars att man skapar algoritmer och program som uppvisar ett intelligent beteende utifrån datavetenskapliga
principer, även om det kan ﬁnnas en
biologisk inspiration. Ett klassiskt exempel
på biologisk inspiration är artiﬁciella
neuronnät (ANN) som är en kraftigt
förenklad modell av hur neuronen i hjärnan
fungerar som sedan implementeras i en
dator.
AI har många underområden som
studerar olika delar av intelligent beteende.
De två viktigaste delområdena har varit
kunskapsrepresentation och slutsatsdragning
(knowledge representation and reasoning)
samt maskininlärning (machine learning).
Inom kunskapsrepresentation studerar man
hur kunskap kan representeras av en dator.
Inom slutsatsdragning studerar man hur
man kan dra giltiga slutsatser från observationer, kunskap och annan information.
Inom maskininlärning studerar man hur en
dator kan lära sig saker som att hitta
mönster, känna igen föremål, eller agera för
att uppnå speciﬁka mål. I dag är det framför
allt maskininlärning som fått stor
uppmärksamhet.
Den förra AI-vågen som var som starkast
på 1980-talet handlade mycket om expertsystem som skulle kunna fånga mänsklig
kunskap och agera som ett intelligent
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beslutsstöd. Förväntningarna är ungefär de
samma i dag, men teknikerna annorlunda
och det är fullt rimligt att det faktiskt
kommer att lyckas betydligt bättre den här
gången.
Det vi ser växa fram är ett nytt sätt att
programmera datorer. I stället för att utifrån
en analys av problemet ta fram en lösning
så kan man genom att samla in en stor
mängd exempel på vad systemet ska göra få
fram ett program som approximerar dessa
exempel så gott det går. För problem som är
väldigt svåra att analysera, som att känna
igen föremål i bilder eller tolka tal så
kommer det här troligen att få stort genomslag. Den här typen av lösningar fungerar
bra där vi tydligt och klart kan speciﬁcera
vad systemet ska göra och där vi kan avgöra
om slutresultatet är rätt eller fel. Samtidigt
får vi människor en viktig roll att ställa rätt
frågor och utvärdera om systemen gör rätt
eller fel.

Interaktionen mellan människa och AI
Traditionellt har AI handlat mycket om att
automatisera uppgifter som kräver intelligens. Då det troligen är relativt få saker
som kommer att automatiseras helt, så
kommer intresset och vikten av interaktion
mellan människa och AI sannolikt att öka
stadigt. Det är viktigt att komma ihåg att ett
AI inte kan tänka i mänsklig bemärkelse och
att de nästan uteslutande kan en och endast

en sak. De är inte på något
sätt generella som vi människor. Samtidigt utmanas
vår självbild. Det är inte
längre lika tydligt vad som är
genuint mänskligt då gränsen
för vad som är möjligt för
datorer hela tiden ﬂyttas fram.
Troligen kommer ﬁlosoﬁn att
få en renässans när vi tvingas
artikulera vad det är som gör
oss människor unika.
Ett exempel är schack, där
vi människor inte har haft en
chans mot datorn de senaste
20 åren. Ändå ökar intresset för schack, och
kvaliteten på schackspelarna ökar eftersom
de tränar mot datorerna. Dessutom är det så
att om man kombinerar människor och
schackdatorer så är de bättre än både de
bästa människorna och de bästa datorerna.
Det handlar alltså inte om antingen
människa eller maskin, utan både och. En
intressant och viktig observation är att det
är en annan färdighet att vara bra på att
spela schack med datorhjälp jämfört med
utan.
Vi kommer alltså att behöva utbilda folk
för att kunna lösa problem tillsammans
med datorer. Datalogiskt tänkande (computational thinking) är ett begrepp som fångar
denna förmåga i en uppsättning färdigheter
och inställningar som tillsammans förstärker vår förmåga att lösa problem på ett
sådant sätt att datorer kan hjälpa till. Den
amerikanska forskaren Jeannette Wing har
argumenterat att datalogiskt tänkande är en
fjärde grundläggande färdighet lika viktig
som att läsa, skriva och räkna.

AI ska stödja människan
Allt eftersom AI-verktygen blir allt mer
kraftfulla och integrerade i samhället ökar
kraven på dem. Särskilt de etiska kraven är
viktiga. I april 2019 kom EU-kommissionens High-Level Expert Group med
etiska riktlinjer för pålitlig och människocentrerad AI. För att vara pålitligt krävs det
att AI-systemet följer lagen, uppfyller de
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etiska kraven samt är implementerat på ett
robust och säkert sätt. Ett viktigt etiskt krav
är att människan är i centrum och stöds,
snarare än begränsas, i sin autonomi och
möjlighet att självständigt fatta beslut över
sitt liv.
Troligen kommer vi att se en strid ström
av imponerande AI-tillämpningar. Samtidigt
kommer det troligen att visa sig betydligt

svårare att uppnå generell intelligens
liknande den vi människor har. I stället
hoppas och tror jag att AI kommer att
fungera som kraftfulla verktyg som låter oss
människor lösa allt mer komplexa och
storskaliga problem. Vi står inför många
stora utmaningar som klimatpåverkan och
en offentlig sektor som förväntas uppfylla allt
större krav från oss medborgare samtidigt
som resurserna är begränsade, särskilt
tillgången till personal. För att lösa dessa
kommer AI med stor sannolikhet att vara en
viktig del.
Sammanfattningsvis handlar det alltså
om människan och AI tillsammans.
Fredrik Heintz höll hösten 2018 en Tisdagsföreläsning med titeln ”Artiﬁciell intelligens –
var är vi och vart är vi på väg?”.
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Spanska sjukan – 1900-talets stora sjukdomskatastrof
Elisabeth Engberg
När första världskriget började gå mot sitt slut inträffade en av världshistoriens största
sjukdomskatastrofer. Under åren 1918-1920 skördade en världsomspännande epidemi av
inﬂuensa mer än 50 miljoner liv. Epidemin kom att få kvardröjande konsekvenser för både
individer och samhälle, långt efter att den hade avklingat.
Spanska sjukan var en allvarlig variant av
Inﬂuensa A, det inﬂuensavirus som återkommande drabbar oss varje vinter.
Inﬂuensaviruset är föränderligt till sin
karaktär. Ibland är förändringarna små
vilket resulterar i en ny variant av säsongsinﬂuensa. Ibland är förändringarna större
och av genetisk karaktär vilket kan resultera
i en epidemi eller pandemi. Egenskaperna
hos det inﬂuensavirus som orsakade
spanska sjukan hade förändrats på ett sätt
som gav sjukdomen andra och mycket
allvarligare konsekvenser än en vanlig
säsongsinﬂuensa. Fler blev sjuka, dödlig26

heten blev högre och dödlighetsmönstret
var annorlunda. Medan en vanlig säsongsinﬂuensa drabbar de övre luftvägarna och
orsakar hosta och feber, ﬁck många av dem
som insjuknade i spanska sjukan snabbt
allvarliga lungkomplikationer. Efter bara
några dagars sjukdom kunde lungödem,
lungblödningar eller sekundära lunginﬂammationer leda till döden.
I Sverige mer än fördubblades den totala
dödligheten i infektionssjukdomar mellan
1917 och 1918. Näst intill hela överdödligheten hänförs i statistiken till utbrottet av
inﬂuensa. Inﬂuensadödligheten var allra

Sjukstugan i Sveg under spanska sjukan omkring 1918.
Foto:Okänd/Jamtlis fotosamlingar

störst i åldersgrupperna 20−30 år och
30−40 år. Det var inte de äldre och sköra
som dukade under utan de unga och starka,
arbetsföra män och kvinnor och familjeförsörjare som stod mitt i livet. Sammantaget var mer än 99 procent av dem som dog
i spanska sjukan yngre än 65 år. Hur många
som blev sjuka vet vi inte eftersom det
saknas tillförlitlig statistik över sjukdomsfall, men enstaka undersökningar
pekar på en sjuklighet i befolkningen på
mer 50 procent.

Spanska sjukan i världen och i Sverige
Även om vi inte säkert vet när och var de
första fallen av den inﬂuensa som skulle
komma att bli känd som spanska sjukan
inträffade, så vet vi att det nog inte var i
Spanien. Första världskriget rasade och det
påverkade nyhetsförmedlingen. Rykten om
en uppblossande epidemi ansågs kunna
spela ﬁenden i händerna och skada stridsmoralen, så därför var rapporterna om det
epidemiska läget i de krigförande staterna

ofta censurerade och ibland hemligstämplade. Att epidemin ﬁck namnet
spanska sjukan beror på att de första
tidningsrapporterna om en smittsam och
dödlig inﬂuensaliknande sjukdom kom just
från Spanien, som inte var ett krigförande
land. Somliga hävdar att epidemin har sitt
ursprung i USA och fördes till Europa med
amerikanska trupper. Viruset kan ha förts
över till människa från fåglar i överfyllda
militärläger där trångboddheten var stor;
många soldater var skadade och sjuka och
därmed mottagliga för infektion. Andra
menar att viruset, likt många andra
inﬂuensavirus, hade sitt ursprung i Asien
och under krigsåren fördes till Europa och
USA med kinesiska och vietnamesiska
gästarbetare. Oavsett vilken av dessa
hypoteser som är mest trovärdig är det utan
tvivel så att första världskriget och de
speciella förhållanden som då rådde hade
betydelse för epidemins spridning och
utbredning både i Europa och USA.
I Sverige kom de första rapporterna om
sjukdomsfall i juni 1918. Sjukdomen hade
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kommit till Malmö med resande från Tyskland, men den sades vara av mild natur.
Smittan spreds snabbt och bara några
veckor senare fanns rapporter om
sjukdomsfall från hela Sverige, däribland
vid många militärförläggningar där förutsättningarna för smittspridning var goda.
Sjukdomsutbrotten i Sverige under juniaugusti 1918 betecknas ibland som
”sommarvågen”, som beskrivs ha varit mild
till sin karaktär. Men det skulle inte dröja
länge innan inﬂuensan visade ett annat
ansikte. I augusti började sjukdomsbilden
bli allvarligare och dödligheten ökade,
framför allt hos tidigare starka och friska
yngre och medelålders kvinnor och män.
Dödligheten nådde sin kulmen under
oktober−november 1918.
Totalt rapporterades 27 379 döda i
inﬂuensa i Sverige under 1918. Den högsta
dödligheten, 866 per 100 000 invånare, nära
dubbelt så hög som i landet som helhet,
rapporterades från Jämtland där det fanns
två stora militärregementen. Sjukligheten
var också utbredd. ”I somliga byar ﬁnns inte
en enda frisk person som kan ta hand om de
nödvändiga sysslorna”, rapporterade förste
provinsialläkaren i Västerbotten doktor
Forsman i sin årsrapport för 1918. I
november−december 1918 avklingade den
första stora epidemivågen, men efter årsskiftet tog smittspridningen fart igen och
den andra vågen var ett faktum. Mellan
januari och mars 1919 rapporterades totalt
7 341 dödsfall. Den tredje vågen under vårvintern 1920 drabbade framför allt i norra
Sverige och blev särskilt allvarlig i områden
som tidigare inte hade haft några sjukdomsutbrott.

Hur hanterade Sverige spanska sjukan?
De åtgärder som vidtogs från ofﬁciellt håll
för att möta den utbredda epidemin blev
mer reaktiva än förebyggande. Vid utbrottet
1918 saknades i praktiken effektiva redskap
att hantera ett omfattande utbrott av
epidemisk inﬂuensa. Gällande hälsovårdslagstiftning var utformad med tanke på
kolera som huvudsakligt epidemiskt hot,
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och bestämmelserna om isolering, karantän,
desinfektion, gränskontroller och skeppsinspektioner fungerade inte alls för att
hantera inﬂuensans snabba och okontrollerade spridning. Inom läkarkåren rådde
dessutom stor oenighet om hur epidemin
skulle hanteras. På den ena sidan i debatten
stod läkare inﬂuerade av modern
bakteriologi som argumenterade för att
preventiva åtgärder som isolering, skolstängningar och uppmaningar till förbättrad
hygien skulle sättas in för att bromsa in
spridningen. På den andra sidan i debatten
stod förespråkare för en mer traditionalistisk hållning, skeptiska till den eventuella
effekten av interventioner i förebyggande
syfte. De föreslagna åtgärderna skulle bara
skapa rädsla och oro, menade man, och
därmed göra mer skada än nytta. Givetvis
fanns även samhällsekonomiska bevekelsegrunder med i sammanhanget, då rekommendationer om stängningar och mötesförbud skulle få ekonomiska konsekvenser
både för samhälle och enskilda. Konsekvensen av meningsskiljaktigheterna inom
läkarkåren var att det under lång tid
saknades tydliga riktlinjer från den ytterst
ansvariga myndigheten Kungliga Medicinalstyrelsen. I dagspressen anklagades
medicinalstyrelsen från ﬂera håll för
passivitet. Det gjordes alltför lite, och det
som gjordes kom alltför sent.
På regional nivå ansvarade länsstyrelserna för att samordna behoven av extra
sjukvårdspersonal till drabbade områden.
Provinsialläkare och lokala beslutsfattare
kunde begära hjälp hos länsstyrelsen, som i
sin tur anhöll hos Kungliga Medicinalstyrelsen om extra resurser. Sjukvården var
inte utbyggd på samma sätt som i dag och
beﬁntlig vårdpersonal var ofta hårt belastad
av den utbredda sjukligheten och de många
dödsfallen. I landets glesbygdsområden var
tillgången till utbildad medicinsk personal
ofta bristfällig, till följd av läkarbrist och
rekryteringssvårigheter. Under senhösten
1918 beslutades slutligen om förbud mot
folksamlingar, särskilt sådana som var
relaterade till nöjen. Men förbuden kom ofta
för sent och infördes först när sjukligheten

redan var utbredd i lokalsamhället. Skolstängningar rekommenderades under en
period av fyra veckor efter att sjukdomen
hade brutit ut. Varje kommun ﬁck dock själv
besluta ifall skolor skulle stängas eller inte. I
praktiken kom skolstängningar i mycket
liten utsträckning att tillämpas i förebyggande syfte, utan skolor stängdes främst
för att både elever och lärare var sjuka.
Även på lokalplanet var de åtgärder som
vidtogs mer inriktade på att hantera
konsekvenserna av spanska sjukans
framfart än på att förebygga smittspridning.
Samhällets stöd hade ofta karaktären av
akuta insatser för att hjälpa drabbade i
behov av vård, omsorg om barn eller behov
av hjälp med vardagsgöromål. Från
nationell nivå kom slutligen under hösten
1918 en enkel broschyr som gav råd om
åtgärder för att förhindra och förebygga
spridning av inﬂuensa. Där uppmanades
allmänheten att undvika folksamlingar,
tvätta händerna ofta, undvika kontakt med
smittade samt att stanna hemma vid
sjukdom. Det fastslogs också att det inte
fanns några mediciner som kunde bota
sjukdomen.

Spanska sjukan i Arjeplog
Den högsta inﬂuensadödligheten i spanska
sjukan i Sverige under tidsperioden
1918−1920 återﬁnns i Arjeplog, en glest
befolkad fjällsocken i Norrbotten där stora
delar av befolkningen bodde i väglöst land.
Det var i samband med den årliga vintermarknaden i februari 1920 som den
fruktade sjukdomen började sprida sig i
befolkningen och katastrofen var snart ett
faktum. Förutsättningarna för smittspridning var extremt goda. Trångboddheten var
stor i kyrkbyn under marknadsdagarna, och
de hygieniska förhållandena var lika
provisoriska som boendet. Tidigare epidemivågorna under 1918 och 1919 hade inte
nått Arjeplog, så mottagligheten för
sjukdomen var stor i befolkningen.
Inﬂuensasmittan spreds snabbt och
effektivt, först i kyrkbyn och sedan ut över
den vidsträckta socknen med hemvändande

marknadsbesökare. När epidemin avklingade mot slutet av april hade nära 3 procent
av socknens befolkning avlidit i sjukdomen.
Många av de döda var småbarnsföräldrar,
och när epidemivågen hade avklingat hade
nära 100 barn i Arjeplog förlorat en förälder
och ett tiotal barn blivit helt föräldralösa.
För både samhälle och befolkning ﬁck
utbrottet av spanska sjukan kvardröjande
konsekvenser långt efter att epidemin hade
avklingat. Hjälpbehovet var stort bland de
drabbade. Familjer hade förlorat sin
försörjning, barn stod utan daglig omsorg
eller hade lämnats helt ensamma. Familjenätverk hade tunnats ut och försvagats av
sjukdom. Även för de överlevande kunde
fortsatt svaghet och komplikationer göra det
svårt att sköta arbete, familj och hushåll.
Arjeplog var under den här perioden en av
länets fattigaste socknar och omsorgen om
många splittrade och nödställda familjer
blev en tung börda att bära för lokalsamhället.
I väntan på att sjukvårdspersonal skulle
komma till socknen gjorde man vad man
kunde med beﬁntliga resurser. Arjeplog
saknade fast läkare men där fanns en
distriktssköterska och en sjukvårdsutbildad
pastorsdiakon. Tillsammans med många
frivilliga arbetade de dygnet runt med
sjukbesök. Det handlade inte bara om att
bistå de sjuka i kyrkbyn utan organiserade
insatser gjordes för att med skidor, häst och
släde ta sig ut till mer avlägsna byar och
nybyggen där hela familjer kunde ligga
sjuka utan möjlighet att kalla på hjälp. När
läkare och sjuksköterskor väl anlände som
förstärkning mötte de stora utmaningar. De
ﬂesta var unga och oerfarna, och hade
varken prövat på epidemisjukvård under
extrema förhållanden eller arbete i väglöst
land i norra Sveriges glesbygd. Läkare och
sjuksköterskor som aldrig tidigare stått på
skidor tvingades ut på sjukbesök under
extrema väderförhållanden och ﬁck möta
en nöd de aldrig hade kunnat föreställa sig.
Några av deras berättelser återgavs i
pressen och kom att få stor spridning över
hela Sverige. Den mest kända är förmodligen
syster Matildas skakande berättelse om
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besöket på ett avlägset nybygge där en
kvinna, hennes tre barn och hennes svärföräldrar hittades döda och resten av
familjen svårt sjuk.
De skakande skildringarna av händelserna i Arjeplog kom att ge eko på ett
nationellt plan i samhället. I riksdagen
bidrog de till att ge den segslitna frågan om
hur tillgången till sjukvård och läkartillgång
i Norrlands glesbygdsområden skulle förbättras en annan klangbotten. Arjeplog hade
stått utan ordinarie provinsialläkare under
längre tid och i riksdagen var ledamöter på
Norrlandsbänken inte sena att använda katastrofen i Arjeplog som belysande exempel på
hur illa det kunde gå när det saknades
tillgång till sjukvård. I mars 1921 presenterades ett antal förslag på hur sjukvården i
landets ödemarksområden skulle förbättras.
Förslaget om att inrätta distriktssjukstugor i
provinsialläkardistrikt där avståndet till
närmaste lasarett var stort kom att få stor
betydelse under lång tid framåt. Sjukstugorna skulle ha tio vårdplatser för allmän
sjukvård, platser för tuberkulosvård, samt
vara försedda med en operationsavdelning
för akuta ingrepp. Arjeplog ﬁck sin
sjukstuga 1923 och kort dessförinnan även
sin första ordinarie provinsialläkare sedan
1915, den legendariske lappmarksdoktorn
Einar Wallquist som kom att leva och verka i
socknen fram till sin död 1985. I Norrbotten
omvandlades sjukstugorna till läkarstationer under 1960-talet, medan distriktssjukstugorna än i dag utgör en viktig
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komponent i Region Västerbottens sjukvårdsorganisation.

Avslutning
Utbrottet av spanska sjukan i Sverige ﬁck på
kort tid genomgripande och kvardröjande
konsekvenser för individ, familj och
samhälle. Mer än 35 000 människor i aktiv
ålder dog en alltför tidig död. Släktnätverk
tunnades ut, barn förlorade sina föräldrar
och familjer ﬁck svårt att klara sin försörjning. På alla plan i samhället ﬁck man
kämpa med att hantera de direkta konsekvenserna av epidemiutbrottet och behovet
av hjälp hos de drabbade. Samtidigt ledde
epidemin också till ett uppvaknande när det
gäller behovet av sjukvård och bättre livsvillkor i norra Sverige.
Utbrottet av spanska sjukan ledde också
till att vi kom att betrakta det lynniga
inﬂuensaviruset med större respekt än
tidigare. Trots att ett sekel har gått sedan
pandemiutbrottet pågår fortfarande forskning kring spanska sjukans gåta. Förhoppningsvis kan fortsatta och fördjupade
studier med moderna avancerade metoder
av det virus som orsakade 1900-talets
största sjukdomskatastrof ge nya och värdefulla insikter i den fortsatta kampen mot
framtida och ännu okända epidemiska hot.
Elisabeth Engberg höll hösten 2018 en
Tisdagsföreläsning med rubriken ”Spanska
sjukan, den sista stora pandemin i Sverige och
dess följder för individ, familj och samhälle”.

5. Serier och cirklar
Anita Hård af Segerstad och Malin Åkerblom
Arbetsgruppen för serier och studiecirklar utarbetar de föreläsningsserier och studiecirklar
som varje termin erbjuds Senioruniversitetets medlemmar. Med någon variation mellan åren
har 30 ideellt arbetande personer ingått i arbetsgruppen, indelade i fem ämnesgrupper:
humaniora, samhällsvetenskap och juridik, språk, naturvetenskap och teknik samt medicin
och vård.
Inom de olika ämnesgrupperna ﬁnns djup
och bred kompetens och stora kontaktnät
inom olika områden. Varje ämnesgrupp har
en samordnare med särskilt ansvar för
gruppens arbete. Förutom medlemmarna i
ämnesgrupperna ingår fyra studieledare i
arbetsgruppen.
Arbetsgruppen inleder planeringen av
varje termins program vid en gemensam
heldagskonferens tillsammans med den
grupp som ansvarar för tisdagsföreläsningarna. Här diskuteras såväl nästa termins
programutbud som idéer för verksamheten
i ett längre perspektiv.
Diskussioner och bearbetning av programutbudet sker sedan vid en gemensam träff per

termin med hela arbetsgruppen och däremellan bearbetas programförslagen vid
samordningsgruppsmöten, det vill säga
möten mellan samordnare i ämnesgrupperna tillsammans med ordförande
och studieledare. I de olika ämnesgrupperna bearbetas och konkretiseras sedan
idéer successivt under terminerna. Det är
också ämnesgrupperna som engagerar
föreläsare och cirkelledare och som skriver
programtexter.
Ämnesgrupperna och den kompetens
och de kontaktnät som ﬁnns där utgör
basen för arbetsgruppens arbete. Studieledarna lägger sedan ned ett omfattande
arbete
med
manussammanställning,

Planeringsmöte hösten 2016 på Haga slott utanför Enköping. Foto: Bengt Everitt
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schemaläggning, lokalbokning och övrig
administration, något som är en absolut
förutsättning för att allt ska fungera.

Antal föreläsningsserier och antal deltagare
perioden HT 2014−VT 2019.

Vårkollegiet
Arbetsgruppen ansvarar också för ett årligt
kollegium för cirkelledare och serieansvariga, ett kollegium som i avtalet med
Folkuniversitetet är en obligatorisk aktivitet
för cirkelledare. Kollegierna erbjuder föreläsningar med för verksamheten relevanta
teman och är också ett forum för
erfarenhetsutbyte och gruppvisa diskussioner om pedagogiskt utvecklingsarbete.
Teman för föreläsningarna den senaste
femårsperioden har varit:
2015 Den kulturella hjärnan, med
utgångspunkt i moderna hjärnforskning om
lärande och kultur. Fil.lic. Henrik Brändén.
2016 Hörselnedsättning och hjälpmedel.
Personal från hörselcentrum.
2017 Gruppers utveckling. Utbildningsledare Stefan Weinholz.
2018 Värderingar kring år 1900 och år
2000. Antropolog Gillis Herlitz.
2019 Ny språksituation men inget nytt
språk. Svenskan i ett globaliserat samhälle.
Professor Olle Josephson.

Föreläsningsserier
Under perioden hösten 2014 till och med
våren 2019 har det getts 184 föreläsningsserier. En föreläsningsserie har som
tidigare i regel bestått av sex föreläsningstillfällen med olika föreläsare. Men i till
exempel serierna om jazz och textilhistoria
har det varit samma föreläsare under hela
serien. Antalet föreläsningsserier liksom
antalet deltagare i serierna har som framgår
av tabellen ökat under perioden. Medelantalet deltagare har ökat från 114
höstterminen 2014 till 201 vårterminen
2019.
Genom tillgång till stora lokaler som
Missionskyrkans kyrksal har det bland
annat varit möjligt att tillgodose det stora
intresset för serierna om Tillståndet i
världen, om Povel Ramel och om Rockmusikens historia. Tillståndet i världen har
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som första föreläsningsserie också varit
möjlig att följa enbart genom att ta del av
ﬁlmade föreläsningar. Genom att använda
biografen Spegeln och Pingstkyrkans kyrksal har ﬂer deltagare kunnat beredas plats
på konstserierna. Svårigheten att hitta
tillräckligt stora lokaler är dock fortfarande
ett problem.
I programmen har i likhet med tidigare år
funnits ett rikt utbud av serier om konst,
litteratur och musik samt serier i ﬁlmstudioform. Flera serier har haft ett
kulturhistoriskt perspektiv, och andra har
uppmärksammat händelseutvecklingen i
Sverige under senare århundranden fram
till dagens situation. Jubileer och dagsaktualiteter liksom utvecklingen i olika
länder och världsdelar har varit andra
teman. Forskningens frontlinjer har belysts
ur medicinskt, naturvetenskapligt och
tekniskt perspektiv. Flera serier har
behandlat miljö- och klimatfrågor.
Ett ﬂera gånger återkommande tema har
varit staden Uppsalas utveckling. Den biologiska evolutionen och Språket och människan är exempel på serier där ämnesområdet behandlats under ﬂera terminer.
En del serier har följts upp med studieresor
som till exempel serierna om Kina, Wien
och Florens. Även om humaniora dominerat
innehållet så har utbudet av serier inom
områdena medicin, naturvetenskap och
teknik samt samhällskunskap ökat. En
fullständig
förteckning
av
serierna
redovisas i bilaga 4.

Studiecirklar
Antalet cirklar har ökat från 57 cirklar med
697 deltagare höstterminen 2014 till 88
cirklar med 1 113 deltagare vårterminen
2019.
Det har funnits möjlighet att delta i cirklar
om litteratur, att utveckla det egna skrivandet liksom att måla akvarell och sjunga i kör.
Miljöfrågor och universums gåtor är
exempel på andra återkommande cirkelämnen liksom tros- och livsåskådningsfrågor och aktualiteter som EU-frågor.
Fågelcirklar har behållit sin popularitet, och
under våren 2019 anordnades fyra fågelcirklar.
Språkcirklar dominerar cirkelutbudet,
främst cirklar i moderna språk: engelska,
franska, italienska, spanska och tyska.
Engelska har endast givits på avancerad
nivå medan cirklar i övriga språk har
funnits från nybörjarnivå till avancerad
nivå, och under de senaste åren också i
form av konversationscirklar. Språkcirklar
har även anordnats i arabiska, grekiska,
latin, nordsamiska och ryska. En språkcirkel har handlat om det svenska språkets
utveckling och förändring.
En fullständig förteckning av studiecirklarna under perioden redovisas i bilaga 5.

Övriga arrangemang
Arbetsgruppen ansvarar också för de
aktiviteter som erbjuds som övriga arrangemang. Dit hör Jazzensemblen som startade
2016. Ensemblen har gett medlemmarna
möjlighet att under Ulf Johansson Werres
musikaliska ledning musicera tillsammans
och utveckla sina instrumentala och vokala
färdigheter. Gruppen har under åren bestått
av cirka 20 personer. Vid Senioruniversitetets årsmöten 2018 och 2019 gjorde
ensemblen bejublade framträdanden med
sin storbandsrepertoar.
Exkursioner har två gånger genomförts
till Grimsö viltforskningsstation där deltagarna både fått ta del av föreläsningar om
viltvård och ägnat sig åt viltspårning. Under
år 2017 visades tre ﬁlmer om Romarriket
(Spartacus, Ben Hur och Jag Claudius). Filmerna föregicks av en historisk introduktion.
Hösten 2017 anordnades även en paneldebatt om Uppsalas snabba tillväxt.
De populära Torsdagssalongerna presenteras i en egen artikel i rapporten.

Antal genomförda cirklar efter ämnesområde HT 2014−VT 2019.
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Föreläsningsserier

Källa: Wikimedia Commons

Hur Moskva ser på världen − en geopolitisk betraktelse
Bo Pellnäs
De senaste 600 åren har präglats av en maktkamp om kontrollen över Östersjön, där
Sverige spelade en roll under halva den tiden sedan Hansan hade försvagats och Danmark
förlorat sin stormaktsposition. Det är frestande att förvandla rubrikens innebörd till att
betyda ”Hur Ryssland ser på Östersjön”. Artikelns utgångspunkt är utpräglat svensk och
bygger på den historia som skapats av våra förfäder och människorna som levde inom
området väster om Ural.
När man diskuterar vårt eget säkerhetspolitiska läge är det försvarbart att vi skärskådar ryssarnas nationella intressen i just
Östersjöområdet. Men det förutsätter att vi
samtidigt förmår väga in hur Moskva ser på
Nordkalotten samt hur möjligheterna för en
styrkepositionering i Nordeuropa begränsas
av Rysslands behov i Fjärran Östern och i
Svartahavsregionen.
Ryssarna behöver understödja, bevaka
och försvara sina nationella intressen i alla
dessa områden. Det är den yttre hotbilden
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som avgör hur man för stunden kan eller
vågar fördela sina militära resurser. Mot
detta bör vägas att rysk säkerhetspolitik har
en uttalad geopolitisk inriktning, grundad
på landets bittra historiska erfarenheter. Det
betyder att målen är långsiktiga och att det
ryska försvaret nog aldrig kan bli ”ett
särintresse”.
Den som sitter i Kreml och värderar
Rysslands säkerhetspolitiska intressen
torde göra följande värderingar: I norr ﬁnns
ett uttalat defensivt behov, nämligen att

skydda den egna utvinningen av olja och gas
samt sjöstranporter inom området och till
ryska hamnar i Fjärran Östern. Arktis är av
stor
betydelse
för
den
nukleära
terrorbalansen, dels för basering av de
ubåtsburna raketerna, dels för upptäckt och
bekämpning av ”inkommande” amerikanska missiler. Till detta kommer behovet
av att vid en konﬂikt kunna störa eller
avbryta sjötransporter mellan USA och
Europa, vilket underlättas om man kan
basera stridskrafter i Nordnorge, varvid
Finland och Sverige kan beröras. Risken för
en ﬁentlig landstigning i Arktis och en
invasion som går söderut är försumbar med
hänsyn till vädret huvuddelen av året och
usla vägförbindelser.
I öster är behovet att skydda hamnar och
sjöfart stort. Det växande antalet kineser
som nu bor längst bort i östra Ryssland
irriterar, men inte mer. En konventionell
invasion från Kina, som skulle hota det
ryska rikets överlevnad, tvingas först
passera en nästan 500 mil lång landmassa
med svår terräng, oframkomlig stora delar
av året. Men rika naturtillgångar i Sibirien
är ur rysk synpunkt självfallet värda att
försvaras även mot mer begränsade
kinesiska intrång.
I söder är hotet reellt om man inte behärskar Svarta havet, något som nästan kräver att
man kan försvara Krimhalvön. En invasion
skulle snabbt nå det ryska hjärtlandet och
vore oacceptabel ur försvarssynpunkt.
I väster ﬁnns de historiska erfarenheterna som fortfarande påverkar riskbedömningarna. Allt från Sveriges erövring av
Moskva 1610, Napoleons invasion 1812 till
Hitlertysklands anfall 1941 då minst 25
miljoner Sovjetmedborgare miste livet.
Förhandlingarna mellan Stalin och Roosevelt i Jalta gav Sovjet ett skyddsbälte i väster
av lydstater. När Putin beskrev Sovjetunionens fall som en historisk katastrof är
det sannolikt förlusten av denna ”cordon
sanitaire” som han främst åsyftade. Det vi
nu observerar tyder på att ryssarna strävar
på för att åtminstone återupprätta en rysk
intressesfär med en politisk dominans över
alla gränsstater i väster.

Utifrån dessa ryska säkerhetspolitiska
behov är det svårt att förstå att landet
engagerar sig i Syrien. När detta skrivs är
det en djärv satsning som tycks kunna gå
hem. Ryssarna kan ha två motiv för sina
insatser. Dels att återetablera sig som en
global spelare av Sovjetklass, dels att
komma åt en del av Syriens oljetillgångar.
Det kan tyckas orimligt att man satsar
resurser på detta när man redan har så
stora egna tillgångar. Men logiken kan då
vara densamma som för USA i Irak. Där stod
skattebetalarna för räkningen medan Exxon
och BP tog hem oljekontrakten. I Syrien tar
den ryska staten notan medan oligarkerna i
de ryska olje- och gaskonglomeraten kammar hem vinsten, troligen betalande sitt
tionde till Putin och hans närmaste krets.
Det ryska ﬂygvapnet får också viktiga
erfarenheter genom sin krigföring i Syrien.
Väger vi samman det ovan sagda är några
slutsatser möjliga. Två trender spelar för
närvarande Putin i händerna och ökar hans
säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Det
första är den isolationistiska strömningen i
USA under Donald Trump som undergräver
Natos trovärdighet. Det andra är ett hotande
sönderfall inom EU, där ett Brexit starkt
försämrar möjligheterna för européerna att
militärt trygga de östeuropeiska medlemsstaterna. Allt tyder på att Ukraina fortsatt
kommer att stödjas mest med ord, med
ringa ekonomiskt bistånd och nästan inga
militära åtgärder.
Ryska intressen i söder kan då tillgodoses
genom ett lågintensivt militärt tryck,
ekonomisk utpressning och ett mått av
tålamod. Tillräckliga militära resurser ﬁnns
därför gripbara för det västra operativa
området i sådan omfattning att de steg för
steg kan underbygga en rysk politisk
intressesfär runt Östersjön. Risken ﬁnns att
överlägsna resurser också lockar till
överraskande insatser för att nå viktiga
operativa delmål. Ett sådant kan vara att
säkra landförbindelserna till Kaliningradområdet. Under några år framåt, beroende
av våra åtgärder, kvarstår också hotet mot
Gotland.
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Det brådskar därför att stärka vårt
totalförsvar. Och vi behöver även en utrikespolitik som långt tydligare understödjer
våra nationella säkerhetspolitiska behov.

Bo Pellnäs föreläste hösten 2014 om ”Den ryska
upprustningen – bakgrund, syften och risker för
omvärlden” i serien ”Vart går Ryssland?”. Våren
2015 föreläste han om Ryssland och
säkerhetsläget i Östersjöområdet i serien
”Ryssland och framtiden”.

Revolutioner i kvinnovärlden
Text: Maria Wold-Troell (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 4 2017)
Det är härligt att höra sin samtidshistoria framförd av skickliga föreläsare. ”Revolutioner i
kvinnovärlden 1900–1970” som gavs av Uppsala Senioruniversitet våren 2017 var en av de
mest inspirerande föreläsningsserier jag kan minnas. Den skildrade ju oss lite äldre
kvinnor och våra liv.
Efter föreläsningarna hördes bara muntra
ungdomliga röster, ögon lyste och en och
annan näve knöts. Vi förstod att vi fått
uppleva ett jättekliv i utvecklingen mot
rättvis behandling av kvinnor. Vi inspirerades att fortsätta kliva. Starkt bidragande
var föreläsarna, kunniga och välmeriterade
allihop. Dessutom bemödade de sig om att
tala tydligt, strukturera innehållet, krydda
med humor och pikanta detaljer.

Även männen entusiastiska
I publiken fanns en liten spillra av män. Erik
Weiner, pensionerad gynekolog, uttalar sig
lika entusiastiskt som kvinnor jag pratat
med.
– Fantastiska föreläsare, en av de bästa
serier jag bevistat. Man har varit med hela
tiden. Som man har jag glidit med utvecklingen. Jag var skeptisk till Grupp 8, det
fanns mycket motpropaganda. Förstod först
nu hur duktiga de var och vad de betytt. Jag
är glad över utvecklingen, säger Erik Weiner.

Kvinnorna som blev över
Den första föreläsningen hölls av historieprofessorn Christina Florin och handlade
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om kvinnor som ”blev över” när Sveriges
lantbrukande män sögs in i industrin och
blev stadsbor. Industrin kunde också
rekrytera kvinnor som ﬁck låga löner.
Många kvinnor slet hårt med tunga arbeten
och organiserade sig fackligt. Nya yrken
uppkom, som sjuksköterska, telegraﬁst,
kassörska och mejerska, yrken som ansågs
lämpliga för kvinnor.
Men det fanns kvinnor som hade helt
andra villkor, den framväxande borgerlighetens och tjänstemannakårens fruar. De
som hade råd kunde hålla sig med hembiträde och barnjungfru medan hustrun
kunde ägna sig åt annat.

Den nya kvinnan och hemmafrun
Litteraturvetenskapsprofessorn Birgitta Holm
höll en intressant föreläsning om ”Den nya
kvinnan”. Under en kort period i början av
1900-talet fanns en grupp intellektuella
kvinnor, konstnärer och författare som var
chockerande frigjorda. De förespråkade och
praktiserade öppet fullständig jämställdhet,
också sexuellt, och lesbisk kärlek. Edith
Södergran och Karin Boye är de mest kända.
Rörelsen avstannade tyvärr i och med första
världskriget och har inte återkommit.

Historieprofessorn Yvonne Hirdmans
roliga föreläsning handlade om hemmafrun
från 1920-talet till 1950-talet. Välståndet
hade ökat så mycket att en manlig industriarbetare kunde försörja hela familjen på sin
lön. Med påverkan från USA indoktrinerades familjerna att kvinnans uppgift var att
hålla hemmet bakteriefritt och trivsamt
samt sköta barn och make. Han skulle efter
sitt arbete komma till dukat bord. Vi som
växte upp på 1950-talet minns radio och
reklamﬁlm där beskäftiga män undervisade
husmödrar hur de skulle bädda, tvätta, laga
mat, städa och samtidigt vara söta,
välvårdade och gladlynta.

1970-talets lagstiftning
Men har man inga egna pengar så har man
ingen makt över sitt liv. Grupper av kvinnor i
Europa hade länge kämpat för värdiga villkor
och självbestämmande. De välutbildade stora
kullarna från 1940-talet drev på utvecklingen.
Ekonomen Agneta Stark berättade om de
avgörande åren då lagstiftningen utformades så att kvinnor kunde ha barn och

lönearbete samtidigt (se faktaruta). Det
fanns politisk enighet bakom lagändringarna: behovet av arbetskraft. Hellre egna
kvinnor än utländska män.
Nu hade olyckliga par råd att skilja sig,
och det gjorde många. Kyrkan hade inte
kraft att bromsa. Farhågorna att det inte
skulle födas några svenska små lintottar
kom på skam; tvärtom ligger Sverige i
barnafödandets Europatopp. Agneta passade
på att hylla Birgitta Hedmans statistikpublikation På tal om kvinnor och män
(utgiven av SCB), som hon anser bör ligga i
varje handväska.

Grupp 8 inspirerande för kvinnokampen
Historieprofessorn Elisabeth Elgán har gett
ut en bok om Grupp 8: Att ge sig själv makt.
Vi minns väl alla Grupp 8, en förargelseväckande men seriös gruppering med
framträdande skådespelare och konstnärer.
Kvinnokampen blev kul och inspirerande!
Gruppen uträttade förvånansvärt mycket,
arbetade med lokala självständiga grupper
mot dåliga arbetsvillkor, porrtidningar och

Grupp 8 gjorde kvinnokampen kul och inspirerande – och uträttade mycket.
Foto: Ragnhild Haartad
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andra patriarkatets skamﬂäckar. Med segt
opinionsarbete förhindrade de en liberalisering av straff för våldtäkt och sex med
barn. Grupp 8 gjorde 8 mars till kvinnodag,
tack för det!
Jag skulle önska att dagens unga ﬁck höra
denna föreläsningsserie. De skulle häpna
över hur medeltida det var för 50–60 år
sedan. Det var lärorikt för oss att bli
påminda!

Intressanta årtal

• 1850: Obligatorisk folkskola
• 1863: Ogifta kvinnor automatiskt myndiga
vid 25 år
• 1873: Kvinnor ﬁck studera på universitet
• 1919: Kvinnlig rösträtt
• 1920: Gifta kvinnor myndiga
• 1921: Kvinnor ﬁck rätt till högre statliga
ämbeten
• 1970: Lika arvsrätt för barn födda inom
eller utom äktenskapet
• 1971: Särbeskattning
• 1973: Allmän föräldraförsäkring
• 1975: Fri abort upp till vecka 18
• 1975: Bostadstillägg
• 1982: Förbud mot våld i nära relationer

Mina bibliotek
Ulla Birgegård
Jag tycker mycket om bibliotek. Jag har
tillbringat en stor del av mitt liv på olika
bibliotek. Här kommer mina minnesintryck från några av dem.
Ett helt centralt bibliotek i mitt liv har varit
och är Uppsala universitetsbibliotek,
Carolina Rediviva. När jag kommer in i den
stora läsesalen rakt fram, läsesal A, och
tittar uppåt till höger så hänger han där han
som varit mannen i mitt forskarliv, Johan
Gabriel Sparwenfeld. Han är iförd sin överceremonimästarmundering. Johan Gabriel
Sparwenfeld, en mycket lärd och språkkunnig barockmänniska, samlade på allt:
kunskaper, erfarenheter, kontakter och
böcker. Han ska ha talat 14 främmande
språk och han tillbringade 13 år av sitt liv
utomlands, bland dem tre år i Moskva på
1680-talet. Han noterade då att det var
ytterst få européer som visste något om
ryska och andra slaviska språk och att det
inte fanns några riktigt användbara ordböcker för dem som ville studera dem. Han
beslöt sig för att skriva en rysk-latinsk (eller
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Johan Gabriel Sparwenfelds porträtt hänger i
läsesal A på Carolina Rediviva. Han har donerat
ett stort antal böcker till biblioteket. Oljemålning
av Lukas von Breda.

snarare slavisk-latinsk) ordbok för Europa.
När han kom hem från Moskva 1687 förde
han med sig ett mycket stort antal ryska
handskrifter och tryck, bland dem källor till
den kommande ordboken.
Huvudskälet till att Sparwenfelds porträtt
hänger på väggen i läsesal A är inte att han
skrev vad som blev Lexicon Slavonicum
utan att han är en av de största donatorerna,
som har försett Carolina med ett mycket
stort antal oskattbara böcker i alla upptänkliga ämnen. Sparwenfeld avskydde folk
som inte delade med sig av sina bokskatter
och var själv mycket generös med böcker.
Han donerade så småningom så gott som
hela sin enorma boksamling till olika
bibliotek. Större delen av hans slaviska
samling hamnade på Carolina.
Men åter till Lexicon Slavonicum. Han
började alltså planera sin ordbok redan i
Moskva och anskaffade där det som blev
hans tre huvudkällor: två handskrivna
ordböcker (en latinsk-slavisk och en slavisklatinsk) och en tryckt ordbok, snarast rysk
kyrkslavisk-ukrainsk. Men de båda handskrifterna var inte unika, de cirkulerade vid
den här tiden i ett stort antal avskrifter, i lite
olika versioner. Den viktigaste av de tre
nämnda källorna var ett stort latinskslaviskt lexikon i handskrift, författat av en
lärd munk från Kiev, Epifanij Slavineckij.
En av de frågor jag ville ha svar på när jag
arbetade på min avhandling om Sparwenfelds lexikon var hur Uppsala-handskriften
(med signum Slav 11) förhöll sig till de
andra bevarade avskrifterna av samma
verk. För att få svar på den frågan var jag
tvungen att besöka ett ganska stort antal
bibliotek där det också fanns avskrifter av
Slavineckijs ordbok. Jag hittade 18 avskrifter med i stort sett samma innehåll i olika
bibliotek, de fanns i Moskva, Leningrad,
Kiev, Paris, Prag och Dubrovnik. Det innebar
att jag måste besöka alla dessa bibliotek. På
den tiden kunde man inte enkelt få
digitaliserade versioner. Det var ju oerhört
spännande och inspirerande att åka runt
och titta på de här handskrifterna i original.

Först gick färden till Moskva. Det var där
Slavineckij hade sammanställt Moskvaversionen av sitt latinsk-slaviska lexikon i
mitten av 1600-talet. Och ﬂera av de
handskrifter jag sökte förvarades på den
sovjetiska motsvarigheten till Riksarkivet
där jag har tillbringat mycket tid under
åren. Jag började arbeta där på 60-talet och
har fortfarande ärenden dit. Det har inte
alltid varit lätt. Först ska sägas att jag alltid
har fått tillgång till det material jag velat titta
på, även under Sovjettiden. Det här med
gamla latinsk-slaviska lexika från 1600-talet
har uppenbarligen inte haft någon större
politisk laddning.
Men att få fram materialet har inte alltid
varit lätt. För det första var det svårt att
förstå när arkivet var öppet. På sovjetiska
institutioner var det sanitarnyj den’ (städdag)
en dag i månaden, ofta inföll den när jag var
där. Så när jag hade fått mitt visum efter sju
sorger och åtta bedrövelser och tagit mig dit
försedd med rekommendationsskrivelser
hemifrån för att registrera mig och få
passerkort var det igenbommat och stängt.
Eller också var det helgdag. Det här med
ryska och i än högre grad sovjetiska helgdagar är ett omfattande ämne. Och vissa
dagar i veckan öppnade arkivet inte på
morgonen utan kl. 12. Och luckan i läsesalen där jag skulle framföra mitt ärende
var väldigt låg, så jag måste böja mig djupt
ner. Ofta möttes jag av seg ovilja från andra
sidan luckan och en förvåning över att jag
inte visste hur jag skulle leta efter signum
till en handskrift i det otal tjocka pärmar
som stod i skåpen med glasdörrar längs
väggarna. Särskilt kommer jag ihåg en
imposant kvinna med en tjock svart svinrygg som hade en förmåga att ignorera en
totalt. Hon pratade livligt och länge med en
kollega på andra sidan luckan eller ägnade
sig åt katten, som bodde där. Men någon
gång emellanåt var hon oerhört älskvärd
och förekommande, vilket ﬁck mig att
känna mig ännu mer osäker. Men när jag till
slut fått fram materialet var lyckan fullständig.
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Leninbiblioteket till vänster och Vatikanbiblioteket till höger.

Jag har också tillbringat mycket tid på
Leninbiblioteket (som nu heter det Ryska
statliga biblioteket men som alla ändå kallar
Leninka). Allt där är i jätteformat. Man
passerar ﬂera nålsögon innan man kommer
in och det krävs också en del för att komma
ut. Jag har alltid suttit i läsesal A, den stora
läsesalen rakt fram avsedd för professorer
och utlänningar. Salen har sviktande och
knirkande parkettgolv och gröna växter.
Mitt favoritbibliotek i Moskva har annars
varit Historiska biblioteket, som ligger i den
gamla delen av stan i några backiga kvarter
nära Kreml. Tyvärr har biblioteket utsatts
för ombyggnad. På Istoritjeskaja biblioteka
vädras det varje dag kl. 15. Oavsett årstid
ställs fönstren upp på vid gavel i ungefär en
halvtimma. Sitter man precis framför får
man stå ut eller gå ut.
Men nu byter vi land. Ett annat bibliotek
som jag arbetat en hel del i är Bibliothèque
Nationale i Paris, den gamla byggnaden på
Rue de Richelieu. Jag var där redan på 60talet som ung doktorand och tittade på den
avskrift av Slavineckijs latinsk-slaviska
lexikon som förvaras där. På senare år har
jag arbetat där en hel månad med en
rapport på ryska skriven av en rumän vid
namn Spatharius, som Sparwenfeld lärde
känna i Moskva. Denne Spatharius hade
några år tidigare skickats av den ryske
tsaren till Kina. Han skrev sedan en
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fascinerande redogörelse över denna resa.
Bland annat ﬁnns där en fantastisk beskrivning av Bajkalsjön, som passerades på
vägen. Jag intresserar mig i första hand för
språket. Den handskrift som ligger i
Bibliothèque Nationale har tillhört Sparwenfeld. Också av den texten ﬁnns ﬂera
avskrifter i olika bibliotek, och jag tror att
den i Paris hör till de tidigaste. Det ﬁnns
nämligen en hel del språkfel, förmodligen
för att Spatharius ju inte var ryss. Dessa
språkfel rättades i senare avskrifter.
Bibliothèque Nationale känns inte som
något välkomnande bibliotek, om man inte
talar felfri franska. Att få tillstånd att komma
dit och få ett lånekort gick ganska lätt, men
att ta sig in i läsesalen var betydligt mer
komplicerat. Det var ett intrikat system med
skåp, nycklar, olika nummerskivor man
skulle visa upp vid ett speciellt bord och så
vidare. Men själva arbetet var oerhört
spännande.
Och så till det sista biblioteket i denna
genomgång, Vatikanbiblioteket. Min Sparwenfeld hade ju den goda smaken att sprida
ut sin verksamhet och sina böcker till olika
delar av Europa. När han kom hem från
Moskva 1687 var han fast besluten att sätta
igång med sitt ordboksarbete, men i april
1689 skickades han av Kungl. Maj:t ut på ett
uppdrag som skulle föra honom till de ﬂesta
av Europas länder och som kom att vara i

fem år. Uppgiften var att i bibliotek och arkiv
leta efter ”götiske monumenter” som bevisade att den nybakade svenska stormakten
hade ett långt och ärorikt förﬂutet, i Olof
Rudbecks anda.
Men Sparwenfeld hade hela tiden sitt
ordboksprojekt i bakhuvudet. Det största
problemet var att hitta ett tryckeri som hade
kyrilliska typer. Han ville absolut inte göra
som många gjorde, transkribera sin ryska
text till det latinska alfabetet. Det visade sig
att han hade gjort upp en plan. När han var i
Rom i juni 1692 begärde han audiens hos
påven Innocentius XII och förärade honom
ett stort latinsk-slaviskt lexikon med
silverbeslagna pärmar. Det måste ha rört sig
om en handskrift med samma innehåll som
Slav 11 i Uppsala. I gåvobrevet framhöll
Sparwenfeld att lexikonet kunde vara
behjälpligt i den katolska missionen. Detta
var ju i sig något oerhört, att en protestant
från det lutherskt ortodoxa Sverige företog
sig något sådant. Händelsen lät också tala
om sig. Men Sparwenfeld var pragmatiker.
Säkerligen kände han till att man i
Vatikanen höll på med en revidering av de
kyrkliga böcker som användes vid missionerandet i Kroatien och Dalmatien, slaviska
områden, där befolkningen var katoliker
och sedan gammalt hade tillstånd att ﬁra
gudstjänst på det lokala språket, inte på
latin. Böcker skulle alltså översättas från
latin till slavernas kyrkospråk, kyrkslaviska.
Och då dök Sparwenfeld lägligt upp med sin
bokgåva. Påven gav honom i sin tacksamhet
nycklarna till Vatikanen och löfte om att
lexikonet skulle tryckas i Rom, för på den
katolska missionscentralen, Congregatio de
propaganda Fide, hade man trycktyper på
alla världens alfabeten. Lexikonet trycktes
aldrig, bara en del förarbeten har återfunnits, och det av Sparwenfeld donerade
exemplaret är försvunnet.
Vatikanbibliotekets samlingar är oändliga,
och det är mycket illa beställt med kataloger.
Jag har varit i Rom två gånger och letat, men
utan resultat. Om man ska säga något om
Vatikanbiblioteket ur ett brukarperspektiv
blir det ganska negativt. Det är naturligtvis

fantastiskt att bara röra sig i dessa rum.
Men servicenivån är inte hög. Om bibliotekarierna vid disken i den stora handskriftsläsesalen blir klara över att man inte talar
italienska blir det tumult, och någon som
talar lite engelska tvingas fram.
Jag minns speciellt ett tillfälle: Jag letade
efter en tryckt bok, ett Breviarium på latin
och kyrkslaviska, skrivet med glagolitiska
bokstäver. Jag kom in i en praktfull sal,
ungefär en halv kilometer lång, med väggmålningar, takkronor och böcker längs
väggarna. Jag hade lyckats ta reda på att
boken skulle stå någonstans där. Jag frågade
bibliotekarien vid disken i kortändan av
rummet, visade signum och titeln på boken
jag sökte. Han pekade neråt salen, snett in
till höger. Jag började min vandring, men
visste inte riktigt när jag skulle svänga av till
höger, in i en parallell avdelning. Ingen
människa syntes till. Plötsligt ﬁck jag syn på
ett bord belamrat med papper, tydligen var
det en bibliotekstjänsteman som hade sin
plats där. Jag ställde mig och väntade ett tag,
men ingen dök upp, så jag började vandra
lite planlöst i environgerna. Då ﬁck jag syn
på två män som samtalade intensivt, de såg
ut som anställda. Jag ställde mig en bit ifrån
dem och väntade på att de skulle sluta prata,
för att visa att jag hade ett ärende. De såg
mig men slutade inte prata. Jag vågade inte
avbryta dem med min primitiva italienska
utan gav upp och vandrade tillbaka till
disken till den förste mannen. Han var
vänlig och följde med mig, och slutligen
hamnade vi vid bordet, där nu en av de
samtalande männen satt. Boken visade sig
stå på galleriet strax ovanför bordet …
Men det ska sägas att på alla dessa
bibliotek har jag också träffat trevliga och
hjälpsamma bibliotekarier. Det går ju inte
att komma ifrån att som utlänning är man
en besvärligare brukare än en inhemsk. Och
när man slutligen har fått fram böckerna
kan man slå sig till ro och njuta, fylld av
tacksamhet över att man får vara där, i sitt
bibliotek.
Ulla Birgegård höll en föreläsning i serien
”Berömda bibliotek” våren 2017.
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DNA-analys och genteknik i människans tjänst
Maria Wold-Troell (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 3 2018)
Två terminers serie om genteknik. Det har Senioruniversitetet bjudit på hösten 2017 och
våren 2018 – med hög ambitionsnivå och två slutdebatter.

När jag läste genetik 1965 lärde vi oss om
Mendel-klyvningar, hur gula släta ärter
korsades md gröna skrynkliga och hur
följande generationer ärter såg ut. Vi odlade
bananﬂugor med olika ögonfärg och vingform. Vi kände till kromosomer och en hel
del om cellers ämnesomsättning, och det
mesta vi lärde oss om gener visade sig
senare vara fel.
Femtio år senare, tack vare alltmer
avancerad teknik och ett enormt uppbåd av
forskare och pengar kan vi nu titta på
generna i levande celler och har helt nya
möjligheter att förstå hur proteiner bildas
och därmed bygget av allt liv. En viktig
uppﬁnning är DNA-sekvensering och analys
utgående från minimala mängder DNA. Vi
kan alltså kartlägga hela arvsmassan på en
given art och hitta individuella skillnader.
Det är till och med ganska billigt. Med
gensaxen CRISPR/Cas9 kan man klippa bort
speciﬁka delar av DNA. Det här nya
hanterliga sättet att påverka anlag hos
växter och djur har förstås triggat igång
forskning inom alla tänkbara områden.
Förhoppningen är väckt att kunna bota olika
cancersjukdomar, reparera defekta kromosomer, tillverka syntetisk mat för att mätta
en växande befolkning med mera.
Om detta nya ﬁck vi lära oss under två
terminer. Under hösten 2017 handlade det
mycket om genmodiﬁerade grödor och
högproduktiva husdjur, och professor Marie
Allen pratade om spårande av brottslingar
med hjälp av det DNA som de lämnar efter
sig.
Under våren 2018 var människan i fokus.
Släktforskare har fått ett riktigt effektivt
verktyg och följer nu mödernelinjer via
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mitokondrie-DNA och fädernelinjer genom
y-kromosomers DNA. Till exempel har de
kungar som begravdes i Varnhems klosterkyrka under 1200-talet befunnits vara släkt
efter DNA-test. (Vi ﬁck själva tillfälle att
lämna DNA för att mot avgift få tillgång till
våra släktträd.) Arkeologerna har kunnat
beskriva folkvandringarna på helt nya och
mycket mer detaljerade sätt. Spektakulära
borttaganden av defekta kromosombitar
har kunnat rädda individer till ett friskt liv.
Drömmen om att kunna angripa cancertumörer med skräddarsydda antikroppar
kan snart vara verklighet.
Men kunskap och idéer är bara början.
Genomförandet utanför laboratoriet kräver
många års utveckling och ofta sker bakslag
på vägen. Och de etiska frågorna reser
hinder hela tiden. Vi har ju ingen erfarenhet
att falla tillbaka på. Två debatter mellan
framstående experter ﬁck vi som terminsavslutningar.
Soﬁstikerad avel av djur i livsmedelsproduktionen har förvandlat våra husdjur
till stressade matfabriker. Genmodiﬁerade
grödor och djur är inte tillåtna inom EU,
men vi importerar genmodiﬁerad soja som
djurfoder. Långtidseffekter på ekosystemen
kan vi ju inte förutsäga. Å andra sidan har vi
redan påverkat dem kraftigt genom
bekämpningsmedel och överexploatering,
och en del tror att GMO kan vara
räddningen. Om detta handlade höstens
slutdebatt.
Debatten om människan handlade mycket
om gentester. Privata företag låter oss mot
avgift skicka in blodprov och säger sig
kunna förutsäga vilka sjukdomar vi löper

större eller mindre risk att drabbas av. Men
vi har svårt att handskas med riskbedömningen. Svaren är svårtolkade − och vem äger
analysresultaten, kan de missbrukas? Prov på
moderns blod i graviditetsvecka 10–11 kan
avslöja ärftliga sjukdomar, vilket ger större
möjlighet att ta ett välgrundat beslut om
eventuell abort. Hur ser samhället på dem
som väljer att behålla ett barn som behöver
hjälp för sitt dagliga liv?
Det var spännande att följa dessa serier
och diskussioner som gjorde det lättare för
oss att överblicka utvecklingen inom DNA-

tekniken. Föreläsarna var aktiva och
framstående inom sina respektive fack. De
bemödade sig också att vara begripliga när
de beskrev sin vetenskap.
För den som vill veta mer har Gentekniknämnden en pedagogisk webbplats (https://
genteknik.nu) som ger grundläggande
kunskap.
Föreläsningsserien ”DNA-analys och genteknik
i människans tjänst”, del 1 och del 2, gavs
hösten 2017 och våren 2018.

Den avslutande debatten våren 2018 − från vänster Kjell Asplund, Barbro Westerholm,
Niklas Dahl och Marie Allen.
Foto: Inger Hammer

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

Risker vid genetisk kartläggning av
individer
• Försäkringsbolag, arbetsgivare och andra
kan missbruka kunskapen
• Data kan hamna i kriminella händer
• Svårt att tolka resultaten för individen
• Svårt med hantering
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Järnet i människans tjänst – på gott och ont
Lena Jonsell (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 2 2018)
Hösten 2017 gav Senioruniversitetet en föreläsningsserie om järnet i människans tjänst.
Perspektiven var många, bland annat järnets roll för kroppen och för kriget.
Astronomen Bengt Gustafsson ledde järnets
historia tillbaka till Big Bang, då det bildades
genom fusion av lätta atomkärnor som blivit
större under inverkan av enorma explosioner av vita dvärgstjärnor med mycket
stor massa.
Människan har använt järn ända sedan
cirka 500 år f. Kr. då det utvanns ur myrmalm. Brytning av bergmalm anses ha
börjat omkring år 1050, berättade bergsingenjör Lars Bentell. De ﬂesta järnmalmer
är oxider. För att avlägsna syret reduceras
malmen i masugnar. Järnframställningen
förbättrades successivt under 1800- och
1900-talen.
Man kan undra om järnförekomsterna
ska räcka för alla användningsområden,

men återvinningen av järnskrot ökar så
jordens järnresurser behöver förhoppningsvis inte skattas så hårt.
Framställning av järn var från början en
bisyssla för den jordbrukande lokalbefolkningen, sa Maths Isacson som har ekonomisk historia som specialitet. När tekniken
under medeltiden utvecklades till storskalighet genom att man byggde större
hyttor och masugnar krävdes en större
organisation, och man organiserade sig i
bergslag. Åren 1100–1350 var järnhanteringen inne i en dynamisk period som
bidrog till orters och regioners utveckling
och till riksbildningen.
Under 1600-talet grundades många
järnbruk eftersom det fanns stort behov av

I Bennebols masugn tillverkades tackjärn under perioden 1683−1884.
Foto: Maria Wold-Troell
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järn, bland annat för trettioåriga kriget. Det
var statliga bruk som drevs av kronans
förvaltare, men senare tillkom även privata
bruk. Bergskollegium 1637–1857 var ett
centralt ämbetsverk som skulle leda och
kontrollera gruvnäring och metallförädling.
Perioden 1830–1914 lades många av de
små järnbruken ner, men en del blev kvar
och nya, större enheter tillkom.
De övriga föreläsningarna i serien speglade
olika områden där järn används: Järnet i
smideskonsten, Det medeltida svärdet –
form, idé och funktion, Järnet i krigets tjänst
− kanoner, ammunition, stridsvagnar och
Kronans gröna cyklar, samt Det vilt brusande
jernet − om Sara Lidmans järnbaneepos.

En framtidsvision om svensk järnhantering fram till år 2050 presenterades av
Karin Östman på Jernkontoret. Det gäller att
leda teknikutvecklingen, gynna kreativa
individer och skapa miljönytta.
Det gavs också en föreläsning om järnet i
människokroppen: Järnets biologiska och
medicinska roll – för mycket och för litet. Järn är
nödvändigt för livsprocesserna. Det ﬁnns i
enzym och hemoglobin, och det står för syretransporten från lungornas alveoler till
resten av kroppen. För mycket järn kan vara
skadligt. Levern, hjärtat, lederna och
pankreas tar skada av järnöverskott.
Föreläsningsserien ”Järnet i människans tjänst
– på gott och ont” gavs hösten 2017.

Mänskliga rättigheter – något för Sverige att utveckla
Gunilla Olsson
Under höstterminen 2017 hade jag glädjen att lyssna på Peter Nobels föreläsningsserie i
USU om mänskliga rättigheter, något han använt ett långt liv att arbeta för. Hans
erfarenheter är sannolikt de mest omfattande i vårt land. Han gav oss både fakta och
reﬂektioner värda att föra vidare. Det mest omskakande var att få reda på hur lite Sverige
har byggt in i lagstiftningen av FN:s artiklar om de mänskliga rättigheterna. Norge har
klarat av att ta in alla konventionerna och både Danmark och Finland har kommit längre än
Sverige.
Vi ﬁck först höra historien om hur FN och
de mänskliga rättigheterna växte fram. Att
leva i en rättsstat förutsätter att vi har
demokrati. Men i en demokrati kan det
stiftas lagar som urholkar rättsstaten. Därför
krävs en överordnande styrning, och FN:s
förklaring om de mänskliga rättigheterna i
30 punkter från 1948 fyller en sådan
funktion, enligt Peter Nobel.
Arbetet med att planera FN startade
redan hösten 1944, och på våren 1945
började 50 stater arbeta fram det som blev
FN:s stadga 1946. Det var ingen lätt process,

och vetorätten i säkerhetsrådet kom till för
att rädda projektet. Inför Nürnbergrättegångarna saknade man lagar gällande
brott mot mänskligheten och därför
inrättades en kommission för folkmord.
Efter det utarbetades förklaringen om de
mänskliga rättigheterna av en grupp på
arton medlemmar under ledning av Eleanor
Roosevelt, hustru till den amerikanske
presidenten Franklin Roosevelt. Han hade i
ett tidigare tal lagt fram en vision om fyra
friheter: att tala fritt, äga trosfrihet, ha frihet
från nöd och från fruktan.
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Claes Leijon (t.v.) ansvarade för serien om mänskliga rättigheter som gavs av Peter Nobel hösten 2017.
Foto: Maria Wold-Troell

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna innehåller 30 artiklar. Den
svenska översättningen från UD vill Peter
Nobel beteckna som ”mild” i formuleringarna. Det engelska ”Declaration” har till
exempel blivit ”Förklaring”. Alla människor
är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Detta slås fast i artikel 1. I artikel 2 står att
detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk,
religion, politisk eller annan uppfattning,
nationellt eller socialt ursprung, egendom,
börd eller ställning i övrigt. Var och en har
rätt till liv, frihet och personlig säkerhet
enligt artikel 3. I de följande artiklarna
speciﬁceras olika rättigheter som att
erkännas som en person i lagens mening
och att vara lika inför lagen. Var och en har
rätt till hjälp från nationella domstolar och
ingen får godtyckligt anhållas, fängslas eller
utvisas. Någon som är anklagad för brott ska
anses oskyldig till dess skuld fastställts i
offentlig rättegång. Slaveri och tortyr, fysiskt
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eller psykiskt, förbjuds. Ändå används tortyr
i mer än hälften av världens stater. I Sverige
förbjöds det tidigt av Gustaf III.
Från var och en av de 30 artiklarna
utformades en konvention som blev giltig
när ett visst antal medlemsstater skrivit
under den. Därefter ska den ratiﬁceras i
varje stats parlament. Konventionen kan
som sådan göras till lag eller transkriberas
till en lag. Detta har inte skett i Sverige för
någon enda artikel. Man arbetar nu med att
försöka få fram en lag utifrån barnkonventionen, men stöter på en rad hinder.
Barnkonventionen tillämpas till exempel
inte i bedömningen vid Migrationsverket
när det gäller barn under 18 år.
De sociala rättigheterna beskrivs i några
artiklar. Var och en har rätt till en
levnadsstandard tillräcklig för sin och
familjens hälsa och välbeﬁnnande. Där
ingår rätt till social trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom.

Det innebär rätt till sjukvård, mödra- och
barnhälsovård. I det har vi kommit långt
även om det alltjämt ﬁnns brister som
ständigt diskuteras. Alla har rätt till
kostnadsfri, grundläggande utbildning samt
att välja fortsatt utbildning. På samma sätt
har alla rätt att välja sysselsättning, få lika
lön för lika arbete och en rättvis och
tillfredsställande ersättning. Vi har ännu
inte nått målet att ha lika lön för lika arbete
eller ens lika lön för män och kvinnor som
utför samma arbete. Vuxna män och
kvinnor ska också ha samma rättigheter
inom äktenskapet. De ska få välja fritt att
ingå äktenskap och får inte tvingas mot sin
vilja. Ungdomar boende i Sverige, men
kanske inte födda här, tvingas i dag till
äktenskap och vi har inte hittat en lösning
på det problemet.
För Europas del togs det fram en egen
konvention om de mänskliga rättigheterna
1946 som Sverige skrev under 1950; den
togs in i svensk lag 1997. Staten är skyldig
att rätta till en lag om den inte är utformad i
enlighet med dessa mänskliga rättigheter.
Utifrån den konventionen har Europadomstolen skapats och lyder under Europarådet.
I Geneve antogs 1954 en konvention
gällande ﬂyktingars rätt till asyl. Var och en
har rätt att söka asyl i ett annat land. En
välgrundad fruktan för förföljelse ska vara
skäl till att asyl beviljas. Denna förföljelse
kan ha olika bakgrund som ras, religion,
sexuell läggning, politisk uppfattning etc. I
dagens läge ﬂyr många från krig, kaos, svält
och klimatkatastrofer – alltså inte bara på
grund av välgrundad fruktan för förföljelse.
Det skälet faller in under Franklin Roosevelts vision om frihet från nöd och fruktan
men täcks inte i Europakonventionens
artikel om asylrätt. Vi hör ofta i dag att vi
inte ska ta emot ”ekonomiska ﬂyktingar”.
Vad innebär detta? Kommer de välmående
länderna att hjälpa ﬂyktingar från länder
med svält, nöd och klimatkatastrofer? Eller
kommer vi att stänga gränserna och skydda
vår egen välfärd?

Mot rasdiskriminering skapades det en
konvention 1966 och till den en kommitté
med 18 ledamöter för uppföljning. Minoritetsfolken behöver skyddas. Staterna ska
vartannat år rapportera till kommittén mot
rasdiskriminering. Rapporteringen granskas,
eventuella tilläggsfrågor ställs och rapporterna tas upp i ett möte i Geneve. Därefter får
landet en återrapport att yttra sig om.
Sverige har fått återkommande kritik för
behandlingen av samerna. Peter Nobel har
tillsammans med juris professor Bertil
Bengtsson vänt sig till konstitutionsutskottet angående detta, men resultatet
blev bara ett seminarium och sedan hände
inget mera. Kritiken från FN har stannat på
UD och inte kommit upp i den allmänna
debatten.
Begreppet ras är av många skäl komplicerat, men Peter Nobel menar att vi
kommer att behöva använda det så länge
det ﬁnns rasister. En stat är enligt FNkonventionen skyldig att förbjuda rasistiska
organisationer. Finland har beslutat att
förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. I
Sverige har vi en lag mot som förbjuder hets
mot folkgrupp men vi kan inte med
nuvarande lagstiftning göra något åt organisationer med rasistiska ideologier.
Sedan 2002 ﬁnns det i Haag en internationell brottmålsdomstol med 18 domare,
utvalda för att de har hög moralisk integritet. Här kan brott mot mänskliga
rättigheter, krigsbrott, folkmord och våldtäkt tas upp. Domar har fallit för brott
begångna under Balkankriget. Påpekas kan
att USA och Israel inte har anslutit sig. Peter
Nobel menade att de israeliska bosättningarna på palestinskt område annars
skulle kunna tas upp här.
FN är en organisation av stater och det är
från stater som skrivelser till FN kan
behandlas. Det kan inte göras på samma
sätt vad gäller skrivelser från icke-statliga
organisationer, NGO (Non-governmental
organisations). Rapporter från NGO:s kan
dock leda till att FN startar en utredning.
Inom dessa rörelser har man betydligt
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bättre insikt i hur de mänskliga rättigheterna följs på fältet. Peter Nobel talade
entusiastiskt om världskongressen i Wien i
juni 1993. Vid Wienkongressen deltog
staterna på ett övre våningsplan rent fysiskt
och NGO:s på ett undre. Där fanns till
exempel ﬂera NGO:s som representerade
minoritetsfolk.
Vid kongressen i Wien utarbetades 100
punkter av betydelse som sedan antogs av
generalförsamlingen. Först fastslogs att alla
mänskliga rättigheter (MR) är lika viktiga
och odelbara. Det betyder att MR inte är ett
smörgåsbord att plocka från utan att hela
paketet ska godtas. Det gavs också
rekommendationer om nya rättigheter. Man
inrättade en ”High Commissioner” som
skulle bevaka MR och vara självständig
gentemot FN. Denne ska utses för fyra år
och får inte väljas om. Det bestämdes att
varje nation ska ha en handlingsplan för
mänskliga rättigheter. Varje land ska skapa
en institution ledd av regeringen och med
parlamentariskt stöd. I Parisprinciperna
ﬁnns detaljerade instruktioner om hur
institutionen ska främja MR genom att
granska lagar, rapportera kränkningar, ge
rekommendationer och förslag. Inget av
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detta har genomförts i Sverige. Det har
bollats mellan riksdag, justitieutskottet,
konstitutionsutskottet och regeringen. Man
har haft svårt att se hur det skulle passa in i
den svenska myndighetsorganisationen.
Tanken med MR har förstås varit att de ska
påverka en stats lagar och inte utgått från att
de ska passa in.
Mitt bestående intryck efter att ha lyssnat
på Peter Nobel är att det fattas mycket i
arbetet med att anpassa vårt land och våra
lagar till de mänskliga rättigheterna. Vi lever
i ett land med höga humanitära ideal och
ambitioner för våra egna medborgare och
för människor i andra länder. Hur kan det
då komma sig att det blir så stor diskrepans
mellan allmänna ideal och den bristande
förmågan att bygga in FN:s mänskliga
rättigheter i vårt system?
Peter Nobel gav under höstterminen 2017
föreläsningsserien ”Mänskliga rättigheter är
viktiga – men vilka är de egentligen?”. Han var
världens första diskrimineringsombudsman
1986–1991 och expert i FN:s kommitté mot
rasdiskriminering 1998–2001.

Tillståndet i världen – på väg att bli långkörare
Lars Nilsson
Sveriges Radio har en femtioårig långkörare: önskeprogrammet "Ring så spelar vi". På
spåret har funnits i tv i över trettio år. I Senioruniversitetet återkommer Min musik år efter
år. Det är förstås förmätet att jämföra dessa giganter med föreläsningsserien Tillståndet i
världen som arrangerades för första gången hösten 2016, men det ﬁnns likheter. Alla har
alldeles tydligt fyllt ett behov, och alla har snabbt funnit en trogen publik.
De senaste terminerna har de 450 biljetterna till föreläsningsserien Tillståndet i
världen tagit slut på en timme första
anmälningsdagen, och ett hundratal har fått
stå på reservlistan. Dessutom lockade den
ﬁlmade versionen 245 deltagare våren 2019.
Idén att samla ihop ett antal föredrag i
aktuella ämnen under en gemensam rubrik
är varken ny eller originell. Men just den här
serien föddes hösten 2015. Föreläsaren Paul
Levin höll ett föredrag om Turkiet och om
den dåvarande premiärministern, numera
president Recep Tayyip Erdogan och hans
konﬂikter med kurder och terrorsekten IS.
En aktuell analys av ett skeende vars fortsättning var både osäker och skrämmande.
Då är det lätt att tänka två saker. För det
första att föredragshållaren borde komma
tillbaka vid ett senare tillfälle och analysera
den fortsatta utvecklingen – vilket han
gjorde. För det andra att en föreläsningsserie med analyser av andra aktuella ämnen
borde intressera väldigt många – vilket det
alltså har gjort.
Jag tror att en stor del av föreläsningsseriens popularitet ligger just där − att
insiktsfulla föreläsare ges tid att utveckla ett
ämne. Det går givetvis att hitta kunskap om
världens tillstånd på nätet och i tidningar
och tidskrifter, men mycket av rapporteringen om världen i svenska medier är
kortfattad och fragmentarisk. Här ﬁnns
alltså ett tomrum att fylla.
Hösten 2019 ges den sjätte omgången av
serien. Den första föreläsaren var förfat-

taren och journalisten Stig Fredrikson som
talade om Vladimir Putin. Fredrikson tillhör
för övrigt den grupp föreläsare som har
återkommit ﬂera gånger. Även andra
föreläsare har förmedlat olika aspekter av
Ryssland. Ämnet är outtömligt.
En annan återkommande föreläsare är
Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier. Man kan ju säga att USA:s
nuvarande president gör det lätt för en
talare att vara både bekymrad och
underhållande.
Statsvetaren och EU-specialisten Göran
von Sydow har hållit ﬂest föredrag i serien.
Titlarna har inte varit så lätta att variera:
Faller EU isär?; EU, Brexit och framtiden;
EU i det omstöpta Europa; Brexit? Fortsättning lär följa.
Ryssland, EU, USA och Mellanöstern har
alltså varit återkommande ämnen under de
gångna åren. Asien har inte uppmärksammats lika mycket, men vi har haft
föreläsningar om såväl Kina som Indien.
Afrikansk och latinamerikansk utveckling
har också i någon mån varit satt på
undantag. Bättring utlovas.
Tillståndet i världen kan också innehålla
mer övergripande problem och tendenser.
Meteorologiprofessorn Anna Rutgersson har
talat om sant och falskt om klimatets förändring, och Sverker Gustavsson, professor i
statskunskap, om populismens utbredning.
Vi har inte ryggat för smala men viktiga
frågor. Anna Jonsson Cornell, professor i juridik, fyllde Missionskyrkan när hon talade
om nedmonteringen av rättssamhället i
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Ungern och Polen. En vacker bild av
bildningsivern; ungersk juridik tillhör inte
det lättsmälta.
I en tid där en galopperande klimatförändring väcker farhågor om mänsklighetens framtid, pekar ändå många på de
ljuspunkter som ﬁnns: de medicinska
framstegen är enorma, allt färre lever under
existensminimum, och antalet väpnade
konﬂikter har minskat. De positiva förändringarna har fått ganska begränsad uppmärksamhet i den här serien, det ska

medges. Konﬂikter som upphört och
diktatorer som sopats undan har inte heller
varit på dagordningen.
Kanske kan det bli en ändring. Tidskriften
The Economist utser varje år Country of the
year. I fjol blev det Armenien, med motiveringen att landet genomfört en oblodig
revolution som kastat ut den korrumperade
presidenten Setzh Sargsyan, utan att för den
skull ge Ryssland någon förevändning att
ingripa. Det ska vi ha en föreläsning om
– när jag hittat en föreläsare.

Tillståndet i världen –
Senioruniversitetets globala rundresa
Text: Bror-Erik Lundin (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 3 2018)
Foto: Inger Hammer
Ett ständigt rykande ämne. Nya hot och risker. Gryende förbättringshopp. Högt
kvaliﬁcerade föreläsare kan göra komplicerade förhållanden begripliga. Återigen gjorde de
det i serien Tillståndet i världen.
Vårterminen 2018 startade med Erika
Bjerström vid SVT. Hon talade över ämnet
USA vänder världen ryggen. Med Donald
Trump som president har USA gjort tydligt
för världen att man inte längre bryr sig om
vad som händer utomlands. ”America ﬁrst”
är presidentens mantra. Kriget i Afghanistan ser ut att kunna bli USA:s längsta krig
någonsin.
Det ﬁnns hopp för Afghanistan var temat för
nästa föreläsning som hölls av Andreas
Stefansson, Svenska Afghanistankommittén.
− Det ﬁnns fortfarande mycket farliga
områden i Afghanistan. Utvisningar till
landet innebär stora risker även om
begränsade områden kan betraktas som
någorlunda säkra, sa han.
Anna Jonsson Cornell, professor vid
Uppsala universitet, föreläste under rubriken När rättssamhället monteras ner –
exemplen Ungern och Polen. Även ﬂera andra
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stater försöker reducera rättsväsendets
oberoende och självständighet.
När kommer framtiden egentligen? Den
frågan präglade föreläsningen av Fredrik
Uggla, professor vid Stockholms universitet.
Hans föredrag Latinamerika och framtiden
som aldrig kommer behandlade en påbörjad
men tyvärr avbruten framgångssaga.
− Stora delar av kontinenten har goda
förutsättningar, sa han. Årets många
nationella val kommer att visa vilka vägar
som ska beträdas. Hur går demokratiseringsprocesserna vidare, hur ska länderna
klara minskat stöd från USA och hur ska
man komma till rätta med de sociala
problemen? Är Kinas ökade intresse för
Latinamerika en faktor att räkna med?
Koreahalvön var nästa stopp för föreläsningsseriens världsomsegling. Gabriel

Jonsson, docent vid Stockholms universitet,
talade under rubriken Upptrappad konﬂikt
på Koreahalvön eller utrymme för dialog? Han
var rätt pessimistisk. Föreläsningen hölls
den 21 mars då situationen fortfarande var
mycket spänd och osäker mellan Nordkorea
och USA.
Den som lyssnade på Aras Lindh, Utrikespolitiska institutet, ﬁck veta hur komplicerad och infekterad kurdernas situation i
Mellanöstern är. Ämnet var Kurdfrågan –
drömmen om en nationalstat. Det ﬁnns

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

många, både stora och små fraktioner av
kurdiska befolkningar. De ﬁnns i bland
annat Turkiet, Syrien, Irak, Afghanistan,
Iran och Pakistan.
− Inte mycket tyder för närvarande på att
drömmen om en kurdisk självständig
nationalstat ska förverkligas. Många av de
kurdiska fraktionerna är inblandade i
strider som pågår i området, sa Aras Lindh.
Ansvarig för föreläsningsserien ”Tillståndet i
världen” våren 2018 var Lars Nilsson.

Erika Bjerström föreläste om USA
som vänder världen ryggen.

Kommer drömmen om en kurdisk nationalstat att bli verklighet? Aras Lindh var tveksam.

”Rykande färskt kan man säga”
Sören Hilding har med stor behållning
följt serien Tillståndet i världen.
- Jag är mycket nöjd med kompetensen
hos föreläsarna. Arrangörerna har också
träffat rätt när det gäller val av ämnen.
Rykande färskt kan man säga.
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Afrikas historia – inte bara kolonialperioden
Michael Ståhl
Vi är inte medvetna om Afrikas väldighet. Mercators kartprojektion förminskar kontinenten. I den blir Skandinavien lika stor som Sahara och till exempel Uganda verkar vara i
paritet med Uppland. Därför är det upplysande att använda en glob, klippa ut olika
världsdelar och pussla in dem på Afrikas yta.
Då visar det sig att Europa, USA, Australien,
Brasilien och Japan skulle rymmas inom
kontinenten (ﬁgur 1). Geograﬁn är storslagen och varierande. Nilen slingrar sig
som en glittrande pytonorm genom Saharas
öken. Söderut löper den mäktiga Riftdalen
med högplatåer och berg från nordost
(Eritrea) till sydväst (Angola). På den västra
sidan är det låglänt, hett och fuktigt.

När vi föreställer oss Afrikas historia är
det vanligtvis kolonialperioden vi tänker på.
Men kontinenten har en lång, innehållsrik
och skiftande historia. Det gäller inte bara
det gamla Egypten som var genuint
afrikanskt och sprunget ur de tidiga samhällen som fanns längs Nilen från deltat upp
till Nubien. Söder om Sahara etablerades
kungariken och stater redan under det

Figur 1. Storlek på den afrikanska kontinenten jämfört med några andra landmassor.
Källa: The Map Design Unit of The World Bank
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första årtusendet av vår tideräkning. De
tidiga jägarna och samlarna (khoi, san)
drevs ut i kontinentens periferi medan
bondekulturer baserade på järnframställning och ett produktivt jordbruk bar
upp en mängd afrikanska statsbildningar.
Från och med 800-talet framträdde mäktiga
riken på savannerna i väster, bland andra
Ghana, Mali, Songhai och Kanem-Bornu. De
förmedlade handelsvaror (guld, elfenben) till
de berbiska städerna i Maghreb och vidare
till Europa. Islam blev den dominerande
religionen och afrikansk-muslimsk kultur
blomstrade. Längre österut dominerade det
abessinska kungariket (Etiopien) där kristendomen blev statsreligion redan år 330, alltså
före Rom. I Centralafrika utvecklade bantutalande folk hövdinga- och kungadömen
(Kongo, Lunda, Stora Zimbabwe) och längs
östkusten ﬂorerade Swahilikulturen, ett
pärlband av sjöfartsstäder som förmedlade
handelsvaror längs hela kusten och till
Arabien och Indien.
Befolkningens majoritet var naturligtvis
bönder eller herdar som levde i små samhällen. Men kring staternas centra utvecklades en rik kultur. Abessinierna skapade
sitt eget alfabet, skrev kungakrönikor och
översatte hela bibeln till kyrkospråket geez,
ett semitiskt språk släkt med hebreiska och
arabiska. Biblioteket i Timbuktu (från 1500talet) hyste tusentals vetenskapliga verk om
medicin, astronomi, islamisk lag och poesi,
skrivna både på arabiska och på lokala
språk. Swahilistäderna hade en lång poetisk
tradition nedtecknad på det inhemska
språket swahili med arabiskt alfabet. Alla
dessa riken hade organiserad förvaltning
och uppförde monumentala byggnadsverk.
Den positiva utvecklingen under Afrikas
”medeltid” vändes till något negativt i
samband med européernas världsomseglingar. Den första stöten kom från Europas
västligaste periferi. Portugals kungahus
stöttade systematiskt utvecklingen av navigations- och marin teknologi. Genom ett
avtal med Spanien erhöll portugisiska skepp
ensamrätt på seglatser på Sydatlantens

östra del. Drivkraften var att segla bortom
muslimernas domäner och etablera direktkontakt med producenterna av kryddor och
textilier i Asien.
År 1497 rundade Vasco da Gama Goda
Hoppsudden och seglade upp längs Swahilikusten och vidare till Indien. Redan tidigare
hade portugisiska skepp kryssat in i
Guineabukten och börjat köpa upp guld från
lokala stammar. De Sahelbaserade rikena
(Mali etc.) vilkas rikedom vilade på
transithandel av bland annat guld och salt
förlorade då sina monopol och gick in i en
nedgångsperiod. Vasco da Gama och hans
efterföljare lierade sig med en swahilistad –
Malindi. Gentemot de övriga förde portugiserna krig. De ankrade utanför städerna
och sköt sönder dem med sina tunga kanoner.
På 1600-talet utsattes Afrika för den mest
destruktiva yttre påverkan − slavhandeln.
Portugisernas storhet var nu förbi och
Afrikas kuster korsades av skepp från
Nederländerna, Frankrike, England och
Danmark. Amerikas gruvdrift och jordbruksplantager krävde oändliga mängder
tvångsarbetare. Den inhemska befolkningen i Amerika hade i stor utsträckning
dukat under för européernas smittsamma
sjukdomar (Mexikos befolkning uppskattades år 1500 till 25 miljoner och år
1600 till en miljon). Lösningen blev import
av slavarbetare.
Europeiska kompanier etablerade sig på
öar och uddar utmed hela Afrikas västra
kust, försåg krigiska lokala härskare med
eldvapen och köpte upp människor som
dessa fångade in. På så sätt spreds krig
överallt inåt kontinenten. Systemet nådde
sin kulmen under 1700-talet för att upphöra
i mitten av 1800-talet. Man uppskattar att
mer än tolv miljoner afrikaner skeppades
över Atlanten. Om man räknar in de
människor som dog i Afrika på grund av
slavräderna så blir antalet mångdubbelt
större.
Medan det politiska opinionstrycket i
Europa mot slavhandel och slaveri gradvis
ﬁck effekt på den transatlantiska traﬁken,
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utvecklades slavhandeln i Afrikas östra
halva explosionsartat under 1800-talet. De
drivande krafterna var Egyptens dynamiska
härskardynasti och araberna på Zanzibar.
Muhammed Alis politik gick ut på att
modernisera Egypten genom plantager och
kanaler. Den egyptiska armén och privata
entreprenörer företog årliga räder längs
Nilen ned genom Sudan och ända till
gränsen mot de ugandiska rikena.
Zanzibars sultaner företog slavräder in i
nuvarande Tanzania och ända till Kongo.
Slavarna användes på kryddplantager på
Zanzibar och såldes vidare till Arabien och
Persien. De här slavkrigen upphörde först
när Storbritannien tog kontroll över respektive område. Den östliga slavhandelns facit
utgjorde årligen uppemot 50 000 bortförda
människor bara via Zanzibar samt
omfattande ödeläggelse i Sudan och i
Östafrikas inre.
Afrika söder om Sahara var således destabiliserat, splittrat och underbefolkat vid sekelskiftet när européerna tog över (ﬁgur 2).
Imperialismen drevs av en kombination av

Figur 2. År 1880 var större delen av den
afrikanska kontinenten fortfarande okänd i
Europa. Källa: matadornetwork.com
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stormaktsrivalitet och förväntningar på
enorma rikedomar i kontinentens inre.
Själva maktövertagandet gick snabbt och
bara i undantagsfall förekom regelrätta
krig.
År 1905 var Afrika styckat i kolonier (ﬁgur
3). Kolonialmakterna var angelägna om att
få ett ekonomiskt utbyte. I vissa kolonier
uppmuntrades européer att bosätta sig. De
slog sig ned på de bördigaste jordarna och
grundade kommersiella jordbruk, till
exempel i Kenya och Rhodesia. Avhysta
småbönder blev daglönare på jordbruken. I
mineralrika trakter etablerades gruvor
(koppar, diamanter). Genom skattskrivning
tvingades afrikaner ta arbete i gruvorna.
Tiotusentals män ”arbetspendlade” på
årsbasis från sina hem till gruvorna.
Kolonialismen innebar en omvälvning av
lokalsamhällena. Längs nya vägar och järnvägar växte småstäder upp där bönderna
kunde köpa enkla verktyg, plåtutensilier,
fotogenlampor etc. från de asiater som
engelsmännen rekryterat från Indien och
som stannade kvar som småföretagare när
järnvägarna var byggda. Efter andra världskriget ökade kolonialmakternas investeringar i utbildning och hälsovård. Kolonialförvaltningen behövde utbildade afrikaner
som chaufförer, kontorister och poliser.
Kolonialperioden avslutades abrupt. Ghana
blev självständigt år 1957, och år 1964
fanns 30 självständiga afrikanska stater.
Orsakerna till den snabba övergången var
många och samverkande. Kolonialmakterna
var försvagade efter andra världskriget.
Krigen i Indokina gick dåligt och man
befarade att de skulle upprepas i Afrika.
Både Sovjetunionen och USA motsatte sig
kolonialmakternas monopol och, inte minst,
en afrikansk medelklass ställde krav på
självbestämmande och självständighet.
Kolonialmakterna insåg att det skulle kosta
för mycket att hårdnackat hålla fast vid det
gamla systemet. Endast Portugal insåg inte
det. Följden blev det befrielsekrig som
Portugal förlorade.
Den koloniala perioden var kort – ungefär
sextio år. Det motsvarar tre generationer. I
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Belgien
Figur 3. År 1900 var Afrika koloniserat av
europeiska makter. Endast Etiopien hade
bibehållit sin självständighet. Källa: Wikipedia

de områden där ingen avancerad ekonomisk strukturomvandling inträffade, ingen
europeisk bosättning ägde rum och inga
våldsamheter ackompanjerade självständighetsprocessen, behöver det koloniala
systemet inte ha medfört några stora
omvälvningar jämfört med det förkoloniala.
Det är vanskligt att försöka göra ett bokslut
över den koloniala perioden. På minussidan
kan man notera övergrepp mot lokalbefolkningarna (tvångsförﬂyttningar för att
ge rum för plantager, proletarisering genom
gruvarbete), rasism med mera.
Det fanns också en plussida som ofta
ignoreras. Infrastruktur byggdes upp, en
(åtminstone rudimentär) sjukvård etablerades och grundutbildning infördes. Det
rådde fred. Det sistnämnda är underskattat,
men i både brittiska och franska kolonier
byggdes ett rättsväsende upp och en
ordningsmakt höll efter stamkrig, boskapsräder och andra våldsamheter som var
allvarliga oroselement före kolonialtiden.
Under det senaste halvseklet har utvecklingen gått i vågor. 1960-talet var ett positivt
decennium.
Självständigheten
innebar
utvecklingsplanering och framtidshopp,

afrikansk export var gynnsam, utbildningsväsendet expanderade och viss industri
grundades.
Under 1970-talet mörknade bilden. Oljepriset steg medan priset på afrikanska
jordbruksprodukter sjönk. Industrialiseringen gick i stå. Befolkningen växte snabbt
och ﬂockades till städerna, men jobben
sackade efter. De demokratiska politiska
institutionerna undergrävdes. Under decenniet ägde 119 statskupper rum och
resulterade i militärdiktaturer och enpartistater. Under hela 1980-talet förvärrades
situationen. I många länder sjönk levnadsstandarden samtidigt som befolkningen
fortsatte att öka.
Under 1990-talet skedde stora strukturförändringar. Biståndsgivarna (inklusive
Sverige) började villkora sitt stöd och krävde
devalveringar, avreglering av priser, nedläggning av statliga monopol, uppmuntran
av privat företagsamhet samt politiska
reformer, bland annat ﬂerpartisystem.
Under 2000-talet tog dessa reformer fart.
”Afrika vänder” blev ett mantra. I ﬂera
länder växte bruttonationalprodukten per
capita med tvåsiffriga tal.
Den urbana medelklassen krävde utrymme
och stod i spetsen för entreprenörskap och
digitalisering. Tekniska innovationer har
spridits från Afrika till Europa. Betalningssystemet Swish, som många tror är en
svensk uppﬁnning, utvecklades i själva
verket i Kenya under namnet Mpesa redan
2007, och används sedan ﬂera år tillbaka
dagligen av tjugo miljoner kenyaner.
Men enorma problem kvarstår. De afrikanska ekonomierna är fortsatt beroende av
råvaruexport, fattigdomen på landsbygden
är utbredd, urbaniseringen sker snabbare
än stadsplaneringen och korruption är
utbredd. Befolkningsökningen är fortsatt
högst i världen – 2,7 procent per år vilket
innebär ett årligt befolkningstillskott på 30
miljoner människor. Om trenderna håller i
sig kommer Afrikas befolkning att växa från
nuvarande 1,3 miljarder (2019) till 2,4
miljarder år 2050.
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Afrikanska beslutsfattare har ett hårt
arbete framför sig att göra sina samhällen
hållbara. Och migrationstrycket mot Europa
kommer att öka.

Michael Ståhl föreläste våren 2018 om Afrikas
historia i serien ”Afrika – den okända kontinenten?”.

Kinas väg från himmelskt imperium till global stormakt
Text: Lennart Prage (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 2 2018)
Föreläsningarna om Kina under hösten 2017 gav oss personliga fördjupningar till mediernas ﬂöde av rapporter. Det kändes som att sitta på läktaren och följa Kinas och Xi Jin Pings
intåg på den globala scenen med experternas initierade kommentarer i hörlurarna i ett
geopolitiskt skådespel som vi alla fascineras av.
Det var Chi Hoang Ti,
kung av Tsin,
som lät bygga den kinesiska muren
och bränna alla böcker i Kina.
Detta hände på Hannibals tid,
innan Jesus var född.
Så börjar Evert Taubes dikt ”Muren och
böckerna”. Bland de böcker som brändes
fanns Konfucius verk, och just Konfucius
och hans betydelse för Kinas historia var
ämnet för Torbjörn Lodéns föreläsning.
Vem var då denne man? Ja, han anses ha
levat 551−479 före vår tideräkning. Han
samlade lärjungar omkring sig, han reste
runt och talade om enhet och harmoni
under himlen och kallades ”den store
läraren”. Konfucius såg världen som en
enhet. Samhället var en organism och
familjen ett mikrokosmos. Ordningen var
hierarkisk. En underställd skulle respektera
och vara lojal mot en överställd. Samhället
skulle styras genom goda exempel, ett styre
av och för folket men inte genom folket. De
styrande hade himlens mandat.
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Detalj av modern staty av Chi Hoang Ti som står i
Xián. Foto: Dennis Jarvis

Som framgår av Taube-citatet har konfucianismen inte alltid varit populär, men från
800-talet fram till landets sammanbrott
1911 var den en statsﬁlosoﬁ. Sedan 15 år är
den inne i ﬁnrummet igen; från att ha fått
en förkastelsedom över sig har den
förvandlats till kulturnationalism, ett
ideologiskt redskap i Xi Jin Pings händer.

Konfucius dök åter upp i Cecilia Lindqvists
föreläsning. Hon berättade att det i dag ﬁnns
ﬂera serietidningar som behandlar den
gamle ﬁlosofen och hans lära. Hennes
föreläsning gav en fascinerande inblick i det
Kina som hon och Sven Lindqvist mötte när
de i början av 60-talet studerade vid Pekings
universitet. Då pågick fortfarande ”det stora
språnget”, med produktionen och arbetaren
i fokus. Hon ﬁck då av sina lärare höra att
”du kan väl inte veta hur arbetare har det –
du är ju intellektuell!”

konferensen lyckades han till och med få
sina tankar inskrivna i partiprogrammet,
vilket tidigare bara förunnats Mao och
Deng.
Partiledningen har förundrats och skrämts
av Sovjetunionens kollaps och dragit
slutsatsen att försvaret inte kan tillhöra
staten, också det måste lyda under partiet.
Följaktligen är Xi även ordförande i
försvarsrådet. Hans familj har tillhört makteliten alltsedan Maos dagar och är således
förankrad i partiets historia, berättade Börje
Ljunggren som fått på sin lott att beskriva
det nutida Kina. Han förutspådde att Xi Jin
Ping de närmsta åren skulle stärka partistaten ytterligare och dessutom ta kontrollen över rättsväsendet, vilket kommer att
leda till att censuren blir skarpare och livet
syrefattigare.

Ordförande Xi Jin Ping.
Bildkälla: vanguardiaveracruz.mx

Avbildning av Konfucius, gjord av Qiu Ying (cirka
1494−1552).

I dagens Kina har det allenarådande partiet
skickligt anslutit till Konfucius tankar om att
de styrande, det vill säga partiet, står över
folket. Och partiet har i sin tur valt Xi Jin
Ping till ordförande. Han tronar därmed
ensam och allra högst i den hierarkiska
maktstrukturen. Vid den senaste parti-

Kina är på väg att återupprätta sin storhet
och kommer snart att vara världens största
ekonomi. Landet blir alltmer aktivt på den
globala scenen. Vid mötet med världens
ledare i Davos 2017 framträdde Xi Jin Ping
som globaliseringens och världshandelns
ledare. Eftersom president Trump valde att
inte åka till detta möte ﬁck Xi scenen för sig
själv och kommenterade Trumps protektionistiska inställning med orden ”Man kan
gå ner i källaren om man vill vara i fred,
men det är tomt där.”
Det kanske viktigaste projektet för att
etablera Kina som en global stormakt har
döpts till ”The Belt and Road Initiative” (BRI).
Syftet är att stärka handelsförbindelserna
med Europa och Afrika. Detta gigantiska
projekt och dess ﬁnansiering är redan
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godkänt av folkkongressen och innebär ett
återupprättande av Sidenvägen, ett begrepp
som myntades av geologen Ferdinand von
Richthofen i slutet av 1800-talet för den östvästliga karavanväg som funnits i ett par
tusen år.
Håkan Wahlquist ägnade sin föreläsning
helt åt Sidenvägen och kunde berätta att vår
egen Sven Hedin i högsta grad bidragit till
att utforska och beskriva den i sina rapporter och böcker.
Ola Wong, som varit korrespondent i
Shanghai och Peking, sa att det inte borde
vara så svårt att förstå Kina om man skaffar
sig mer kunskap. Vi har alldeles för lite
kännedom om detta miljardrike, där universiteten nu utexaminerar 8 miljoner studenter
per år, dubbelt så många som USA. Det är ett
land som på tre år tillverkat lika mycket

cement som USA gjorde under hela 1900talet. Hälften av alla nätköp i världen sker i
Kina, och dess kommunistparti är med sina
90 miljoner medlemmar inte bara världens
största parti, det är också världens största
organisation.
Xi Jin Ping vill se en socialism med
kinesiska särdrag, ”The China Solution”. I
hans vision ska Kina redan 2020 vara ett
”folkhem” där även miljötänkandet är
viktigt. År 2049 ska pånyttfödelsen av den
gamla stormakten vara klar – ett land, ett
folk och ett parti, enat kring en ledares
tankar. Det sägs att när Kina varit öppet mot
världen så har det gått bra för landet. Men
det ﬁnns också tydliga hinder för denna
utveckling: vattentillgången, miljöförändringarna och ekonomiska svackor. Systemet
är dock fortfarande gjort för expansion,
enligt Ola Wong.

Kinesisk litteratur
Anna Gustafsson Chen höll en föreläsning om dagens kinesiska litteratur.
Kulturrevolutionen har färgat bokutgivningen i Kina både medan den pågick och
senare. Under Kulturrevolutionen tömdes bibliotek, boklådor och hem på böcker.
Efteråt har många författare skrivit så kallad Ärr-litteratur, där man berättat vad
man varit med om under kulturrevolutionen. Yngre författare som inte upplevt
kulturrevolutionen skriver om helt andra saker: sex, ﬂärd, märkeskläder med
mera. En bra introduktion till samtida litteratur är Kina berättar: Solskenet i
munnen, en samling noveller som förlaget Tranan gett ut.
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Studiecirklar
Goldsingers ”En innerlig känsla av meningsfullhet”
Sören Herbertsson
Vi har nyss ﬁrat USU-kören Goldsingers 10årsjubileum. Jag nappade en gång på att
under en termin pröva på studiecirkeln
”Sången i kroppen” som friskvård. Utan
tidigare körvana befann jag mig så till min
överraskning i en färdig sångkör och där har
jag sedan blivit kvar. Det betraktar jag nu
som ett av mina bästa beslut som pensionär.
En stor kärna medlemmar har blivit kvar
termin efter termin.
Bland goda råd för att hålla kropp och
sinne i god vigör som pensionär nämns ofta
som mirakelmedel bland annat trädgårdsintresse och körsång, något som båda
engagerar mig och som praktiskt nog kan
utövas var sin säsong.
Men det är något speciellt med att sjunga i
kör! Man blir glad och frimodig av att
sjunga, och belöningen inﬁnner sig snabbt.
Att beﬁnna sig i en stor grupp människor
som tillsammans så påtagligt och utan

större konﬂikter strävar mot ett och samma
positiva slutmål är fantastiskt! Att ofta 4stämmigt till slut lyckas göra en ﬁn sång
rättvisa och i bästa fall fyllas av en innerlig
känsla av meningsfullhet.
Men det förutsätter en engagerad och till
synes outtröttlig körledare som vi ju har i
Gina van Dam.
Att bli pensionär kan ju innebära att ens
värld blir mer begränsad, att man tappar
kontakt med många tidigare arbetskamrater. Desto viktigare då att kunna ingå i
en ny krets av människor som träffas så ofta
att eventuell främlingskänsla försvinner.
Missionskyrkans lokaler är utmärkta för att
kunna fördjupa kamratskapet, då vi efter
avslutad körövning är många som äter
sopplunch tillsammans och därigenom kan
komma varandra närmare i ofta givande
samtal.

Goldsingers har flera gånger framträtt under Senioruniversitetets årsmöten i Missionskyrkan.
Foto: Bengt Everitt
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Populära fågelcirklar
Lena Jonsell
Fågelcirklar har blivit en långkörare i
Senioruniversitetets
kursutbud.
Under
föregående femårsperioder genomfördes de
regelbundet både höst och vår, och så har
det fortsatt och till och med ökat under
perioden 2014−2019. Pekka Westin har
ställt upp som ledare åtminstone sedan
2004 och fortsätter ännu som populär
exkursionsledare. Konkurrensen om deltagarplatserna har varit mycket stor. Om
man inte varit med under de första minuterna av anmälningstiden så har man blivit
utan plats. Cirklarna på våren har naturligt
nog varit de mest populära, vilket gjort att
man fått kalla in ytterligare cirkelledare:
sedan våren 2013 Thomas Johansson,
sedan våren 2017 även Gunnar Ehrenroth
och sedan våren 2018 en fjärde ledare,
Anders Nordin. För cirklarna under hösten
har det hittills räckt med en enda grupp.
Alla cirklar har börjat med samling
inomhus för presentation av exkursionsmålen och genomgång av praktiska detaljer,
såsom utrustning och samlingsplatser.
Deltagarna får veta att varma kläder är

nödvändigt, eftersom det blir ganska
mycket stillastående i väntan på att någon
fågel ska dyka upp eller höras av. En kikare
bör förstås alla ha med sig, men den
behöver inte vara så avancerad, och tubkikare är långt ifrån en nödvändighet.
Cirkelledaren brukar dock offra sig och bära
på en egen tub, som alla erbjuds kika i om
det är någon fjärran fågel som spanats in.
Egna bilar används för att nå exkursionsmålen. Samåkning arrangeras så att
även de som är utan bil kan följa med.
Målen är belägna några mil från Uppsala,
det mest avlägsna är Ledskärsviken vid norra
Upplandskusten. En alltid återkommande
lokal är Hjälstaviken, en av landets allra
bästa fågellokaler. Flera av cirklarna går
även till Vendelsjön.
Förutom att se och höra och lära sig mer
om fåglar, ger cirklarna god gemenskap
(även om pratandet bör hållas på låg nivå),
frisk luft och möjlighet att komma till nya
och kanske okända platser i Uppland.
Här nedan följer en redogörelse av en
trägen fågelcirkeldeltagare.

Att spana efter fåglar
Text och foto: Hans Antonsson (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 3 2017)
När jag närmade mig min tillvaro som pensionär började jag fundera över hur jag skulle
fylla mina dagar med aktiviteter. Vad ville jag allra mest engagera mig i nu när arbetslivet
med sin begränsade tid till fritidsaktiviteter skulle upphöra?
Självfallet ville jag göra sådant som jag
kände att jag tidigare tvingats försaka.
Frågan blev alltså, vad hade jag saknat mest?
Då dök ungdomsårens fågelskådande upp i
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minnet och jag bestämde mig. Nu ville jag
åter ut i naturen för att leta fåglar.
Senioruniversitetets studiecirklar om
fåglar blev en bra inspirationskälla för att

Pekka Westin lotsar en grupp seniorer vid Fånö bokskog, maj 2015.

komma igång. Tillsammans med Pekka
Westin eller Thomas Johansson som
kunniga ledare i täten och en grupp trevliga
seniorer med ett delat fågelintresse i släptåg
har jag nu deltagit i ett ﬂertal fågelcirklar,
höst såväl som vår, i Senioruniversitetets
regi. Utﬂykterna runt om i Uppland har
dessutom gett en unik möjlighet att steg för
steg läsa av hur årstiderna växlar.
Under dessa stunder insåg jag hur mycket
jag hade missat av detta under alla dessa
dagar när jag från tidig morgon till sen kväll
suttit inlåst på sitt tjänsterum. Men det är
aldrig för sent att börja igen.
Hur mycket måste jag då kunna om fåglar
för att delta i cirklarna? Som jag ser det är
det bara ett genuint naturintresse och motivation att lära mera som behövs. Det som
tvärt om slagit mig mest när jag varit ute i
markerna är den generösa attityd som alla
riktigt kunniga fågelvänner har till oss
relativa nybörjare.
Det är inte bara Pekka och Thomas som
beredvilligt delar med sig av sina enorma
erfarenheter, utan alla vi stöter på hjälper
välvilligt till att guida oss nyﬁkna. Alla är

Fjällgås vid Vendelsjön, april 2016.

Härfågel vid Husby nära Vendelsjön, april 2016.
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uppenbart intresserade av att sprida fågelskådandets evangelium. Och självklart – ju
ﬂer vi blir som engagerar oss för våra fåglar,
desto lättare blir det att få förståelse och
engagemang för att vi tillsammans måste
värna olika landskapstyper för att alla arter
ska kunna leva vidare i framtiden.

Skäggmes vid Hjälstaviken, februari 2016.

Rödstjärt i Fånö
bokskog, maj 2016.

Astrofysik för den som har bråttom
Staffan Yngve
Under vårterminen 2019 ledde jag en studiecirkel med titel ”Astrofysik för den som har
bråttom”, som närmast är en direktöversättning av titeln på Neil deGrasse Tysons
bästsäljare ”Astrophysics for people in a hurry” från 2017. Den svenska titeln är ”Astrofysik
i ljusets hastighet”, och svenskt förlag är Volante.
Cirkeln samlade 20 deltagare inklusive
cirkelledaren. En viktig fråga som togs upp
var tidslinjen för vårt universum, vår vintergata, vårt solsystem och vår jord.
Det har rått stor osäkerhet om universums ålder på grund av att den äldsta kända
stjärnan i vår ”närhet” (HD 140 283 eller
Metusalemstjärnan) hävdades vara klart
över 14 miljarder år gammal i strid med
oberoende bestämningar av universums
ålder där den sades vara mellan 13 och 14
miljarder år. Nu är forskarsamhället relativt
överens om en ålder hos universum på 13,8
miljarder år sedan resultatet för Metusalemstjärnan justerats liksom den ofﬁciella
åldern, den senare från 13,7 till 13,8
miljarder år. I bägge mätmetoderna har
registrerade data från teleskop kombinerats
med modellberäkningar.
Exemplet kan tjäna som belysning av det
nära samspelet mellan observationer och
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matematiska modeller. En teoretisk grund
för kosmologin lades för över 100 år sedan
av Albert Einstein med hans jämte E=mc2
mest berömda ekvation, som skymtar bredvid hans porträtt i jubileumsbilden från
2015. Den nu förhärskande kosmologiska
LCDM-modellen försöker förklara universums storskaliga struktur med att vi har tre
viktiga komponenter: vanlig materia, mörk
materia (CDM eller cold dark matter) och
mörk energi (L). De två sistnämnda begreppen har införts för att förklara observationer
av galaxers och galaxhopars stabilitet samt
universums accelererande expansion. Den
vanliga materien anses i dag bara vara en
knapp femtedel av den mörka materien och
en knapp femtondedel av den nu
dominerande mörka energin (där vi i det
sistnämnda fallet gör en omräkning med
E=mc2).

Hypotesen om mörk materia är närmare
nittio år gammal och formulerades först av
den Uppsalautbildade astrofysikern Knut
Lundmark. Den mörka materiens ursprung
har gäckat vetenskapen sedan dess. Max
Tegmark talar om ”unseen mystery particles
widely believed to exist”. Det är inte svårt att
inse att det är en utmaning att få in den
mörka materien i den kosmologiska verktygslådan.
Den mörka energin föreligger matematiskt som den kosmologiska konstanten L i
Einsteins fältekvation. Vad den mörka
energin egentligen är återstår för vetenskapen att ﬁnna ut. En seglivad journalistiskt vedertagen myt är att Einstein såg den
kosmologiska konstanten – nu något av
kosmologernas trollspö – som sin ”grösste
Eselei” (största åsnedumhet) trots lövtunn
evidens för att detta skulle ha varit hans
uppfattning.
Ett stimulerande inslag har varit att det
vecka efter vecka kommit såväl riktiga som
milt uttryckt överdrivna vetenskapliga
nyheter med anknytning till cirkeln. I mitten
av februari tog programmet Medierna i

radions P1 upp ”teknikoptimism utan
källkritik” med anledning av rapporteringen
kring ett numera konkursat holländskt
företags prospekt att skicka människor till
planeten Mars. En framstående fysiker och
nobelpristagare ställde tidigt upp som
ambassadör för projektet. I cirkeln diskuterade vi förutsättningarna för att under
första halvan av 2020-talet påbörja en
privatﬁnansierad mänsklig kolonisation av
Mars.
Ett exempel på mänskligt orienterade
rymdhändelser som tagits upp i cirkeln är
sådana som kan få förödande effekter på
jorden. På en tidslinje har vi prickat in några
katastrofer bakåt i tiden. För en kvarts
miljard år sedan dog kanske 90 procent av
då existerande arter ut. Man spekulerar om
att en orsak (utöver gigantiska vulkanutbrott med klimatförändringar) till det kan
vara nedslag av en komet eller asteroid
alternativt supernovaexplosion och liknande
händelser nära vårt solsystem. Senare dog
dinosaurerna ut och många forskare tror att
grundorsaken är utomjordisk.
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Solen kan få utbrott som stör våra datorkommunikationssystem och till och med vår
elförsörjning. Astrofysikaliska mätningar och
observationer kan bidra till förhandsinformation så att vi förmår skydda våra
system och oss själva i tid, vilket ﬁnns som
tema i undergångsﬁlmer med relativt lyckligt
slut.

Staffan Yngve har varit ansvarig för föreläsningsserier och studiecirklar i rymdfysik och
kosmologi.

Varför en studiecirkel om Västafrika?
Lena Ågren
Under ﬂera år har jag lett studiecirklar i litteratur vid Senioruniversitetet med de mest
skiftande teman: om barns uppväxt, om mannens och kvinnans villkor, om svenskt 40- och
50-tal och om hur kriget drabbar civila. Varje cirkel har omfattat sex romaner vid sex
tillfällen.
Av en ren tillfällighet har jag vistats en tid
varje vinter under ﬂera års tid i Burkina
Faso i Västafrika. Jag har haft möjlighet att
resa runt i landet en hel del och stiftat
bekantskap med skiftande miljöer, fått
många vänner och gjort intressanta
erfarenheter. I sann folkbildaranda vill jag
naturligtvis dela med mig av dessa
kunskaper och erfarenheter.
För vad vet vi svenskar om Västafrika? Vi
reser gärna på safari till Östafrika och på
vinprovning och safari till Sydafrika. Men
det går inga charterresor till länderna i
Västafrika … Och ändå är Västafrika en
region med en intressant och många gånger
skrämmande historia, men en region som
nu är i stark utveckling. Där ﬁnns Afrikas
folkrikaste stat, Nigeria, med stor potential
tack vare olja och gas. Där ﬁnns ett antal
djuphamnar av betydelse för framtida
sjötransporter. Där ﬁnns rika fyndigheter av
mineraler. Där ﬁnns orörd natur med rikt
växt- och djurliv. Där ﬁnns en ung
befolkning som strävar ut ur kolonialismen
mot en lyckosam framtid.
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Jag beslöt att locka med ett nytt tema i
litteraturcirkeln. Se faktarutan intill för de
ingående böckerna.

Vad har vi mött i vår läsning?
Vi har läst om ohyggligheter som terror mot
oskyldiga bybor (Miano) och enrolleringen
och rehabiliteringen av barnsoldater i
inbördeskrigets Sierra Leone (Beah). Vi har
läst om brödramord (Obioma) och barnadödlighet (Adebayo). Vi har läst satirer om
maktfullkomliga politiker (Mabanckou) och
självgoda byråkrater, kvinnoförakt och
muslimsk dubbelmoral (Sow Fall). Vi har
läst om den fackliga konﬂikten mellan
arbetare och franska intressen och lokala
tjänstemän i samband med järnvägsstrejken Dakar-Bamako 1949 (Sembene).
Vi har läst om och förundrats över tron på
andar och vidskepelse som på många håll
lever kvar trots inﬂytande från kristendom
och islam (Beyala, Okri).
Vi har läst om afrikaner som ﬂyttat till
den forne kolonialherrens land men ﬂyttat
hem igen med nya erfarenheter (Emecheta).

Vi har läst om en ung mans Västafrikanska författare 1 (hösten 2018)
besvikelse över att livet i Frankrike Chigozie Obioma (Nigeria), Fiskarmännen
inte är det paradis han fantiserat Buchi Emecheta (Nigeria), Tvillingröst
om (Diome). Vi har läst om en Calixtha Beyala (Kamerun), Ännu talar träden
kvinna från Kamerun (Beyala) som Ayobami Adebayo (Nigeria), Stanna hos mig
i Frankrike stött på rasism och Alain Mabanckou (Kongo Brazzaville), Slut på kritan
främlingsﬁentlighet men som där Sembene Ousmane (Senegal), Guds träbitar
utanför hemlandet utvecklats till
en fri och självständig kvinna i Västafrikanska författare 2 (våren 2019)
feministisk anda. Vi har också läst Chinua Achebe (Nigeria), Allt går sönder
om motsatsen: en högt utbildad Leonora Miano (Kamerun), Nattens inre
kvinna som väljer att bli andra Camara Laye (Guinea), Svart barn
hustru till sin man (Aidoo).
Aminata Sow Fall (Senegal), Tiggarnas strejk
Vi har läst om det gamla Afrikas Ishmael Beah Sierra Leone), Lång väg hem
seder och bruk (Camara) och om Ben Okri (Nigeria), Den omättliga vägen
kidnappningar och försäljning av
slavar i Ghana (Gyasi). Brytningen Västafrikanska författare 3 (hösten 2019)
mellan det gamla och det nya är ett Calixtha Beyala (Kamerun), Vår förlorade heder
ständigt närvarande tema. Det Ama Ata Aidoo (Ghana), Förändringar
bästa exemplet är Allt går sönder Amadou Kourouma (Elfenbenskusten), Allah gör som han vill
(Achebe) som är obligatorisk i de Yaa Gyasi (Ghana), Vända hem
ﬂesta afrikanska gymnasieskolor – Fatou Diome (Senegal), Atlantens mage
en roman som skildrar en stolt Birago Diop (Senegal), Amadou Koumbas berättelser
krigare som tvingas inse att
är starka, liksom de gamla föreställningarna
tiderna har förändrats på ett sätt som han
om förfädernas betydelse. De ﬁnns ju kvar i
inte kan leva med.
hembyn. Klyftan mellan stad och landsbygd
Vi har mött afrikanska författare som
känner vi väl igen.
brottas med – i de ﬂesta fall – kolonialVåldet är närvarande hos de ﬂesta
språket franska och som strävar efter högst
författarna. Barnaga förekommer, och det
egna
språkmönster
och
uttryckssätt
rituella våldet i äldre tider skildras mycket
(Ahmadou) och helt enkelt struntar i punkt,
realistiskt. Att sätta ut tvillingar i skogen är
komma och stor bokstav (Mabanckou). Vi
dock en förlegad sedvänja. Rekrytering av
har läst en författare som Birago Diop som
barnsoldater förekommer tyvärr och barnens
fullföljer den afrikanska muntliga berättarrättigheter uppmärksammas och respektraditionen och tar gestalt av en griot, en
teras inte alltid som hos oss.
traditionell historiker och sagoberättare.
Förhållandena i familjen förändras alltMyterna är ständigt närvarande liksom
eftersom modernt tänkande genomsyrar
ordspråken. Många författare kryddar också
människors liv. Vi har stött på många män
sina verk med ord och uttryck på de egna
med ﬂera fruar som dock måste behandlas
stamspråken.
rättvist och respektfullt av mannen; varje
hustru är berättigad till ett eget boende.
Vad har vi lärt oss?
Seden med ﬂergifte är dock i avtagande. Å
Att den afrikanska byn fortfarande spelar en
andra sidan träffade vi på en högt utbildad
stor roll i människors liv är tydligt. Där ﬁnns
kvinna som valde att bli sin mans andra
den sociala, ekonomiska och juridiska trygghustru. Mannen är ofta starkt beroende av
heten. De ﬂesta stadsbor har kvar starka
sin mor och hennes åsikter. De äldre
band till hembyn, så landsbygden lever trots
behandlas med respekt på ett sätt som vi
att ungas inﬂyttning till städerna är ett
tyvärr kanske inte längre känner igen i vår
problem precis som hos oss. Traditionerna
kultur.
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Matlagning i byn Pô vid gränsen mot Ghana. Byn är välkänd för sina vackert målade lerhus.
Foto: Lena Ågren

Religion spelar fortfarande en stor och
viktig roll. Halva befolkningen är muslimer
och den lite mindre halvan är kristna, men
de ﬂesta är animister i större eller mindre
utsträckning. De gamla föreställningarna är
levande: om ett spädbarn dör ska inte
modern få veta var det är begravet. Om
sedan även nästa barn dör i späd ålder ska
det skäras och rispas så att man känner igen
det om det föds igen. Det kan vara en
obanje, ett elakt barn som kommer igen och
igen för att plåga sin mor. Vidskepelse och
folktro spelar fortfarande en stor roll i
vardagslivet Att lita till sin chi (sin
personliga gud) och sitt totem är viktigt än i
dag. Många har också ett särskilt namn
(nom biologique) som är hemligt och knutet
till ens eget totem.
Ingen författare vi läst kommer förbi
krocken mellan det gamla samhället och det
postkoloniala. Det ﬁnns en rörande nostalgi
i barndomsskildringen hos Camara och en
brutal fanatism hos rebellerna hos Miano i
synen på utvecklingen efter kolonialtiden.
Det franska begreppet négritude syns tydligt
hos ﬂera författare; de vill visa och förklara
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traditioner och levnadssätt. Stoltheten över
de gamla värdena är påtaglig. Ärren efter
kolonialismen är dock fortfarande ganska
färska, och vad många afrikanska författare
söker är en balans mellan stolthet över det
förﬂutna och acceptans av moderna
värderingar, det vill säga en ny afrikansk
identitet.
Cirklarna har varit välbesökta och diskussionerna intressanta. En erfarenhet vi tar
med oss är att i det främmande känner man
igen det bekanta och i det bekanta känner
man ibland igen det främmande. En annan
erfarenhet är att man inte kan läsa
afrikanska författare med västerländska
ögon – man bör växla perspektiv och läsa
mot en annan bakgrund än den egna. Och
då behövs kunskap om den afrikanska preoch postkoloniala historien.
Lena Ågren har lett studiecirklar om västafrikanska författare hösten 2018 samt våren
och hösten 2019.

Döden som musikalisk inspiration
Gunnel Fagius
Att söka efter musik som kan hänföras till rubriken Döden som musikalisk inspiration kan
ske på tre sätt: musiken som tröst, musiken till minne och musiken som konstnärlig
gestaltning.
Musiken som tröst är den musik vi gärna
hör vid en begravning, vid ett avsked av en
anhörig eller någon som vi har känt.
Musiken till minne är den musik som tillkommit till minne av en speciﬁk händelse
eller en speciﬁk människas bortgång.
Musiken om döden som konstnärlig gestaltning innefattar dels musik som inom den
västerländska musiken tillkommit i ett
liturgiskt sammanhang som en dödsmässa,
ett rekviem, dels de många texter som givits
musikalisk gestalt i romanser och operor.

Musiken som tröst
Vi tycker om att på nytt få höra musik vi
känner igen, som vi förknippar med saknaden av en älskad människa. Två verk som
ofta spelas på orgel vid kyrkliga begravningar i vårt land är musik av Oskar
Lindberg och J S Bach.
Att bearbeta och variera folkvisor för kör
eller solosång med ackompanjemang var
varken nytt eller ovanligt vid 1930-talets
början. Men Oskar Lindbergs idé att göra
detsamma för orgel var något nytt. Han
skrev Variationer över en gammal dalakoral,
En gammal psalmmelodi från Mora och inte
minst Gammal Fäbodpsalm som har hållit
sig kvar trots 1940-, 50- och 60-talens
utmaningar och förväntningar på ett radikalare tonspråk än Lindbergs vackra
harmonier och soﬁstikerade klangfärger.
Oskar Lindbergs betydelse för svenskt
musikliv innehåller berättelsen om dalmasen som var uppvuxen i Gagnef i en stor
syskonskara och som blev kyrkomusiker.
Under åren 1914−1955 var han verksam i
Engelbrektskyrkan i Stockholm, var en ﬂitig
tonsättare och blev professor i harmonilära
vid Kungliga Musikhögskolan.

Fäbodpsalmen från Dalarna lär vara det
mest spelade orgelverket av en svensk tonsättare. Den slingrande lugna melodin,
dekorerad med folkmusikaliska krusningar
och buren av klanglig och harmonisk variation, ger många tröst och njutning än i dag.
Ett stycke som ofta önskas i samband
med kyrkliga begravningar är andra satsen,
Air, ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit
nr 3 i D-dur i version för orgel. Den är
ursprungligen skriven för stråkensemble
och utan sakral förankring. Air är franska
för melodi och visa, och användes på 1600och 1700-talen för enklare, melodiska
sångstycken och instrumentala dansstycken
som ofta kombinerades i en svit av satser.
Bachs musik till tröst vid en begravning
blir ett exempel på hur en komposition kan
få en utvidgad betydelse bortom tonsättarens
avsikt.

Musiken till minne
Tonsättare har i århundraden manifesterat
minnet av en viss person eller händelse.
Claudio Monteverdi är det stora tonsättarnamnet i Italien i början av 1600-talet.
Han bryter ny mark, komponerar scenisk
musik och körmusik på folkets språk,
italienskan. Sångerna kallas madrigaler, det
vill säga sånger på modersmålet. Körverket
Sestina är komponerat till minne av
sopranen Caterina Matinelli som medverkat
i hans operor. Nu hyllar han henne med en
tonmålning vid hennes grav – och i
musikhistorisk bemärkelse är sättet att
tonsätta text helt enkelt nyskapande, ett
målande sätt att illustrera ordens betydelse,
klang och rytm.
Nästan fyrahundra år senare möter vi en
annan musikalisk minnesteckning – om
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alla dem som drunknade i Estoniakatastrofen 1994. Jaakko Mäntyjärvi skildrar den
i sin komposition för blandad kör och
solister Canticum Calamitatis Maritimae
från 1997. Kören sköter havets och vindens
ljud, liksom korta kommentarer ur den
latinska dödsmässans texter och psaltarpsalmen 107 om havets kraft i med- och
motgång. Sopransolistens ordlösa pentatoniska klagan blir en kommentar till
tenorsolisten som rapporterar om katastrofen
i ﬁnska radions nyhetsförmedling på latin.
Krigets förhärligande genom historien är
fokus för kompositionen War Requiem av
britten Benjamin Britten. Britten var fredsaktivist och valde att kombinera den
latinska dödsmässotexten med poeten
Wilfred Owens texter om kriget. Owen själv
stupade i slutet av första världskriget.
Britten skrev verket efter andra världskriget
och valde Owens ord som än en gång ﬁck
tragisk aktualitet. Den musikaliska formen
bygger på kontrasten mellan den rituella
sorgens uttryck, det vill säga den latinska
rekviemtexten med kör, sopransolist och
stor orkester. Parallellt konfronteras vi med
den enskilda människan, som med Owens
ord, sjungna av tenor- och barytonsolisterna, representerar soldatens förtvivlan i mötet med ﬁenden på slagfältet. En
kammarorkester ackompanjerar. I fjärran
hörs en gosskör som uttryck för barnets
oskuld och renhet långt från slagfältets
värld.
War Requiem uruppfördes 1962 i
Coventry Cathedral med Britten själv som
dirigent. Katedralen bombades under andra
världskriget och har fått stå kvar i sitt
raserade skick samtidigt som den använts
som kyrkorum.
Redan 1932 skrev Dmitrij Sjostakovitj
operan Lady Macbeth från Mtsensk. Den
blev en publikmagnet efter premiären och
framfördes framgångsrikt både i Leningrad
och Moskva. Men 1936 när Stalin hade sett
den och förbjudit den förändras Sjostakovitjs
liv drastiskt. Under resten av sitt liv levde
han i en livshotande balansgång som
konstnär och människa. (Läs Julian Barnes
bok Tidens larm 2017, en roman om
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Sjostakovitj, om konstnären i det sovjetiska
samhället under diktaturens nyckfulla
förtryck.)
I balansgången mellan sitt musikaliska
uttrycksbehov och hänsynen till den politiska makten komponerade han 1945 sin
nionde symfoni, en segersymfoni efter
Sovjets triumf över det nazistiska Tyskland.
Sista satsen avslutas med ett ihärdigt
dånande, upprepat durackord, som av en
lyhörd lyssnare kan uppfattas som ironi. På
vägen dit fyller han sin musik med ett
känsloladdat tonspråk som också ger
uttryck får sorg och vånda. Andra satsen är
ett långsamt intermezzo, där solistiska
blåsinstrument för de sörjandes talan, en
vacker, plågsamt intensiv sorgesång.
Sjostakovitjs intention var att inte enbart
hylla en seger utan att dessutom sörja dem
vars liv offrats.

Musik om döden som konstnärlig
gestaltning
Många kompositioner om döden som
konstnärlig gestaltning har tagit form i ett
liturgiskt sammanhang, främst som den
katolska kyrkans dödsmässa. Requiem
betyder vila, Requiem aeternam den eviga
vilan. Alltsedan 1600-talet har det skrivits
rekviemmusik i en konserterande stil med
instrument, vokalsolister och kör.
W A Mozarts, Giuseppe Verdis och Gabriel
Faurés rekvier representerar en katolsk
tradition, Johannes Brahms Ein Deutsches
Requiem en protestantisk. Hos Verdi och
Mozart är Dies irae-satsen (Vredens dag)
dominerande. Texterna beskriver såväl den
hotfulla domedagen som människans
suckar, tårar och böner om den eviga vilan.
Lacrymosa, som avslutas med orden Pie
Jesu, dona eis requiem, är den sista texten i
sekvensen Dies irae. Fauré utelämnar Dies
irae-texterna helt och ersätter dem med
satserna Offertorium, Libera me och den
avslutande tröstande försoningen i In
paradisum. På motsvarande sätt präglas
Brahms eget textval ur Bibeln på
modersmålet av en ljus och förtröstansfull
grundton. I stället för döden som ett hot

ﬁnns en tydlig tillförsikt både textligt och
musikaliskt, en längtan efter Guds närhet.
Brahms var endast 33 år när han skrev
verket. I några brev kommenterar han
titeln: ”Jag skulle vilja utelämna ordet ’tyskt’
och i stället referera till ’mänskligheten’”.
Verdis
Requiem
representerar
en
musikalisk gestaltning av döden som under
1800-talet alltmer förlorade sin naturliga
plats i ett kyrkorum. Här är det operatonsättarens musikaliska redskap som formar
människans utsatthet inför döden. Verket
uruppfördes i San Marcokyrkan i Milano
1874 med 120 körsångare och en 110mannaorkester. Hos Fauré ﬁnns en betydligt
intimare musikalisk uppbyggnad. Den
komponerades ursprungligen för en liten
kammarmusikalisk ensemble med framför
allt stråkinstrument i låga lägen samt orgel.
1800-talets fria diktning blir en tillgång
för de skapande musikerna. Tidigt ute är
Franz Schubert som med sina mer än 600
sånger har kommit att bli förebildlig i sättet
att gestalta en text musikaliskt. Han
utvecklar romansformen och utnyttjar
pianostämman som medtolkare. Den tar
större plats än i tidigare viskonst samtidigt

som sångstämman ger utrymme för såväl
lågmäldhet som starka känslor och
dramatik. Erlkönig är en ballad, en mytologisk berättelse om gossen som rider med
döden som ryttare. Goethes rimmade
berättelse blir hos Schubert en ritt genom
en mörk skog. Pianostämman växlar
karaktär alltefter berättelsens innehåll trots
en oförändrad pianistisk ﬁgur som grund.
Personerna är Berättaren, Fadern, Sonen
och Älvkungen. Kompositionen är ett
musikdrama i miniformat.
Knappt hundra år senare, 1901−02,
komponerar Gustav Mahler fem sånger till
texter av Friedrich Rückert med titeln
Kindertotenlieder. Rückert miste två barn
och bearbetade sin stora sorg i hundratals
dikter. Till skillnad från Schubert väljer
Mahler en rik orkesterpalett som han
utnyttjar med subtil känsla för textens
innehåll. Han komponerade dessa sånger
innan han själv hade några barn men med
en intensiv inlevelseförmåga. Text och
musik illustrerar ett sorgearbete som
mynnar ut i försoning med en smärtsam
verklighet.

Målning till Erlkönig av Carl Gottlieb Peschel.
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Visan som musikalisk tröstare
Som en kontrast till den kolossala konstfullhet som döden inspirerat tonsättare till genom
århundradena hittar jag i sången Så går vi bort av Olle Adolphson en enkelhet i tilltalet om
döden, både textligt och musikaliskt. Han lockar oss in i den alldeles vanliga människans
perspektiv.
Så går vi bort, men ändå ﬁnns vi här i år och dar.
Så länge människorna minns oss håller vi oss kvar.
Vi lever här ännu ett slag vårt minnes dunkla liv.
Men långsamt bleknar våra drag och kommer ingen vid.
När så vi våra namn har mist och bilden strukits ut
då får vi ge oss av till sist. Så har vi dött till slut.
Men någon dag när solen far i molnet en sekund
en skugga av vårt minne drar på jorden fram en stund.
Så går vi bort, men ändå ﬁnns vi här i år och dar.
Så länge människorna minns oss håller vi oss kvar.
Den alldeles vanliga människan med sina fel och brister har även Astrid Lindgren och Georg
Riedel fångat i ord och ton i sången Fattig bonddräng. Sången har en klar anknytning till
skillingtryckens långa berättelser om människor och händelser. I de tre sista verserna står till
slut bonddrängen framför himmelens port:
Står där, fattig bonddräng, invid himmelens port,
lite rädd och lessen för de synder jag gjort.
Man ska inte supa, hålls med ﬂickor och slåss.
Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås.
Men då säger Herren: Fattig bonddräng, kom hit!
Jag har sett din strävan och ditt eviga slit.
Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här.
Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när.
Och jag, fattig bonddräng, står så still inför Gud,
och sen klär han på mej den mest snövita skrud.
Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut.
Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
Vilken musik som tröstar den enskilda människan när döden närmar sig, eller när
tankarna om döden oroar och uppfyller ens sinne är mycket personligt. Så fortsätt att söka
exempel på musik i den egna skivsamlingen. Det är den som varit min utgångspunkt i den
här artikeln.
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Musikexempel
Oskar Lindberg
1887−1955

Gammal Fäbodpsalm

J S Bach
1685−1750

Air ur Orkestersvit nr 3 i D-dur BWV 1068

Claudio Monteverdi
1567−1643

Darà la notte ur Sestina
Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata. Text: Scipione Agnelli

Jaakko Mäntyjärvi
f 1963

Cantus Calamitatis Maritimae (1997)
Texter: Psaltaren 107:23−30; Nuntii Latini

Benjamin Britten
1913−1976

Dies irae och Lacrymosa ur War Requiem (1961)
Text: De liturgiska Requiem-texterna; Poetiska texter av Wilfred
Owen.

Dmitrij Sjostakovitj
1906−1975

Moderato ur Symfoni nr 9 (1945)

Giuseppe Verdi
1813–1901

Dies irae ur Missa da Requiem

W A Mozart
1756−1791

Lacrymosa ur Requiem

Johannes Brahms
1833−1897

Selig sind die Toten ur Ein Deutsches Requiem (1866/68)
Texter ur Bibeln

Gabriel Fauré
1845–1924

In Paradisum ur Requiem (1888)

Franz Schubert
1797−1828

Erlkönig
Text: J W von Goethe

Gustav Mahler
1860−1911

In diesem Wetter ur Kindertotenlieder
Text: Friedrich Rückert

Olle Adolphson
1934−2004

Så går vi bort
Text och musik: Olle Adolphson

Georg Riedel
1934

Fattig bonddräng
Text: Astrid Lindgren

Gunnel och Jan Fagius ledde våren 2019 en musiklyssnarcirkel, ”Musikhistoria i sex kapitel”, där
ett kapitel handlade om ”Döden som musikalisk inspiration”.
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6. Övriga arrangemang
De senaste åren har Uppsala Senioruniversitet satsat på några arrangemang utöver
föreläsningar och studiecirklar. I programmet har de kallats Övriga arrangemang, och har
omfattat i första hand Torsdagssalonger och jazzensemble.

Idén bakom Torsdagssalongerna
Ingrid Åberg och Gunilla Öbrink
I Uppsala fanns under första delen av 1800–talet en för den tiden ny umgängesform, den
litterära salongen. Mest känd av alla var Malla Silfverstolpes salong. Varje fredagskväll
dukade hon fram förtäring och tände ljusen för att välkomna sina gäster. Bland dessa fanns
namnkunniga personer som Erik Gustaf Geijer, Adolf Fredrik Lindblad, Fredrika Bremer, Per
Daniel Amadeus Atterbom och Thekla Knös.
Mallas salong gav inspiration till att skapa en liknande verksamhet vid Uppsala
Senioruniversitet. Torsdagssalongerna startade för att Senioruniversitetet ville ﬁnna former
för en mer socialt inriktad verksamhet, en träffpunkt på kvällstid, med möjlighet till
umgänge och samtal kring det aktuella ämnet. Kvällen avslutas med ett glas vin och lite
tilltugg medan samtalen fortsätter med nya och gamla vänner.
Salongerna äger rum på Träffpunkten, Storgatan 11, en intim och omslutande lokal som
ger salongsstämning. Det lilla formatet ger tyvärr inte alltid utrymme för alla som vill delta.
Salongerna har genom åren blivit mycket uppskattade och många återkommer gång efter
gång.
Programmet för salongerna under de senaste fem åren återﬁnns i bilaga nr 8. Här följer
närmast en artikel av Agneta Sundelöf som skriver om Torsdagssalongerna fram till våren
2017.

Eyolf Östrem och Gunnar Danielsson framförde 2017 Bob Dylans musik med stor inlevelse.
Foto: Inger Hammer
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Torsdagssalonger ger mersmak
Text: Agneta Sundelöf (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 2 2017)
”Det är nog formen som fascinerar mig mest. Hemmiljön, ljuset, vänskapen, överraskningarna, de eftertänksamma diskussionerna. Men nej, det är så klart innehållet som
betyder mest, innehåll som inte får plats någon annanstans i vår verksamhet. Det som
också behöver berättas, men inte kommer riktigt till sin rätt i en föreläsning.”

Det är för Torsdagssalongerna som Ingrid
Åberg försöker hitta de rätta formuleringarna. Ingrid är själv historiskt väl hemmastadd i 1800-talets samhälle, och hon vill
återuppliva en mötesform från den tidens
kvinnoföreningar. Kvinnorna fann på att
använda salongens sällskapsform för att
kunna ventilera sin egen tids intresse för
samhället och dess kulturyttringar. Det
diskuterades, sjöngs, deklamerades, debatterades, och åts lite grann.
Här i Uppsala har vi ju en gammal
tradition med salonger från Malla Silverstolpes dagar, så det är helt naturligt att de
återuppståndna salongerna mottagits med
stor förtjusning. Formen har nu prövats i
Senioruniversitetet under några år, och nyss
ägde den tionde salongen rum. Denna gång
om en annan uppsaliensisk umgängesform
– studentspexet.

Teman som trycker på
Det går inte att ﬁnna ett gemensamt tema
för samtliga salonger. Och det är inte heller
meningen. Ingrid samlar ämnen efter det
som dyker upp, det som efterfrågas, det som
saknas, det som trycker på. Hittills har
aftnarna handlat till exempel om religion,
men inte för att lära oss vad det ﬁnns att
välja på och hur de olika ser ut. När kvällens
tema var Judendomen ﬁck vi till exempel
lyssna till hur tre olika människor närmat
sig och upplevt sin egen religion. När
Persien var det aktuella ämnet ﬁck vi veta
hur det kommer sig att Sverige har världens
största samling översättningar av persisk
medeltida litteratur och hur skönt det

gungar i en sådan text när en äkta poet läser
den. När Mallas egen Salong var på tapeten
bidrog några av våra egna medlemmar med
sång och musik, allt för att bilden av den
tiden skulle bli så stämningsfull som
möjligt.
Något av det mest minnesvärda lär ha varit
när Gustaf III ﬁck sig en skopa humoristiskt
ovett i en opera skriven av Katarina den stora
under pågående krig mellan det då svenska
Finland och Ryssland. I hennes version
kallades han Ynke hjälte och så hette också
salongen. Leif Zern var däremot mycket
positiv till Shakespeare i sin salongsberättelse om honom. Han gav oss minst fyra
exempel på hur författaren gett pjäserna
deras unika dramatiska karaktär.

Nya hakar att hänga kunskapen på
Kanske är det själva ordet – berättelse –
som är hemligheten med Salongerna. Att
forma sitt ärende ur nya vinklar, att självklart utgå från fakta men inte rygga för att
stämningsskapande effekter alltid stärker
upplevelsen, att ge berättelsen nya hakar att
hänga kunskaperna på. För att inte tala om
hur roligt det alltid är.
Båda de ansvariga damerna – Gunilla
Öbrink och Ingrid Åberg – säger att de
kommer ihåg en del speciella tillfällen med
förtjusning. Gunilla Öbrink minns särskilt
kvällen under poesisalongen, då publiken
själv bidrog både med det läsbara
materialet och med tolkningar efter uppläsningen. Sådant känns gott för en arrangör.
Ingrid Åberg minns förstås alla, men kanske
extra mycket kvällen när alla deltagare
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tillsammans räknade in det persiska nyåret
nouruz: 10, 9, 8 … Och kanske ännu mer när
Ulf Danielsson beskrev Kosmos och Ingrid
själv nästan såg dess skönhet och framför
allt kände dess katastrofala skörhet.

Så här har salongerna hittills varit. Så låt oss
gärna få mer framöver. Både form och innehåll passar alldeles utmärkt, och dessutom
serveras varje gång små delikatesser och
tilltugg. Det känns som om också det är för
själen.

Torsdagssalongen om Ynke Hjälte 2015. Elisabeth Sellin Linde och Anna Ivarsdotter i vackra klänningar,
och tre sångare från vänster Björn Öbrink, Karl Eric Ericson och Per-Olof Frisk.
Foto: Inger Hammer

Intresserade åhörare lyssnade till Katarina Barrling och Leif Lewin.
Foto: Bengt Everitt
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Johanna Broman gav 2018
en exposé över Hasses och
Tages samarbete.
Foto: Bengt Everitt

T.v.: Katarina Barrling gav 2017 sina synpunkter på den liberala demokratins framtid..
Mitten: Agneta Pleijel talade 2018 om minnet med anknytning till sin senaste bok.
T.h.: Susanna Hellsing talade 2018 om sin pappa Lennarts vurm för cirkeln.
Foton: Bengt Everitt
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Spel i jazzensemble – inspirerande koncentrationsakt
Text: Sten Åke Bylund (tidigare publicerad i Medlemsbladet nr 3 2017)
Foto: Inger Hammer

Alla är djupt koncentrerade på uppgiften. Stig Aleklett, gitarr, har just nu solot i låten ”After
you’ve gone”. Under Ulf Johansson Werres lugna ledning och basspel väntar Morgan
Emtner koncentrerat, även han på gitarr, på sin tur att ta över uppgiften. Det är fredag
eftermiddag och Uppsala Senioruniversitets jazzensemble är i full aktion på Musicum.
Ulf Johansson Werre har i många år lett ett
par av de mest populära föreläsningsserierna i jazzhistoria och fördjupad jazzteori, och leder nu för tredje terminen
Senioruniversitetets första jazzensemble.
Många av deltagarna har tidigare deltagit i
jazzserierna, och ﬂera av dem har utövat
eller utövar fortfarande någon form av
musik, antingen sång eller instrumentspel.
Med inspiration närmast från Uppsala
University Jazz Orchestra, som Ulf just nu
leder, föddes tanken att kunna tillskapa en
alldeles egen jazzensemble på Uppsala
Senioruniversitet.
Jazzensemblen har i dag 18 deltagare. I
gruppen ﬁnns stor spännvidd och bredd i
den musikaliska bakgrunden. Fyra av
deltagarna är sångare, fem spelar olika
typer av saxofon, tre spelar gitarr, en spelar
tvärﬂöjt, en är klarinettist, en spelar nyckelharpa(!), en är pianist, en spelar trummor
och en spelar bongos. Grunden i gruppens
gehörs- och samspelsövningar utgörs av
jazzens standardrepertoar och melodier.
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Med dessa färdigheter tar Ulf deltagarna in i
den ”magiska” improvisationskonsten.

En timmes förberedelser
Ensemblen pågår vid sex tillfällen varje termin och äger rum på fredagseftermiddagar.
Redan fem–tio minuter före klockan 12.00
kan man se de första entusiastiska ensembledeltagarna utanför Musicums dörr. Musicum
öppnar frikostigt sina portar en timme i förväg för att gruppen ska hinna packa upp
sina instrument, ta fram noter, notställ och
stämma sina instrument. Här gäller det att
vara väl förberedd när lektionen väl börjar.
När allt detta är klart stiger en av
deltagarna vant fram till förstärkaren och
ljudbordet. Det är Jürgen Linder. Nu börjar
uppvärmningen inför dagens lektion och
övningar. Jürgen spelar själv många instrument men agerar här och nu i rollen som
ledare för ensemblens uppmjukning inför
lektionen. Under allt ljudligare instrumentlarm, trumvirvlar och röstövningar tar han
vant ordet och samlar deltagarna. Nu börjar

dagens första gemensamma rytmövningar
samt gemensamma uppspelningar av delar
av ”läxan”. Det här är verkligen något helt
annat än att sitta hemma på kammaren och
öva på egen hand. Med sin bakgrund under
studietiden som musiker och bandledare
lyssnar han vant in de olika deltagarna och
deras agerande under de olika momenten.
”Bra där” eller ”Nja, ta om från takt nio
igen”, säger han lyhört.

Samspelsförmågan växer
Snart är Ulf på plats och då ”ska allt sitta”.
Som Ulf har sagt så många gånger är
konsten att lyssna in varandra och noga
hålla takten, inte speeda upp sig. Samspelsförmågan växer successivt märkbart och
hörbart för varje lektion. Med växande
leenden och alltmer sänkta axlar fortsätter
spelet. Ibland blir det magiskt.
Ulf har en lång och framgångsrik
professionell verksamhet bakom sig i rollen
som ledare, musiker och lärare. Men den
här gruppen är kanske en av de mest
utmanande han har. Det handlar inte minst
om spännvidden i deltagarnas musikaliska

bakgrund, erfarenhet och rutin. Ulf är en
erkänt inspirerande och pedagogisk kraft,
till och med en uppskattad estradör. Med sitt
lyhörda sinne talar han därför ständigt om
att försöka öka deltagarnas förståelse för
jazzens egen logik och form. Det gäller, och
helst utan noter, att öppna deltagarnas sinne
för improvisationsförmågan med upplägget
taktkänsla, gehör och rytmik. Det gäller som
han säger ”att våga släppa taget och släppa
fram improvisationen”.

Mari Saretok – en av sångarna i
gruppen
En grupp sångare medverkar i ensemblen.
Mari Saretok är en av dem. Hon säger sig
hela livet ha levt med jazzen. Mari har klara
minnen av tidiga konserter med många
jazzmusiker, bland andra Fitzgerald och
Armstrong. Hon har sedan trettio år sjungit
i kör och också deltagit i Folkuniversitetets
stimulerande jazzkurser på Visingsö.
– Att sjunga jazz är ”skitkul”, säger hon,
särskilt om det handlar om att sjunga solo,
om att vara ”crooner”. Då är det extra
pirrigt.

Ulf Johansson Werre sjunger med Mari Saretok.
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Men det är fortfarande svårt att improvisera. Det är lättare att bara sjunga texten
och försöka förmedla innehållet i den. För
att ständigt utveckla sin förmåga hänger
Mari därför ofta på You Tube.
– Jag vill gärna fortsätta i jazzensemblen
så länge som möjligt. Att göra saker
tillsammans med de övriga i gänget är
utvecklande och mycket givande, säger Mari
Saretok.

Jürgen Linder – på saxofon

intresserad av hur de repeterade. Han smög
sig därför in på Duke Ellingtons och andras
repetitioner när de besökte Sverige och
lyssnade väldigt uppmärksamt. Det övergick till att han spelade själv och så
småningom ledde en studentorkester. Tiden
gick och under ett studiemellanrum levde
han några år på att vara musiklärare och
spela i orkester.
– Jag har under ﬂera år gått Senioruniversitetets jazzkurser med Ulf som
lärare. Fördjupningskursen har på ett
avgörande sätt gett mig ökad insikt och
förståelse för jazzmusikens särskilda ”själ”,
säger Jürgen.

Göran Milbrink – på piano

Jürgen Linder

Jürgen Linder är en av saxofonisterna i
gänget. Han blev intresserad av jazz redan
på 1950-talet och var bland annat en av
många ivriga lyssnare till Claes Dahlgrens
jazzhörna under lördagseftermiddagar i
Riksradion. Han spelar ﬂera instrument:
barytonsax, tenorsax, altsax och ﬂöjt.
Jürgen kom i sin ungdom alltmer att
intressera sig för de stora amerikanska
jazzorkestrarna. Han var faktiskt särskilt
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Göran Milbrink

Göran Milbrink började som gossopran i
Skänninge men har också spelat piano
sedan barndomen. Så småningom blev det
allt ﬂer soloframträdanden på piano. Efter
hand utbildade han sig också på orgel. Även

Göran har ett genuint gammalt jazzintresse
och hör också till dem som tidigare gått
fördjupningskursen i jazz med Ulf som
lärare.
– Med ensemblen vill jag lära mig mer om
konsten att spela tillsammans med andra,
att lyssna in och inte minst att improvisera,
säger Göran.
Trots sina många år vid pianot och med
sin goda teknik har han många gånger känt

stor osäkerhet inför uppgiften. Det är till
exempel svårt att i ensemblespelet hela
tiden höra alla övriga instrument, särskilt
basen.
– Det är väldigt inspirerande och stimulerande att vara med i jazzensemblen, säger
Göran. Det är verkligen lärorikt. Jag vill
därför gärna fortsätta så länge det går.
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7. Resor och studiebesök
Anki Mattisson
Reseverksamheten inom Uppsala Senioruniversitet har breddats och utvecklats sedan det
inrättades en särskild arbetsgrupp för resor och studiebesök år 2008. Resorna går till mål
både när och fjärran, och gäller bland annat teatrar, operor och utställningar.
Resegruppens kanske två mest beresta
medlemmar lämnade gruppen 2015/16,
nämligen Maj Aldskogius, mångårig ordförande i resegruppen, och Gudrun
Bäckström som arbetat på kansliet och med
resor sedan 1999. De har efterlämnat
erfarenheter och mycken kunskap till oss
som fortsatt arbetet. När sedan Elisabeth
Sellin Linde lämnade gruppen 2017 blev
Ingegerd Appelgren, Margareta Knutsson,
Mia Virving, Jeanette Backman och jag själv
kvar. Gruppen utökades vårterminen 2019
med Eva Carlestål. Det har blivit många
bussresor med Bergsbrunna Buss AB under
årens lopp vilket gör att företagets duktiga
chaufförer nästan har blivit en del av
resegruppen.
Egentligen ﬁnns det inga begränsningar i
resandet inom Uppsala Senioruniversitet,
men under den gångna femårsperioden har
vi mestadels hållit oss i Europa, Sverige och
Uppsalatrakten (bilaga 6). Det gjordes ﬂer
utlandsresor under åren 2014 och 2015 än
senare. Kroatien, Litauen, Belgrad och
Istanbul hörde till de spännande resmålen
liksom Skottland och Irland.
Under senare år har några utrikesresor
anknutit till föreläsningsserier som till
exempel resorna till Wien (Sekelskiftets
Wien) och Florens (Renässansens Florens
och Venedig). Den sistnämnda blev så
populär att vi till vår glädje ﬁck dubblera
den. Vid utlandsresor tar resegruppen hjälp
av bland andra Reseskaparna som specialiserat sig på seniorresor.
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Under ett ﬂertal år besöktes svenska
landskap. Det var några folkhögskolor i
Sverige som kom på att de kunde göra
reklam för sina landskap genom att ordna
resor dit. Man utnyttjade sommartomma
elevrum och matsalar och erbjöd erfarna
guider (duktiga lärare). De två sista väldigt
lyckade landskapsresorna blev Det fagra
Sörmland och Dalsland − ett Sverige i miniatyr.
En ny variant gjordes på försök 2018: Natur
och kultur på Åland med lokala guider och en
botaniker från Åbo. Även den blev lyckad –
inte minst tack vare det fantastiska vädret.
Att Senioruniversitetets resor fyller en
funktion märker vi varje gång vi annonserar
ut en opera- eller teaterföreställning i
Stockholm. Tio minuter eller mindre efter
att telefonsvararen öppnats för anmälan har
vi fyllt bussen. Detsamma gäller utﬂykter till
de stora museerna i eller utanför huvudstaden. Möjligheten att åka hemifrån
Uppsala direkt till exempelvis operahuset
eller Waldemarsudde drar. Villa Akleja
(2018) och nya Nationalmuseum (2019) var
sådana resor. Båda ﬁck dubbleras och ändå
ﬁck inte alla plats.
Mer näraliggande objekt som vandringar i
Linnés fotspår, uppländska trädgårdar,
Enköpings parker och Nortuna Ostindiska
museum har också uppskattats av våra
medlemmar. Man måste inte alltid åka så
långt – det nöjsamma är ofta att få sällskap
med likasinnade på resan.

Lär känna stadens årsringar – stadsvandring i Salabacke hösten 2014.
Foto: Elisabeth Sellin Linde

Under en resa till Rom i oktober 2015 såg man den här fontänen på Piazza Navona.
Foto: Elisabeth Sellin Linde
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Urquart Castle ligger vackert vid Loch Ness. Rolf Wendle ledde en resa till Skottland i oktober 2016.
Foto: Elisabeth Sellin Linde

Gruppbild på alla Skottlandsresenärerna.
Foto: Elisabeth Sellin Linde
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Göran Ståhle berättade engagerande vid ett besök på Thielska galleriet i september 2016.
Foto: Elisabeth Sellin Linde

Den sista av en rad lyckade landskapsresor ordnades i juni 2017. En av höjdpunkterna var
båtfärden på Dalslands kanal.
Foto: Peter Wedberg
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Resa till Belgrad i maj 2015. Interiör från S:t Georgskyrkan.
Foto: Elisabeth Sellin Linde
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8. Internationell verksamhet
Brittmari Ekholm
En av Uppsala Senioruniversitets uppgifter är enligt stadgarna att ha kontakter med
senioruniversitet utanför Sverige. Senioruniversitetet har därför deltagit i arbetet inom de
internationella nätverken AIUTA och EFOS samt organiserat bilaterala utbyten med
medlemmar i senioruniversitet i andra länder. Dessutom deltar Uppsala Senioruniversitet i
internationella projekt med en forskningsorienterad inriktning.

AIUTA
AIUTA (Association Internationale des Universités du Troisième Age eller International Association
of Universities of the Third Age) grundades i Toulouse år 1975. Uppsala Senioruniversitet blev
medlem år 1980, och har därefter varit representerat i dess styrelse till våren 2018 då USU:s
styrelse beslutade att lämna medlemskapet. Skälet var att AIUTA vuxit till en världsomspännande organisation och att USU fann det vara mer effektivt – både av organisatoriska
och ekonomiska skäl – att fokusera på utökat samarbete med länder i vårt närområde.
Brittmari Ekholm avgick som styrelserepresentant i AIUTA 2014 och efterträddes av Karin
Carlsson som avgick år 2018 då Uppsala Senioruniversitet lämnade organisationen.
Under perioden 2014–2018 har representanter från Uppsala Senioruniversitet deltagit i
följande aktiviteter anordnade av AIUTA:
Juni 2014, Toulouse, Frankrike. Styrelsemöte och konferens på temat International
Cooperation and U3A. Karin Carlsson höll ett föredrag på temat La coopération internatonale
dans la perspective d’une langue régional.
Juni 2015, Alicante, Spanien. Styrelsemöte och konferens på temat U3As Citizenship and
Social Cohesion. Uppsala Senioruniversitet deltog med en posterutställning som visade
omfattningen av vår verksamhet med rubriken Series of Lectures at Uppsala U3A – A Success
Story.
September 2015, Lublin, Polen. Styrelsemöte och konferens om Third Age Students – A new
Generation of Students. Gunhild Hammarström höll ett föredrag med rubriken Attracting new
Categories of Students to Uppsala U3A. Föredraget trycktes i en bok. Karin Carlsson deltog som
ordförande för en av sessionerna kring konferensens tema.
Maj 2016, Reims, Frankrike. Styrelsemöte och konferens på temat History of the Universities
of the Third Age. Karin Carlsson höll ett föredrag om Uppsala U3A och dess arbete med att via
EFOS nå ut till bredare grupper i samhället. Denna gång deltog också tretton medlemmar
från Uppsala Senioruniversitet.
Maj 2017, Bratislava, Slovakien. Styrelsemöte och konferens. Karin Carlsson deltog i
paneldebatten på konferensens tema Equal Learning – Opportunities for Senior Students.
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EFOS
EFOS (European Federation for Older Students at the Universities) arbetar för ett livslångt
lärande genom att verka för seniorers tillträde till utbildning, kunskapsutbyte mellan
medlemsländerna och gemensamma projekt till gagn för seniorer. Det gör man bland annat
genom olika former av påverkan gentemot beslutsfattare inom och utom EU; centralt,
nationellt och regionalt. EFOS är bland annat representerat i FN:s rådgivande organ Vienna
NGO-committee on Ageing. EFOS har också inför EU-valet 2019 skrivit ett öppet brev till EU för
att dra uppmärksamhet till vikten av Lifelong Learning.
Ett Memorandum of Cooperation ingicks år 2016 mellan EFOS och AIUTA.
EFOS har två medlemsmöten per år. Vid följande möten under 2014–2019 har Uppsala Senioruniversitet varit representerat:
2014 i Groningen under värdskap av Senioren Academie Groningen. Björn Odin deltog och
utsågs till vice ordförande i EFOS.
2015 i Brno, Tjeckien.
2016 i Uppsala, Sverige. Mötet samlade ett 20-tal deltagare.
2016 i Magdeburg, Tyskland
2017 i Groningen, Nederländerna.
2017 i Chemnitz, Tyskland, och Groningen, Nederländerna.
2018 I London, Storbritannien, The third Age Trust, U3A National Ofﬁce.
2018 i Bratislava, Slovakien, Comenius universitet.
2019 i Wien, Österrike.

EduSenNet-projektet
2014 sökte EFOS och beviljades medel för ett Erasmus+ projekt med titeln Educational Senior
Network. Projektets syfte var att identiﬁera de speciella behov och förutsättningar som kan
föreligga för äldres lärande. Projektperioden varade i över tre år från december 2014 till
oktober 2017. Projektet avrapporterades till EU i slutet av hösten 2017 under titeln Education
for seniors in Europe (ISBN 978-80-223-4273-5). En sammanfattning på svenska gjordes i
USU:s rapportserie (nr 22) under hösten 2018 med titeln Utbildning på äldre dagar. Det
samlade resultatet av projektet ﬁnns också tillgängligt på projektets webbplats http://
edusennet.efos-europa.eu.
Uppsala Senioruniversitet har medverkat som en av sju deltagare i projektet. Övriga
medverkande har varit senioruniversiteten i Brno/Tjeckien, Chemnitz/Tyskland, Magdeburg/
Tyskland, Groningen/Nederländerna och Alicante/Spanien. Vid Uppsala Senioruniversitet
har arbetet letts av Björn Odin (ordf.), Maj Aldskogius, Brittmari Ekholm, Ulla Myhrman, Per
Olof Osterman och Alice Rinell Hermansson.
Utifrån de resultat undersökningarna kommit fram till har man sökt ﬁnna nya vägar för
förbättringar av programmen vid de olika senioruniversiteten. Teoretiskt kan projektet
närmast beskrivas som aktionsforskning där de inblandade själva genomför undersökningar
och studier av den egna verksamheten för att ﬁnna förbättringsmöjligheter och pröva olika
sätt att genomföra dem.
Under projektet har ett stort antal äldre personer – ﬂer än 4000 – från de sju deltagande
länderna svarat på frågor om behov, möjligheter och hinder för ett livslångt lärande. I många
senioruniversitet har inte bara projektledningsgruppen varit aktiv. Vid exempelvis Uppsala
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Senioruniversitet har mer än 30 medlemmar på olika sätt till och från varit engagerade. Internationella Arbetsgruppens medlemmar har alla medverkat aktivt vid datainsamling och vid den projektkonferens i Uppsala 2016 där Uppsala Senioruniversitet stod
värd.
Vid varje medverkande senioruniversitet har minst en förbättringsåtgärd eller innovation
prövats. Vid Uppsala Senioruniversitet har två sådana nya verksamheter/projekt initierats
och genomförts för att senare kunna ingå i den reguljära programverksamheten, dels ett
ﬁlmprojekt (Per Olof Osterman) där ﬁlmade föreläsningar gjorts tillgängliga för medlemmarna, dels ett ”rekryteringsprojekt” (Ulla Myhrman) för att nå medlemmar med annan
etnisk och kulturell bakgrund.
År 2019 har EFOS ansökt om medel från Erasmus+ för ett nytt projekt avseende äldres
speciella behov vid samhällets alltmer omfattande digitalisering. Besked om projektet
beviljats har ännu inte kommit.

Bilaterala medlemsutbyten
Uppsala Senioruniversitet har genom den Internationella arbetsgruppen arrangerat
bilaterala utbyten sedan år 2006. Det har varit en mycket omtyckt verksamhet av de
medlemmar som har deltagit i utbytena och ﬂera har deltagit i mer än ett utbyte. De utbyten
som Uppsala Senioruniversitet organiserat har oftast möjliggjorts genom kontakter med
senioruniversitet i Europa främst inom AIUTA och EFOS.
Utbyten och återbesök har i regel varat en vecka, och mellan tio och femton personer från
respektive land har deltagit. Värdorganisationen har ordnat program med föreläsningar om
respektive ort samt studiebesök vid institutioner och sevärdheter. Oftast inkvarteras man
hos sina värdar men i en del fall bor deltagarna på hotell.
En grupp om tio personer från Uppsala besökte Fetcham, Surrey i Storbritannien under en
vecka i september 2014. Tretton personer från Fetcham besökte Uppsala i maj–juni 2015 på
ett fyra dagar långt återbesök. En grupp om tio personer från Uppsala besökte Islands U3A i
Reykjavik fem dagar i maj 2016. Senioruniversitetet i Island var då alldeles nybildat med
endast 165 medlemmar. En grupp om 16 personer från Vannes i Bretagne, Frankrike,
besökte Uppsala i juni 2018. I april 2018 gästades Uppsala av åtta italienare från
senioruniversitetet i Lignano och dess tvillingstad Bibione vid Adriatiska havets nordostkust.
Återbesök av Uppsalaborna skedde i september.
Senioruniversitetets medlemmar har fortlöpande informerats i Medlemsbladet om
pågående internationella aktiviteter.
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Summary
This report has been produced in connection with the 40th anniversary of the
Uppsala University of the Third Age (USU).
In a series of short essays the development
of USU and its activities during the period
from 2014 to 2019 are reviewed.
In chapter 1 Per Olof Osterman, chairman
of the USU board, gives an overview of the
organization and its development during
the ﬁve past years. The number of members
has increased with 1 500, more than during
any other previous period, which indicates
that the quality of the organization is highly
appreciated. Chapter 2 presents some
statistics about the members.
A couple of new activities have been
introduced during the period. The activity
called Torsdagssalong which started as an
experiment in 2014 is now a part of the
regular program. A short cultural program is
presented on a Thursday evening followed by
snacks, drinks and mingling. A social event
that has rendered great response. The
Jazzensemble started in 2016. Its 20
enthusiastic members have entertained the
members at USU’s two latest annual
meetings. The audience was as enthusiastic
as the ensemble!
To make it easier for members who can’t
attend the Tuesday lectures USU started
ﬁlming them in 2016. The ﬁlms are
published on the website and they can be
watched by the members during two weeks
after publication. Later that year the board
decided to ﬁlm one other lecture series each
semester. The latest thing to be introduced
is a mobile app, where you can see your
chosen activities, changes in the program,
news, a list of the Tuesday lectures, when
and where they are held, and your member
card. This app facilitates the communication
with the members but USU also keeps in
touch with them through a magazine,
Medlemsbladet, which is published four
times a year. The former editor tells its
history in chapter 3.
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Chapter 4 reviews the bi-weekly Tuesday
lecture series. This series is free of charge
and talks are offered on a wide range of
topics over the whole spectrum from humanities to science and from global to local
perspectives. After a short introduction four
brief summaries of such talks are presented
as examples. They deal with “Conﬂict and
war in the name of religion”, “The Spanish
ﬂue”, “Our poor Swedish language” and
“Man and AI – together towards the future”.
Chapter 5 deals with subject-speciﬁc
lecture series. The group in charge of
planning the program has a broad
competence and covers a wide range of
areas. Two program coordinators are
included in the group that also arranges an
annual seminar for all teachers and other
personnel on some pedagogical theme. Nine
summaries from the lecture series are
presented: “How Moscow sees the world – a
geopolitical essay”, “China’s road from
heavenly imperium to global great power”,
“Revolutions in the world of women”, “My
libraries”, “The state of the world – USU’s
global journey”, “Iron in the service of man –
for better or worse”, “Human rights –
something for Sweden to develop”, “DNAtechnology and gene technics in the service
of man” and “The history of Africa – not
only colonialism”.
Each semester a great many study circles
are offered on a broad range of topics. More
than half of them are language circles in
Arabic, English, Chinese, German, Greek,
Italian, Latin, Meänkieli, North Sami,
Russian and Spanish. Five examples of
study circles are presented: “Popular bird
watching circles”, “Astrophysics for those in
a hurry”, “Why a study circle on West
Africa?”, “Death as musical inspiration” and
“Goldsingers, a heartfelt feeling of
meaningfulness”.
Not only the learning aspect of USU is
important, the social aspect has also to be
tended to. This is done through a number of

cultural activities such as theatre trips,
excursions, exhibitions and travels, all very
appreciated.
USU has been a member of two international organizations, The International
Organization of Universities of the Third
Age (AIUTA) and EFOS, European
Federation of Older Students. USU left
AIUTA in 2018 since the organization had
grown global and USU found it more
important to focuse on collaboration with
European countries. Exchanges with other
U3A’s abroad have been made to Groningen,
Brno, Magdeburg, Chemnitz, London,
Bratislava and Vienna. Bi-lateral exchanges
have been made with Fetcham, Reykjavik,
Vannes, Lignano and Bibione. USU was one
of seven participants in an Erasmus project,
Educational Senior Network. Its aim was to
identify the special needs and prerequisites
for senior learners and to ﬁnd new and
better ways to meet those needs.

There are ten appendices:
1. Honorary members of the Uppsala
University of the Third Age
2. Presidents, members of the governing
board, members of various committees and
other functionaries
3. “The Tuesday lectures”, speakers and topics
4. Lecture series
5. Study circles
6. Excursions, study tours and visits, theatre
trips
7. “My music”-speakers
8. “Torsdagssalonger”
9. Statutes of the Uppsala University of the
Third Age
10. Contributors to this publication
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Bilagor
Bilaga 1

Hedersledamöter genom åren
Anne Walder
Robert Myrdal
Margit Persson
Åke Vinterbäck
Rudolf Zeitler
Julia Holmqvist
Sven Alin
Brita Arbman
Teddy Brunius
Lisbet Forsberg
Bengteric Ronne
Annastina Sekunde
Karl Gustafsson
Ragnar Bergling
Per Malmberg
Elsa Söderqvist
Maj Aldskogius
Johnny Andersson
Gudrun Bäckström
Bertil Eriksson
Birgitta Hedman
Bo Nylund
Brittmari Ekholm
Monika Ekman
Britt-Louise Gunnarsson
Rune Hedman
Ulla Myhrman
Lasse Sunnås
Ingrid Åberg
Malin Åkerblom

1986
1994
1994
1994
1994
1998
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2009
2009
2009
2009
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
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Bilaga 2

Personförteckning
Styrelsen
Per Olof Osterman
Britt-Louise Gunnarsson
Lars Nilsson

Ordförande
2017–
2013–17

Ledamöter
Jeanette Backman
Gunnar Ekman
Kristina Glimelius
Britt-Louise Gunnarsson
Claes Leijon
Ellinor Lindström
Ulla Myhrman
Lars Nilsson
Niklas Rommel
Kerstin Thelander
Eva Willén
Ingrid Åberg
Eva Åkerblom
Ingemar Åkeson

Ordinarie
2014–15
2013–16
2019–
2017–18
2016–
2009–15
2013–17
2014–
2017–19
2018–
2017–
2016–

Sekreterare
Jeanette Backman
Kerstin Thelander
Eva Åkerblom

2014–15
2015–17
2017–

Kassaförvaltare
Ellinor Lindström
Christian Sonnenstein
Ingemar Åkeson
Claes Leijon

2009–15
2015–16
2016–
2016–

Vice ordförande
2012–17
2017–
Suppleant
2018–19

2019–
2019–
2013–18
2012–19

Vice kassaförvaltare

Revisorer
DUO revisionsbyrå
2010–14
Grant Thornton revisionsbyrå 2014–
Sekretariat
Malin Åkerblom
Bertil Eriksson
Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Gudrun Bäckström
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2008–
2001–
2011–
2013–
1999–

Ordförande 2010–
Vice ordförande 2001–10

Eva Carlestål
Jens Danielsson
Barbro de Jounge
Cecilia Fredhammar
Britt Gunnarsson
Amelie Hjelmstedt
Eva Högström
Margareta Ingemarsson
Margareta Knutsson
Kristina Lernevall
Elisabeth Sellin Linde
Leif Lundberg
Caare Smith
Per Wallentinsson
Mia Virving
Ingrid Åberg
Agneta Åhlin

2019–
2006–18
2018–
2011–
2016–
2010–15
2018–
2011–
2001–
2014–
2011–17
2011–
2003–
2011–
2006–
2010–18
2013–

Webb och IT
Bertil Eriksson

2001–

Jens Danielsson

2006–18

Lars-Olov Johansson
Benny Eklund
Bengt Everitt
Karin Carlsson
Cecilia Fredhammar
Birgitta Johansson
Barbro de Jounge
Lasse Sunnås
Olof Wallenius
Per Wallentinsson
Malin Åkerblom
Frederic Öberg

2018–
2017–
2018–
2011–
2018–
2015–18
2018–
2013–
2009–17
2011–
2008–
2018–

Bildansvarig
Olof Wallenius
Bengt Everitt

2009–17
2018–

Webbmaster
Jens Danielsson
Lars-Olov Johansson

2009–17
2017–

Vice ordförande 2001–14,
ordförande 2014–
Ordförande 2006–14,
vice ordförande 2014–18
Vice ordförande

Resor
Anki Mattisson
Elisabeth Sellin Linde
Maj Aldskogius

2016–
2011–17
2008–16

Ordförande
Ordförande 2014–17
Ordförande 2008–14
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Ingegerd Appelgren
Jeanette Backman
Gudrun Bäckström
Eva Carlestål
Brittmari Ekholm
Margareta Knutsson
Mia Virving

2014–
2013–
2010–16
2019–
2008–14
2010–
2011–

Studieledare
Kristina Lernevall
Malin Åkerblom
Britt Gunnarsson
Eva Högström
Margareta Ingemarsson

2014–
2009–
2016–
2019–
2011–

Kassör
Leif Lundberg

2011–

Sammankallande
Sammankallande 2014

Arbetsgrupper
Tisdagsföreläsningar
Eva Willén
Jan Fagius
Gunnel Forsberg
Bo Höistad
Maths Isacson
Kersti Ullenhag
Ingrid Åberg

2011–
2014–
2017–
2012–
2016–
2012–15
2011–

Ordförande 2012–

Jörgen Boivie
Anki Mattisson
Anita Hård av Segerstad
Malin Åkerblom

2018–
2018–
2013–17
2014–17?

Ordförande
Vice ordförande
Ordförande
Vice ordförande

Humaniora
Ingrid Åberg
Karin Almbladh
Axel Brattberg
Karl Johan Eklund
Eva Heggestad
Carola Hermelin
Anna Ivarsdotter
Mats Kumlin
Lena Kåreland
Bo Nylund
Kerstin Thelander
Karin Österberg

2009–19
2018–19
2017–
2009–19
2017–
2013–
2008–17
2019–
2009–
2005–19
2018–
2018–19

Sammankallande

Serier och cirklar
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Samhällsvetenskap
Sten Åke Bylund
Hedvig Ekerwald
Gunhild Hammarström
Claes Leijon
Outi Lundén
Lars Nilsson

2013–
2014–
2008–14
2014–
2008–14
2013–

Sammankallande

Språk
Monica Ekman
Gail Andersson
Anders Fredholm
Sven Jonsson
Lars-Gunnar Larsson
Ingrid Nordberg
Lasse Sunnås
Carin Söderberg
Erling Wande
Kjell Weinius

2008–
2016–17
2016–
2017–
2019–
2015–
2012–15
2014–
2008–18
2018–

Sammankallande

Naturvetenskap & teknik
Staffan Yngve
Lars Ohlander
Per Abenius
Lennart Källströmer
Roland Moberg
Monica Waldebäck
Kristina Glimelius
Göran Milbrink
Yvonne Brandt-Andersson

2008–
2006–
2008–
2008–15
2012–18
2012–17
2013–
2015–
2018-

Sammankallande

Medicin & vård
Per Olof Osterman
Gunnar Birgegård
Birgitta Lindmark
Lars Oreland
Anne-Marie Pernulf
Jan Stålhammar
Björn Öbrink

2010–
2014–16
2014–
2017–
2016–
2016–
2014–15

Sammankallande

2010–19
2002–18
2012–
2011–
2011–
2015–

Ordförande
2002–2010

Internationell verksamhet
Brittmari Ekholm
Maj Aldskogius
Karin Carlsson
Anders Fredholm
Karin Hagström
Gunhild Hammarström
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Jarl Lundin
Björn Odin
Carin Söderberg
Christina Tellgren

2003–
2014–
2017–18
2014–

Medlemsbladet
Frederic Öberg
Karin Carlsson
Birgitta Johansson
Sig-Britt Edell
Barbro Nilsson Garbergs
Inger Hammer
Kay Isacson
Anders Källström
Bror-Erik Lundin
Agneta Sundelöf
Margareta Westin
Maria Wold Troell

2018–
2011–15
2015–18
2013–17
2017–
2010–
2016–17
2010–
2017–
2007–17
2008–17
2017–

Ordförande
Ordförande
Ordförande

2013–
2014–
2013–
2016–

Ordförande

2011–
2013–16
2009–17
2015–18
2017–
2017–
2011–
2008–17
2013–
2018–
2018–
2013–15
2016–18
2017–
2011–
2014
2013–
2018–
2013–
2018–

Samordnare

Rapportserien
Gunilla Öbrink
Birgitta Johansson
Lena Jonsell
Lennart Prage
AV-teknik
Lasse Sunnås
Jacqueline Altberg
Benny Andersson
Sven Arvidson
Robert Berthagen
Inga-Lill Bratteby-Ribbing
Hans Börling
Sture Eriksson
Bengt Everitt
Peo Fällmar
Bengt Götesson
Inga-Lill Haglund
Bengt Härdin
Barbro de Jounge
Eilert Karlsson
Agneta Lindsjö
Anders Lundström
Johan Mörner
Bo Olsson
Carl-Magnus Pettersson
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Carl-Göran Stålnacke
Ove Virhammar
Maria Wold-Troell
Inga Svanfeldt

2018–
2008–
2013–
2013–15

Valberedning
Gudmar Lönnerholm
Per Jennische
Ulla Myhrman
Margaretha Sund

2012–
2012–18
2018–
2012–

Sammankallande

Ledningsgrupp för jubileet 2019
Lars Nilsson
Jeanette Backman
Jörgen Boivie
Ingrid Åberg
Gunilla Öbrink
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Bilaga 3

Tisdagsföreläsningar
HT 2014
Carl-Göran Andræ
Första världskriget, en världskatastrof och dess konsekvenser
Urban Hammar
Vad händer i Tibet? - Historia och nutid
Otto Cars
Är vi på väg mot en värld utan antibiotika?
Leif Lewin
Global demokrati
Kristina Edström
När får vi superbatterier?
Mattias Jakobsson
Gener berättar om människans evolutionära historia
Anna Malin Karlsson
När språkkänslan trotsar forskningen – erfarenheter från tre års språkspaltskrivande
Stephan Rössner
Fetma: Från fryntlig fyllighet till folkhälsohotande farsot
VT 2015
Per Alström
DNA-forskning kastar om grenarna i Livets träd – exempel från fåglarnas grenverk
Lennart Bengtsson
Klimat och klimatförändringar
Anna Sågvall Hein
Maskinöversättning – möjligheter och gränser
Henrik Malm Lindberg
Socialdemokratins radikalisering och den svenska modellens fall
Ing-Marie Wieselgren
Psykiatrins förvandling från förvaring till öppenvård – förutsättningar, förväntningar,
förvecklingar
Maaret Koskinen
Ur Ingmar Bergmans arkiv och hemliga gömmor
Maria Ågren
Vem gjorde vad och varför? Kvinnors och mäns arbete under 1600- och 1700-talen
Jan Arvid Henningsson
Från undersåte till medborgare – de arabiska folkens kamp för värdighet
HT 2015
Ann Wilkens
Vad har vi åstadkommit? Afganistan efter 14 år av utländsk intervention
Fredrik von Arnold
Beviskrav och bevisvärdering i brottmål
Ronny Ambjörnsson
Tankar om trädgårdar
Lars Tranvik
Världens sjöar - från molekylerna till biosfären
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Mats Engström
Sibelius och Nielsen – två nordiska symfonigiganter och 150-åringar
Göran Friman
Vaccination – milstolpe i infektionsbekämpningen. Historisk och biologisk bakgrund,
etik, risker och framtid
Annika Ström Melin
Hur skall det gå för Europa?
Sverker Sörlin
Kroppens geni: Marit, Petter och skidåkning som lidelse
VT 2016
Jan Gulliksen
Det digitala samhället
Marie-Christine Skuncke
Linnélärjungen Carl Peter Thunberg, Japanresenär
Inger Berglund
Det inhägnade paradiset. Om islam och trädgårdskonsten
Torbjörn Fagerström
Bortom debatten om genetisk modiﬁering. Vetenskap och växtförädling för ett hållbart
jordbruk
Ola Larsmo
Ordet och våldet – om yttrandefriheten och hatets språk
Bengt Gustafsson
När de svarta hålen får seniorproblem
Urban Lendahl
Stamceller – nya medicinska redskap eller ett överreklamerat forskningsfält?
Alva Dahl
Mer än bara skrivregler – upptäck interpunktionens kreativa potential
HT 2016
Bengt Göransson
”Inte fan blir man frisk av kultur” – tankar om kultur och kulturpolitik
Barbro Eberan
Brunt arv i DDR och i det återförenade Tyskland
Jan Fagius
MS-behandling en revolution de senaste 20 åren
Jan Ygge
Vårt fantastiska synsinne
Rebecca Thorburn Stern
Ska vi ta vara på systrar och bröder? Asylrätt och ﬂyktingmottagning i dagens Sverige
Jens Häggström
Kan sjukdom hos människans bästa vän lära oss något om oss själva? Fokus på hjärtat ur
veterinärt perspektiv
Ulla Birgegård
Politik, handel och kultur: svensk-ryska relationer upplevda i 1680-talets Ryssland av J.G.
Sparwenfeld
Mats Franzén
Bostadsfrågans tvära kast: en sekellång historia
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VT 2017
Peter Wallensteen
Diplomati i fredens tecken. Nordisk medling sedan andra världskriget
Fredrik Charpentier Ljungqvist
Klimatförändringar under 10 000 år och deras påverkan på historien
Kjell-Åke Nordquist
Konﬂikt och krig i religionens namn
Anki Mattisson
Från liten duk till helkaklat. Om Svenska Akademiens ordbok och dess innehåll
Gunnar Ingelman
Fotvandring i fysikaliska rum – partikelfysik på CERN och i Big Bang
Solveig Jülich
Mänskliga marsvin: Medicinska experiment och forskningsetikens framväxt
Klas-Göran Karlsson
Ryska revolutionen efter hundra år
Therese Nilsson
Blir vi sjuka av inkomstskillnader?
HT 2017
Maria Gunther
Vetenskapsjournalistik – ett försvar mot faktaresistens
Lena Holmqvist
Brott och straff – från öga för öga till dagens straffskalor
Elna-Marie Larsson
Det skulle aldrig Wilhelm Conrad Röntgen ha trott – hur vi kan avbilda hjärnan idag
Arne Ljungqvist
Från Mühlegg till Johaug. Antidopningsbyrån Wadas kamp mot fusk inom idrotten
Tone Tingsgård
Sverige i Afghanistan 2002–2014
Dan Larhammar
Hur hittar man en akupunkturpunkt? Kritisk granskning av alternativmedicinska
behandlingsmetoder
Frauke Ecke
Bäverns återkomst i det svenska landskapet – från utrotad till älskad och hatad
Gabriel Söderberg
Nobelpriset i ekonomi – hur och varför kom det till?
VT 2018
Roger Elg
Den gröna staden – en resa genom 200 år
Johan Stahre
Arbetskompis eller ﬁende – människor och robotar på framtidens arbetsmarknad
Leif Zern
Judendomen och det heliga
Martin Ingelsson
Demens – hur utvecklas den och hur kan vi bemästra den
Kjell Östberg
1968 – när allting var i rörelse
Åsa Danielsson
Vattenproblematik i världen – från torka till översvämningar
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Catharina Grünbaum
Svenska språkets rikedom
Carl-Reinhold Bråkenhielm
Kan människan förädlas? Transhumanism som livsåskådning
HT 2018
Magnus Lundgren
"Gensaxen" CRISPR/Cas 9. Ett revolutionerande verktyg, att använda med eftertanke
Carina Milde
EWK och politisk satir i dialog med unga om demokrati och yttrandefrihet
Ingvar Backeus
Natur och kultur genom historien. Nordöstra Asien och Europa som motpoler
Carin Bergström
Mitt i byn: med sockenkyrkan som följeslagare genom Sveriges historia
Birgitta Holst Alani
Att mäkla fred – exemplet Mellanöstern
Fredrik Heintz
Artiﬁciell intelligens – var är vi och vart är vi på väg?
Elisabeth Engberg
Spanska sjukan, den sista stora pandemin i Sverige och dess följder för individ, familj
och samhälle
Sten Åke Bylund
Uppsala – stad i ständig förändring. En återblick på planeringsideal och stadsbyggande
under 50 år
VT 2019
Lotta Knutsson Bråkenhielm
Evolutionen och Gud – vad är rationellt att tro?
Lennart Dencker
Rädslan för kemikalier – är den motiverad?
Anders Wijkman
Den perfekta stormen – hur tackla utmaningarna inom politik, ekonomi, social
sammanhållning, ekologi och teknologi?
Stefan James
100 000 slag per dygn – om hjärtats styrka och svagheter
Lennart Tonell
”Varför blir det på detta viset?” Vem styr vem i samhällsbyggnad och på vilket sätt?
Anna Nordlund
Selma Lagerlöf – modern och samhällsmedveten
Elisabet Stoltz Niklasson
Clara Schumann 200 år – vittberömd pianist, tonsättare, maka och mor
Bo Rothstein
Korruption som samhällsproblem
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Bilaga 4

Föreläsningsserier
Föreläsningsserierna redovisas efter ämnesområde. De ﬂesta serier har haft ﬂera
inbjudna föreläsare. Om en föreläsare har hållit alla föreläsningarna anges det med *.
Termin
Ht 14

Tema
Första världskriget

Vt 15

Från vår till vinterkyla.
Mellanöstern i förändring
Läkekonst och berättarkonst

Vt 15
Vt 15
Vt 15
Ht 15
Ht 15

Stilla Havet runt. Traditioner i textil,
ceremoni och kultur *
Romarriket – grunden till dagens EU
Demokratin och dess utmaningar

Ht 16

Turkiet – kultur, konﬂikter och stormaktsdrömmar
”… då ärat ditt namn ﬂög över jorden”
Historiska gåtor, konspirationer och
konspirationsteorier
På spaning efter ett bättre liv – ﬂykt, migration
och folkvandring genom tiderna
Vart är Latinamerika på väg?

Ht 16
Vt 17
Vt 17

Sekelskiftets Wien 1900
Revolutioner i kvinnovärlden 1900–1970
Finland 100 år

Vt 17
Ht 17
Ht 17

1400 år med Muhammed
”Stå upp Herre!” Martin Luther och
reformationen
Kinas väg

Vt 18

Det långa 1918

Ht 18
Vt 19

Medeltiden – både fjärran och nära
Mot en ny tid – samhällsomvandlingen under
1800-talet
Om demokratins historia, aktuella utmaningar
och hot

Vt 16
Vt 16
Vt 16

Vt 19
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Seriansvariga
Rune Hedman
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Ingrid Åberg
Carola Hermelin
Lena Kåreland
Ingrid Åberg
Desirée Koslin
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Ingrid Åberg
Lars Nilsson
Ingrid Åberg
Erik Åsard
Sten Åke Bylund
Lars Nilsson
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Ingrid Åberg
Ingrid Åberg
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Lars Nilsson
Lars Nilsson
Ingrid Åberg
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Ingrid Åberg
Ingrid Åberg
Rune Hedman
Sten Åke Bylund

Litteratur, konst och musik
Termin
Ht 14

Tema
Min läsning

Ht 14
Ht 14
Ht 14
Ht 14
Ht 14

Hantverk eller maskintillverkat?
Textilier i mode och interiör 1800–1950
Den moderna konsten, Grupp 1
Den moderna konsten, Grupp 2
Svensk folkmusik
Min musik

Ht 14

Jazzhistoriens mästare

Ht 14 – ht 18 Fördjupad förståelse av jazzmusik *
Ht 14
Filmstudio Fyris, Grupp 1
Ht 14 – vt 15 Filmstudio Fyris, Grupp 2
Ht 14
Lär känna stadens årsringar – Uppsalas
arkitektur
Vt 15
Den moderna konsten, Grupp 1 *
Vt 15
Den moderna konsten, Grupp 2 *
Vt 15 – vt 16 Min musik
Vt 15

Jazzhistoriens mästare *

Vt 15 – vt 16 Filmstudio Fyris, Grupp 1
Vt 15

Nobelpristagare i litteratur

Ht 15

Smarta textilier *

Ht 15
Ht 15

Den moderna konsten, Grupp 1 *
Den moderna konsten, Grupp 2 *

Ht 15

Kulturliv i Sverige under 1800-talet

Ht 15

Kulturhuvudstäder i historien

Ht 15

Svensk jazzhistoria *

Ht 15 – vt 19 Fördjupad förståelse av jazzmusik *
Ht 15 – vt 16 Filmstudio Fyris, Grupp 2
Ht 15
Vt 16

Sápmi - historia och kultur

Konst och kläder: exempel från europeisk
dräkt- och textilhistoria *
Vt 16 – vt 19 Nedslag i konsten

Serieansvariga
Lena Kåreland
Ingrid Åberg
Ingrid Åberg
Carola Hermelin
Lena Kåreland
Anna Ivarsdotter
Maj Aldskogius
Gunnar Birgegård
Sten Åke Bylund
Lasse Sunnås
Sten Åke Bylund
Lasse Sunnås
Karl Johan Eklund
Karl Johan Eklund
Sten Åke Bylund
Gunhild Hammarström
Franz Luttenberger
Lena Kåreland
Maj Aldskogius
Gunnar Birgegård
Sten Åke Bylund
Ulf Johansson Werre
Karl Johan Eklund
Ingrid Åberg
Carola Hermelin
Lena Kåreland
Ingrid Åberg
Desirée Koslin
Lars Lambert
Lena Kåreland
Lars Lambert
Carola Hermelin
Anna Ivarsdotter
Ingrid Åberg
Lars-Olof Åhlberg
Sten Åke Bylund
Ulf Johansson Werre
Lasse Sunnås
Ulf Johansson Werre
Karl Johan Eklund
Anna Ivarsdotter
Ingrid Åberg
Anna Ivarsdotter
Ingrid Åberg
Desirée Koslin
Carola Hermelin
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Vt 16

Bakom kulisserna i operans värld

Vt 16 – vt 19 Levande jazzhistoria *
Vt 16
Ht 16

Universitetsmuseerna – när, var och varför
skapades de?
Nobelpristagare i litteratur

Ht 16

Nobelpristagare i litteratur

Ht 16

Jorden runt: tyger och trender *

Ht 16 – vt 17 Den moderna konsten, Grupp 1*
Ht 16 – vt 17 Den moderna konsten, Grupp 2 *
Ht 16 – vt 19 Min musik
Ht 16 – vt 18
Vt 17
Vt 17
Ht 17

Filmstudio Fyris, Grupp 1 och 2
Berömda bibliotek
Arkitektur
Populärkultur

Ht 17

Sidenvägens lyxtextilier *

Ht 17
Ht 17
Ht 17

Modern konst, Grupp 1
Modern konst, Grupp 2
All världens musik

Ht 17

Opera som samtidsspegel

Vt 18
Vt 18

Mödrar och fäder. Föräldraskap i litteraturen
Indiens textilier: tradition, kunskap, glamour *

Vt 18
Vt 18

Renässansens Florens och Venedig
”Ja, du kommer till slut…” Om döden i litteraturen, konsten, musiken och verkligheten

Ht 18

Gamla myter i nya skepnader

Ht 18

Kyrklig textilkonst

Ht 18

Den moderna konsten, Grupp 1 *

Ht 18

Den moderna konsten, Grupp 2 *
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Anna Ivarsdotter
Kerstin Thelander
Sten Åke Bylund
Ulf Johansson Werre
Ingrid Åberg
Carola Hermelin
Lena Kåreland
Carola Hermelin
Lena Kåreland
Ingrid Åberg
Desirée Koslin
Margareta Ingemarsson
Lars Lambert
Gunilla Ellenius,
Lena Kåreland,
Lars Lambert
Gunnel Fagius
Gunnar Birgegård
Karl Johan Eklund
Carola Hermelin
Sten Åke Bylund
Lena Kåreland
Ingrid Åberg
Karl Johan Eklund
Ingrid Åberg
Desirée Koslin
Lena Kåreland
Margareta Ingemarsson
Per Olof Osterman
Axel Brattberg
Axel Brattberg
Ingrid Åberg
Per Olof Osterman
Lena Kåreland
Ingrid Åberg
Desirée Koslin
Ingrid Åberg
Karl Johan Eklund
Gunhild Hammarström
Anne-Marie Pernulf
Eva Heggestad
Lena Kåreland
Karl Johan Eklund
Ingrid Åberg
Lena Kåreland
Lars Lambert
Margareta Ingemarsson
Lars Lambert

Ht 18

Povel Ramel – en kulturhistorisk resa i glädjens
tecken
Ht 18
Richard Wagner
Ht 18 – vt 19 Filmstudio Fyris, Grupp 1 och 2
Vt 19
Vt 19

Berättelser om liv – biograﬁer och
självbiograﬁer
Fyrar – vägvisare, symboler och kulturarv

Vt 19

Ur Uppsalas studenthistoria

Ingrid Åberg
Axel Brattberg
Klas Österberg
Karin Almbladh
Eva Heggestad
Lena Kåreland
Per Abenius
Hans Rutberg
Kristina Söderlind
Rutberg
Sten Åke Bylund
Tom Lundin

Samhällsvetenskap och juridik
Termin
Ht 14
Ht 14
Ht 14
Ht 14

Tema
Vart går Ryssland
Hjärna, känslor och beteende – ett livscykelsperspektiv
Kärnvapenåldern – från Hiroshima till dagens
försök att skapa en värld utan kärnvapen

Vt 15
Vt 15
Ht 15

Forskning för framtid – unga forskare med
potential att sätta Uppsala på världskartan
Ryssland och framtiden
Bemärkta kvinnor i Uppsala
Vardagsjuridik

Vt 16

Förstå ditt liv

Vt 16
Ht 16
Ht 16
Ht 16

Vt 18
Vt 18

Nobelpristagare med anknytning till Uppsala
Det fria ordet 250 år
Tillståndet i världen hösten 2016
Uppsala – från platsen på åsen till storstad med
växtvärk
Tillståndet i världen hösten 2017
Tillståndet i världen hösten 2017, ﬁlmat
Minnen från maktens korridorer
Mänskliga rättigheter är viktiga
Afrika – den okända kontinenten?
Uppsala som uppväxtmiljö
Tillståndet i världen våren 2018
Tillståndet i världen våren 2018, ﬁlmat
Vilken fred vill vi ha?
Nilen – ﬂoden, samhällena, utvecklingen

Vt 18
Ht 18
Ht 18

Vallonernas betydelse för Sverige och Uppland
Tillståndet i världen hösten 2018
Tillståndet i världen hösten 2018, ﬁlmat

Ht 17
Ht 17
Ht 17
Ht 17
Vt 18
Vt 18
Vt 18

Serieansvariga
Lars Nilsson
Outi Lundén
Lars Rydén
Jan Larsson
Monika Waldebäck
Monika Waldebäck
Kristina Glimelius
Lars Nilsson
Gunhild Hammarström
Sten Åke Bylund
Gunhild Hammarström
Outi Lundén
Åke Pålshammar
Gunhild Hammarström
Lars Nilsson
Lars Nilsson
Sten Åke Bylund
Lars Nilsson
Lars Nilsson
Lars Nilsson
Staffan Yngve
Claes Leijon
Sten Åke Bylund
Lars Nilsson
Lars Nilsson
Sten Åke Bylund
Claes Leijon
Mikael Ståhl
Gunhild Hammarström
Lars Nilsson
Lars Nilsson
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Vt 19
Vt 19
Vt 19

Tillståndet i världen våren 2019
Tillståndet i världen våren 2019, ﬁlmat
Kvinnor och män som ändrade världens
framtid

Lars Nilsson
Lars Nilsson
Ingrid Åberg
Lars Nilsson

Naturvetenskap, medicin och teknik
Termin
Ht 14

Tema
Genier och deras sjukdomar

Ht 14 – vt 15 Reservdelsmänniskan
Vt 15
Ht 15

Från röda jorden till modern stålproduktion –
Bergsbrukets utveckling i Mellansverige
Marken – maten – miljön

Ht 15

Ordning och reda bland grundämnena

Ht 15
Vt 16

Infektionssjukdomar i ett globalt perspektiv
Snurra min jord. Planeten Tellus vårt hem i
universum
Vt 16 – vt 17 Den biologiska evolutionen – från Big Bang till
människa
Ht 16
Forskare berättar – yngre forskare med
potential att sätta Uppsala på världskartan
Ht 16
Vatten – tillgångar, behov och brist i ett globalt
perspektiv
Ht 16
Klimatavtalet i Paris

Serieansvariga
Per Olof Osterman
Anna Ivarsdotter
Per Olof Osterman
Björn Öbrink
Per Abenius
Kristina Glimelius
Lars Ohlander
Per Abenius
Monika Waldebäck
Per Olof Osterman
Per Abenius
Lars Ohlander
Kristina Glimelius
Per Olof Osterman
Kristina Glimelius
Monika Waldebäck
Monika Waldebäck

Ht 17

Per Abenius
Lars Ohlander
Per Olof Osterman
Birgitta Lindmark
Per Olof Osterman
Anne-Marie Pernulf
Staffan Yngve
Per Abenius
Gunnar Birgegård
Staffan Yngve

Vt 18

Per Olof Osterman
Kristina Glimelius
Staffan Yngve

Ht 16

Psykisk ohälsa i olika åldrar

Vt 17

Kvinnors hälsa i olika åldrar

Vt 17
Ht 17

Teknikhistoria
Järnet i människans tjänst

Tekniker och uppﬁnningar som förändrat våra
liv
Ht 17 – vt 18 DNA-analys och genteknik i människans tjänst

Vt 18

Informationsteknologin som förändrar vår
vardag
Energi – vår ständige följeslagare

Ht 18

Vår sköna nya värld är digital

Ht 18

Teknikhistoria

Ht 18 – vt 19 Epokgörande medicinska framsteg
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Per Abenius
Lars Ohlander
Lars Nilsson
Lars Ohlander
Staffan Yngve
Birgitta Lindmark
Per Olof Osterman
Anne-Marie Pernulf

Vt 19

Vårt viktiga vatten

Vt 19

Skogen, resurs och rekreation – räcker den till?

Vt 19
Vt 19

Kosmisk resa
Biologiska rytmer – deras betydelse och
styrning i levande organismer

Yvonne Brandt
Andersson
Staffan Yngve
Kristina Glimelius
Lars Ohlander
Staffan Yngve
Kristina Glimelius
Per Olof Osterman

Språk
Termin
Tema
Ht 14 – ht 15 Språket och människan
Ht 16
English Poetry in Focus
Ht 16
Vt 18

Nya tidens latinlitteratur – historieskrivning
propaganda, vetenskap
Minoritetsspråk

Serieansvariga
Erling Wande
Ingrid Nordberg
Richard Glover
Monika Ekman
Hans Helander
Erling Wande
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Bilaga 5

Studiecirklar
Religion, ﬁlosoﬁ och historia
Termin
Ht 14–vt 17
Ht 14–vt 19
Ht 14

Vt 16
Vt 16
Vt 17
Vt 18
Ht 18
Ht 18
Ht 18–vt 19

Ämne
Världsreligionerna idag
Tro och vetande genom seklerna
Några snabbporträtt med bilder från
svenska kyrkor
Heliga Birgitta
Tre intressanta kyrkor
Uppsalakyrkor – historia, konst
Fem kyrkor i Uppsalas närhet
Kyrkor i Uppland
Samtal om konsten i våra kyrkor
Fem medeltida kyrkor i Uppland

Litteratur, konst och musik
Termin
Ämne
Ht 14
Sex vita afrikaner, Grupp 1 och 2
Ht 14
Alva och hennes döttrar
Ht 14–vt 15, Skrivarstuga, Grupp 1
vt 18
Ht 14–vt 15 Skrivarstuga, Grupp 2
Ht 14–vt 19 Akvarellmålning, Grupp 1 och 2
Vt 15–ht 16 Teckning
Ht 14–vt 17 Psalm och andlig visa
Ht 14–vt 19 Sjung ut! Körsång med Goldsingers.
Vt 15
Sex afrikanska författare, Grupp 1 och 2
Vt 15
Agnes von Krusenstjerna – liv och tankar
Ht 15–vt 16 Svenskt 50-tal, Grupp 1 och 2
Ht 15
Två romaner av Helena Henschen
Ht 15–vt 17 Skrivarstuga, Grupp 1
Ht 15–vt 19 Skrivarstuga, Grupp 2
Vt 16
Helga Henschen – liv och tankar
Vt 16
Att lyssna på musik
Ht 16
Svenskt 50-tal III, Grupp 1 och 2
Ht 16
Victoria Benedictsson
Ht 16–vt 17 Musikhistoria i sex kapitel
Vt 16
I krigets skugga, Grupp 1 och 2
Vt 16
Elin Wägner – liv och tankar
Vt 18
Med kvinnligt perspektiv, Grupp 1
Vt 18
Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad
Vt 18–vt 19
Skrivarstuga, Grupp 3
Vt 18–vt 19
Skriv ditt liv
Ht 18
Poesilek på allvar
Vt 18–ht 18
Psalmens väg genom årtusenden
Vt 19
Livets mysterium i psalmens värld
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Cirkelledare
Bo Nylund
Bo Nylund
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Jörn Johanson
Cirkelledare
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Kia Sjöström
Görel Bergman-Claeson
Dirk Fock
Christer Kempe
Kerstin Berglund
Gina van Dam
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Birgitta Hahn
Görel Bergman-Claeson
Elisabeth Auer
Gunnel och Jan Fagius
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Gunnel och Jan Fagius
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Tone Dahlstedt
Tone Dahlstedt
Lena Köster
Rolf Larsson
Rolf Larsson

Ht 18
Vt 19
Ht 18
Vt 19
Ht 18–vt 19
Ht 18
Vt 19

Västafrikanska författare
Västafrikanska författare, Grupp 1 och 2
Selma Lagerlöf
Selma Lagerlöfs Mårbackatrilogi, Grupp 1 och 2
Skrivarstuga, Grupp 1, 2 och 3
Musikhistoria
Musikhistoria i sex kapitel

Samhällsvetenskap och juridik
Termin
Ämne
Ht 14
Lettland – okänt nära grannland
Ht 14
Europeiska unionen söker sin identitet
Vt 15, vt 17 Europeiska unionen i kris
Ht 15
EU:s sociala utmaning
Vt 16
EU: Kan vi rädda Europa?
Vt 16–ht 16 Estland – okänt nära grannland
ht 18–vt 19
Ht 16
EU och de nya säkerhetshoten
Ht 16
Antikens demokrati – vad kan den säga oss idag?
Vt 17
Estland – okänt nära grannland 2
Vt 18
Hur utvecklas EU?
Vt 18
Lettland – ett okänt nära grannland II
Vt 18–ht 18 Kina – språk, kultur och samhälle
Vt 19
Kina – språk, kultur och samhälle
Ht 18
EU
Ht 18
Tanzania – en spännande historia
Vt 19
Tanzania – en spännande historia, Grupp 2
Vt 19
Uppsalas gatunamn genom tiderna
Vt 19
Åt vilket håll kommer EU att utvecklas?

Naturvetenskap, teknik och medicin
Termin
Ht 14–vt 19
Ht 14
Vt 19
Ht 18
Ht 18
Vt 19
Vt 19
Vt 19

Ämne
Fåglar under våren/hösten, Grupp 1
Kemin och människan, kemin i vardagen
Kina – språk, kultur och samhälle
EU
Tanzania – en spännande historia
Tanzania – en spännande historia, Grupp 2
Uppsalas gatunamn genom tiderna
Åt vilket håll kommer EU att utvecklas?

Ht 14
Den bästa av världar
Vt 15, vt 16, Fåglar under våren, Grupp 2
Vt 17, vt 18, vt 19
Vt 15
Gifter och giftmord i skönlitteraturen
Vt 15
Universums mörka sida, Grupp 1 och 2
Vt 15
En hållbar framtid
Ht 15
Svarta hål och mörk materia, Grupp 1, 2 och 3
Vt 16
Bara vanligt vatten eller? – Vi går på djupet och
lär oss mer om Upplands sjöar och åar

Lena Ågren
Lena Ågren
Elisabeth Auer
Elisabeth Auer
Solveig Aaro
Gunnel och Jan Fagius
Gunnel och Jan Fagius
Cirkelledare
Bengt Kettner
Paul Reichberg
Paul Reichberg
Paul Reichberg
Paul Reichberg
Bengt Kettner
Paul Reichberg
Eva Hedman
Bengt Kettner
Paul Reichberg
Bengt Kettner
Albin Geijer
Albin Geijer
Paul Reichberg
Erland Hillby
Erland Hillby
Mats Wahlberg
Paul Reichberg
Cirkelledare
Pekka Westin
Monica Waldebäck
Albin Geijer
Paul Reichberg
Erland Hillby
Erland Hillby
Mats Wahlberg
Paul Reichberg
Ove Bohman
Staffan Yngve
Tomas Johansson
Olle Matsson
Staffan Yngve
Per Abenius
Staffan Yngve
Eva Willén
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Vt 16
Vt 16, vt 17
Vt 16
Ht 16
Ht 16
Vt 17, ht 18

Gifter – till skada men även till nytta
En värld drogad av olja
Från vita dvärgar till svarta hål, Grupp 1 och 2
Jordens energi
Kosmisk cocktail, Grupp 1 och 2
Vårt klot så ömkligt litet, Grupp 1

Vt 17

Vi dyker under ytan i sjöar och vattendrag

Vt 17
Vt 17, vt 18
vt 19
Vt 17, vt 18,
vt 19
Vt 18, vt 19
Vt 18–ht 18
Vt 18
Vt 18
Ht 18
Ht 18
Ht 18
Vt 19
Vt 19
Vt 19

Intrång i Einsteins trädgård, Grupp 1 och 2
Floristik

Ove Matsson
Kjell Aleklett
Staffan Yngve
Kjell Aleklett
Staffan Yngve
Per Abenius
Staffan Yngve
Eva Willén,
Anders Wilander
Staffan Yngve
Magnus Lidén

Fåglar under våren, Grupp 3

Gunnar Ehrenrot

Fåglar under våren, Grupp 4
Medicinhistoriska nedslag
Naturresurser för fossilbefriad energiförsörjning
Kosmiskt pussel, Grupp 1 och 2
Allt är gift – det är bara en fråga om dos
Den största berättelsen
Medicinsk etik. Svåra val i vården
Mineralogi
Astrofysik för den som har bråttom
Floristik

Anders Nordin
Jan Stålhammar
Kjell Aleklett
Staffan Yngve
Olle Matsson
Staffan Yngve
Margareta Sanner
Hans Annersten
Staffan Yngve
Mattias Iwarsson

Språk
Termin
Ämne
Arabiska
Ht 16–vt 19 Arabiska A1
Vt 18
Arabiska nybörjare
Danska
Vt 17–vt 18 Nya danska noveller på danska
Engelska
Ht 14–ht 15 English: Language and Literature 4 ****
Grupp 1 och 2
Ht 14–vt 15 English *****
Ht 15–vt 16, Engelsk konversation B1
ht17–vt 18, vt 19
Ht 15–ht 17 English, Language and Literature B2,
Grupp 1 och 2
Vt 18–vt 19 English, Language and Literature B2
Vt 16
Engelsk konversation B2
Ht 16–vt 17 American Literature: New York City
Vt 17–vt 19 Engelska B1
Vt 17–vt 19, Engelsk konversation B1–B2
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Cirkelledare
Elmoez Eltayeb
Elmoez Eltayeb
Carin Söderberg
Lena Ågren
Lena Ågren
Richard Glover
Birgitta Attling Nordenfelt
Lena Ågren
Lena Ågren
Birgitta Attling Nordenfelt
Sylvia Söderlind
Lena Ågren
Birgitta Attling Nordenfelt

Franska
Ht 14–vt 15 Franska *
Ht 14–vt 15 Franska **
Ht 14–vt 15 Franska ***
Ht 14–vt 15 Franska *** Grupp 1 och 2
Ht 14–vt 15 Franska ***
Ht 14–vt 15 Franska ****
Ht 14
Franska **** Grupp 1 och 2
Ht 14
Franska *****
Ht 14–vt 15 Franska *****
Ht 14–vt15 Fransk ﬁlm
Vt 15
Franska ****
Vt 15
Franska *****
Vt 15
Fransk konversation **** och *****
Ht 15–ht 16 Franska B1
Ht 15–ht 16 Franska B1
Ht 15–ht 16 Franska B1–B2, Grupp 1 och 2
Ht 15–vt19 Fransk konversation B2 och uppåt
Ht 15–vt 17 Franska nybörjare A1
Ht 18
Franska nybörjare A1
Vt 19
Franska A1, nybörjare, 2:a term.
Ht 15, vt 16, Franska A2
vt 17, vt 19
Ht 15, ht 16 Franska B2–C1
Ht 15, vt 16 Franska B2–C1
Ht 15, vt 16, Franska B2–C1
vt 18
Ht 15, vt 16, Franska B2–C1
vt 17, vt 18, vt 19
Ht 15–ht 18 Franska C1–C2
Vt 16
Franska B2
Vt 16
Fransk konversation B2 och uppåt
Ht 16, ht 17, Franska A1–A2
ht 18
Ht 16–vt 19 Franska A2–B1
Vt 17–vt 18 Franska A1
Vt 17–ht 18 Franska A2
Vt 17–vt 19 Franska B1
Vt 17–vt 19 Franska B1–B2, Grupp 1 och 2
Vt 17–vt 19 Franska B1–B2, Grupp 1 och 2
Vt 17, ht 18 Franska C1
Ht 17
Franska C1
Ht 17–ht 18 Franska noveller på franska B2 och uppåt
Vt 19
Franska noveller på franska B2 och uppåt,
Grupp 1 och 2
Vt 19
Franska B2 och uppåt

Margareta Viklund
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Britt Pudas
Eva Wockelberg
Eva Wockelberg
Philippe Collet
Philippe Collet
Yaga Sosnowska
Michelle Barbier
Philippe Collet
Philippe Collet
Carin Söderberg
Margareta Viklund
Eva Wockelberg
Britt Pudas
Frederic Öberg
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Margareta Viklund,
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Eva Wockelberg
Philippe Collet
Yaga Sosnowska
Philippe Collet
Philippe Collet
Frederic Öberg
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Margareta Viklund
Eva Wockelberg
Britt Pudas
Philippe Collet
Yaga Sosnowska
Carin Söderberg
Carin Söderberg
Philippe Collet
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Grekiska
Ht 14
Grekiska, klassisk ***
Vt 15
Grekiska, klassisk ****
Ht 16–ht 18 Grekiska 1a–5:e term.

Gunnel Eriksson
Gunnel Eriksson
Ingrid Nordberg

Italienska
Ht 14
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14
Vt 15
Ht 14–vt 15
Vt 15
Ht 15
Ht 15–ht 17
Ht 15–ht 17
Ht 17
Ht 15–vt 17
Ht 15
Ht 15–ht 17
Vt 16
Ht 16
Vt 17–ht 17
Vt 18
Ht 18
Vt 19
Vt 17–ht 17
Ht 17
Ht 17
Vt 18–ht 18
Vt 18
Vt 18–ht 18
Vt 18
Vt 18
Vt 18
Vt 18
Vt 18
Ht 18
Ht 18–vt 19
Ht 18
Ht 18–vt 19
Ht 18–vt 19
Vt 19
Vt 19
Vt 19
Vt 19

Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Eva Linderoth
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Maj-Britt Asmelash
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Hellgren-Dahl
Eva Linderoth
Katarina Hellgren-Dahl
Katarina Sjöström
Katarina Sjöström
Lisa Hagelin
Lisa Hagelin
Lisa Hagelin
Lisa Hagelin
Katarina Sjöström
Valentina Ciampi
Valentina Ciampi
Valentina Ciampi
Valentina Ciampi
Valentina Ciampi
Valentina Ciampi
Valentina Ciampi
Gabriel Scandurra
Antonietta Cannizarro
Antonietta Cannizarro
Lisa Hagelin
Gabriel Scandurra
Valentina Ciampi
Gabriel Scandurra
Gabriel Scandurra
Olivia Nigran
Katarina Hellgren-Dahl
Gabriel Scandurra
Katarina Hellgren-Dahl
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Italienska *
Italienska ** Grupp 1 och 2
Italienska *** Grupp 1 och 2
Italienska ****
Italienska **** Grupp 1 och 2
Italienska ****
Italienska *****
Italienska ** Grupp 1 och 2
Italienska, nybörjare A1
Italienska A2
Italienska B1
Italienska B2, Grupp 1, 2
Italienska B2, Grupp 1, 2 och 3
Italienska B2
Italienska C1
Italienska A1, Grupp 1 och 2
Italienska A1, Grupp 1 och 2
Italienska A1
Italienska A1 nybörjare
Italienska A1 nybörjare 1:a term.
Italienska A1 nybörjare 2:a term.
Italienska A1, Grupp 1 och 2
Italienska A1, Grupp 1 och 2
italienska B2
Italienska B2, Grupp 1, 2 och 3
Italienska B2, Grupp 1 och 2
Italienska B2 Konversation
Italienska C1
Italienska A1–A2, Grupp 1 och 2
Italienska A2
Italienska A2
Italienska B1
Italienska A1 nybörjare 1:a term.
Italienska A1, 3:e–4:e term.
Italienska A2, 4:e term. Grupp 1 och 2
Italienska A2–B1
Italienska B1
Italienska A2, 5:e term. Grupp 1 och 2
Italiensk konversation A2–B1
Italienska B2, Grupp 1 och 2
Italiensk konversation B2–C1

Kinesiska
Vt 15
Vt 17

Kinesiska * nybörjare
Kinesiska A1

Wu Yujiang
Wang, Runfen

Latin
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Vt 15
Ht 15–ht 18
Ht 15–ht 18
Ht 15–ht 18
Ht 15–vt 18
Ht 16–vt 19
Vt 18–vt 19
Ht 18–vt 19

Latin **
Latin ***
Latin ***** Grupp 1 och 2
Latin * nybörjare
Latin 2:a – 8:e term.
Latin 7:e – 14:e term.
Latin 15:e – 22:a term.
Latin 17:e – 24:e term.
Latin 1:a – 6:e term.
Latin 2:a – 4:e term.
Latin och grekiska i naturvetenskaperna

Monika Ekman
Jan-Åke Sääf
Monika Ekman
Monika Ekman
Monika Ekman
Monika Ekman
Monika Ekman
Monika Ekman
Kjell Weinius
Kjell Weinius
Hans Helander

Ryska
Ht 14
Vt 15
Ht 15–vt 16
Ht 16–vt 19
Ht 17–vt 19

Ryska *
Ryska *
Ryska A2
Ryska A2
Ryska A1

Mark Wahlström
Mark Wahlström
Mark Wahlström
Sven Jonsson
Sven Jonsson

Samiska
Vt 15
Samiska, nybörjare A1
Ht 17, ht 18 Nordsamiska
Vt 18, vt 19 Nordsamiska A1

Lars-Gunnar Larsson
Lars-Gunnar Larsson
Lars-Gunnar Larsson

Spanska
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14
Ht 14–vt 15
Ht 14
Vt 15
Ht 15–vt 16
Ht 16
Ht 16–vt 17
Ht 15
Ht 15–vt 16
Ht 15–vt 16
Ht 15
Ht 15
Vt 16–ht 17
Vt 16–ht 16
Vt 16–ht16
Ht 16–vt 17
Ht 16

Ingrid Nordberg
Ann-Christine Karén
Ann-Christine Karén
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Ingrid Nordberg
Roberto Alonso
Ingrid Nordberg
Ann-Christine Karén
Ann-Christine Karén
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Ann-Christine Karén
Roberto Alonso
Ingrid Nordberg
Ingrid Nordberg
Roberto Alonso

Spanska * nybörjare
Spanska *
Spanska ***
Spanska ***
Spanska ****
Spanska *****
Spanska ***** Grupp 1 och 2
Spanska, nybörjare A1
Spanska A1 nybörjare 2:a term.
Spanska A1–A2
Spanska A2, Grupp 1 och 2
Spanska B2, Grupp 1 och 2
Spanska B2
Spanska C1
Spanska C2
Spanska A2
Spanska B1
Spanska A1
Spanska A2
Spanska B1, Grupp 1 och 2
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Vt 17
Ht 17
Vt 17–vt 18
Vt 17–ht 17
Vt 17–vt 19
Ht 17
Ht 17
Vt 18
Vt 18
Vt 18–ht 18
Vt 18–ht 18
Ht 18–vt 19
Ht 18–vt 19
Vt 18–vt 19
Vt 18
Vt 18
Vt 19
Vt 19
Vt 19
Vt 19

Spanska 3:e term. Grupp 1 och 2
Spanska 2:a, 4:e term. Grupp 1 och 2
Spanska A1, nybörjare
Spanska B1
Spanska B2
Spanska nybörjare
Spanska A1–A2
Spanska B1
Spanska A2, 5:e, 6:e term.
Spanska A1 2:a, 3:e term.
Spanska A1 4:e term. Grupp 1 och 2
Spanska A2
Spanska B 1
Spanska C1
Spanska A2. Grupp 1 och 2
Spanska A1 1:a term.
Spanska nybörjare A1
Spanska A1 2:a, 3:e, 4:e term.
Spanska A1, 5:e term., Grupp 1 och 2
Spanska A2

Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Ann-Christine Karén
Ann-Christine Karén
Ann-Christine Karén
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Birgit Attling Nordenfelt
Margareta Eriksson
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Roberto Alonso
Ingrid Nordberg

Svenska
Vt 18–vt 19 Svenskan i förändring

Siv Strömquist

Tyska
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14–vt 15
Ht 14
Ht 15–vt 16
Ht 15
Ht 15
Ht 15
Vt 16
Vt 16–vt 19
Vt 16–vt 19

Ulrika Tornberg
Ulrika Tornberg
Karin Lohe
Karin Lohe
Helmut Müssener
Ulrika Tornberg
Ulrika Tornberg
Karin Lohe
Karin Lohe
Ulrika Tornberg
Karin Lohe
Karin Lohe

Vt 17
Ht 17
Vt 18–vt 19
Ht 16–vt 17
Ht 16
Vt 17–vt 19
Ht 17, ht 18
Vt 18
Vt 19
Vt 19
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Deutsche Geschichte in Filmen
Deutsch im Alltag *
Deutsch im Alltag *** Grupp 1 och 2
Deutsch für Fortgeschrittene ****
Tysk litteratur och samhälle ****
Einige klassische deutsche Filme
Deutsch im Alltag B1
Deutsch im Alltag B2, Grupp 1 och 2
Deutsch für Fortgeschrittene C1
Deutsch im Alltag B1–B2
Deutsch im Alltag B2
Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2,
Grupp 1 och 2
Tyska A1
Tyska A1–A2
Tyska A2
Deutsche Filme aus verschiedenen Zeiten und
über verschiedene Zeiten
Deutsch im Alltag B1
Deutsch im Alltag B2
Deutsche Literatur in Filmen
Neuere aktuelle deutsche Filme
Tyska A1
Aktuelle deutsche Filme

Birgitta Lindén Flink
Birgitta Lindén Flink
Birgitta Lindén Flink
Ulrika Tornberg
Ulrika Tornberg
Ulrika Tornberg
Ulrika Tornberg
Ulrika Tornberg
Hubert Ittner
Ulrika Tornberg

Bilaga 6

Resor och studiebesök
2014
11−15 augusti
17 augusti
29 augusti
5 september
5 och 12 september
12 september
14 september
15−19 september
23−28 september
4 oktober
14−11 oktober
17 oktober
19 oktober
7 november
15 november
16 november
21 november
28 november.
2015
17 januari
6−8 februari
9 februari
20 februari
6 mars
25−27 mars
10-18 april
17 april
23 april
26 april
2−6 maj
17−22 maj
19 maj
20 maj
27 maj-2 juni
29 maj
12 juni
8 augusti
16 augusti
21 augusti
28 augusti

Lär känna ditt land, Hälsingland
Otello, Opera på Skäret (med Favoritresor)
Siaröfortet
No Man is an Island, Artipelag
Linnévandringar (med Roland Moberg)
Pharmacia-utställning i Fyrislund
Mozarts opera Idomeneo, Drottningholmsteatern
Norra Wales med Liverpool (med Rolf Wendle)
Skotska Högländerna (med Rolf Wendle)
Utvandrarna, Dramaten
Kroatien och Bosnien-Hercegovinas skatter (med Zlatko Papac)
Lär känna stadens årsringar − Uppsalas arkitektur
Evita, Göta Lejon
Matisse och hans elever, Waldemarsudde
Don Giovanni, Kungl. Operan
Chicago, Stockholms stadsteater
Joyce Tenneson, Fotograﬁska
Från tsarer till folkkommissarier. Ryskt och svenskt måleri från
S:t Petersburg, Nationalmuseum/Konstakademien:
Utvandrarna, Dramaten
Vinterfest i Dalarna med Martin Fröst (med Favoritresor)
Seminarium med Serhat Pactas
En svensk framgångssaga, Judiska museet, Stockholm
Bååtska palatset, Stockholm
Mamma Mia, Svenska teatern, Helsingfors
Belgien, norra Frankrike och Alsace
Etnograﬁska museet, Stockholm
Pompejiutställning, Millesgården
Karl Gerhard, Stockholms stadsteater
Belgrad (med Zlatko Papac och Reseskaparna)
Kulturresa till Yorkshire (med Rolf Wendle)
Stadsexkursion i Uppsala
Emil Nolde – Färgstormar, Waldemarsudde
Litauen med stopp i Riga (med Rolf Wendle)
Uppländska trädgårdar 1: Uppsala stadsträdgård
Uppländska trädgårdar 2: Kunskapsparken och Genetiska
trädgården, Ultuna
La Traviata, Opera på Skäret
Figaros bröllop, Drottningholmsteatern
Uppländska trädgårdar 3: Stadsdelsvandring i Fålhagen
Uppländska trädgårdar 4: Botaniska trädgården
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4 september
11 september
21−26 september
21−26 september
27 september
10 oktober
11−16 oktober
17 oktober
6 november
14 november
15 november
2016
5 februari
13 mars
15 april
5 maj
11 maj
13 maj
17 maj

Uppländska trädgårdar 5: Bergianska trädgården
Uppländska trädgårdar nr 6: Grönsöö slott
Istanbul – Turkiets hjärta (med Serhat Pactas)
Irland (med Rolf Wendle)
La Traviata, Folkoperan
Sound of Music, Gasklockan i Gävle
Rom
Stadsvandring i anslutning till serien Lär känna stadens
årsringar – Uppsalas arkitektur
Symbolism och dekadens, Waldemarsudde
Blomstedt tolkar Sibelius, Berwaldhallen
Kristina från Duvemåla, Cirkus i Stockholm

30 september
4−9 oktober
15−22 oktober
23 oktober
30 oktober
18 november
25 november
11 december

Staden vid Sidenvägen, Bergrummet i Stockholm
Lang Lang, Stockholms konserthus
Den dolda staden. Guidad tur i Uppsala
Cosi fan tutte, Kungl. Operan
Lär känna ditt Uppland: Skånelaholm och Steninge
Linnévandring 1: Gamla Uppsala
Lär känna ditt Uppland: Härkeberga kyrka, Vallgarns getfarm
och gårdsmejeri samt Alsta trädgårdar
Engelsbergs bruk, ett av UNESCO:s kulturarv, och Oljeön,
världens äldsta bevarade oljerafﬁnaderi
Linnévandring 2: Håga
Bakom kulisserna på Stockholmsoperan
Linnévandring 3: Gottsunda
Rokokomaskineriet på Drottningsholms Slottsteater
Lär känna det fagra Sörmland
Don Giovanni, Drottningholms Slottsteater
Ljusets magi, Waldemarsudde
Linnévandring 4: Ultuna
Carl Kylberg, Thielska galleriet
Carl Kylberg, Thielska galleriet
Härkeberga kyrka, Dr Westerlunds gård i Enköping och
hällristningarna i Boglösa
Medicinhistoriska museet och Carolina Rediviva
Skottland (med Rolf Wendle)
Siciliens förlovade land 2
Presidentskorna, Dramaten
Les Misérables, Wermland Opera, Karlstad
Porfyr. Den kungliga stenen, Sven-Harrys konstmuseum
Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket
Phantom of the Opera, Kungl. Operan

2017
28 januari
11 februari

Svenska stjärnor, Tommy Körberg på Berwaldhallen
Glada änkan, Kungl. Operan

20 maj
20 maj
25 maj
27 maj
12 juni
13−16 juni
21 augusti
25 augusti
2 september
9 september
16 september
23 september
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19 februari
19 mars
23−26 mars
30 mars
1 april
6−11 april
21 april
22 april
13 maj
30 maj
12−16 juni
25 augusti
26 augusti
5 september
15 september
22 september
1 oktober
13 oktober
22 oktober
27 oktober
19 november
2018
2 februari
9 februari
14 mars
16 mars
6 april
7−17 maj
20−22 maj
27−29 maj
14 juni
21−25 augusti
28 aug−1 sept.
25 augusti
11 september
15 september
19 september
27 september
28 september
20 oktober
25 november
8 november
1 december
4 december
9−13 december

Nattorienterarna, Stockholms stadsteater
Yuja Wang, Stockholms konserthus
Sekelskiftets Wien 1900
Bakom kulisserna i operans värld – del 2
Maskeradbalen, Kungl. Operan
Kulturresa till Yorkshire (med Rolf Wendle)
Folkskolan 175 år, Waldemarsudde
Satyagraha, Folkoperan
Drottningholm och Drottningsholmsteatern
Nortuna Ostindiska museum och Tensta kyrka
Dalsland – ett Sverige i miniatyr
Nortuna Ostindiska museum och Tensta kyrka
Madama Butterﬂy, Opera på Skäret
Spår av evolutionen, Kolmården
Marie-Louise Ekman, Moderna museet
Runstensvandring i Universitetsparken
Manon Lescaut, Kungl. Operan
Scenkonstmuseet, Stockholm
The Greek passion, Wermland Opera, Karlstad
Helena Henschen, Thielska galleriet
Våra drömmars stad, Stockholms stadsteater
Villa Akleja, Vaxholm
Villa Akleja, Vaxholm
My Fair Lady, Stockholms stadsteater
Sigrid Hjertén, Waldemarsudde
Att väva siden, Millesgården
Kina med Kinalotsen
Don Giovanni på Oslooperan, Lars Lerin och Rackstad
konstmuseum (med Reseskaparna)
Natur och kultur på Åland
Enköpings parker
Renässansens Florens 2 med Reseskaparna
Renässansens Florens 1 med Reseskaparna
Don Carlos, Opera på Skäret
Kyrkogårdsvandring med K. J. Eklund
Marie-Louise Ekman, Moderna museet
Mora stenar
Bloomsbury Spirit, Artipelag
Resa till vallonbruken med K. J. Eklund
Madama Butterﬂy, Kungl. Operan
Ett dockhem 2, Stockholms stadsteater
Länsmuseet i Gävle
Rigoletto, Kungl. Operan
Andy Warhol, Moderna museet
Julmarknad i Krakow (med Reseskaparna)
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2019
10 januari
2 februari
6 februari
26 februari
1 mars
10 mars
9 april
13 april
16 maj
17 maj
18 maj
23 maj
24 maj
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Nya nationalmuseum och John Singer Sargent,
Nationalmuseum
Karmelitsystrarna, Kungl. Operan
Viltspårning i Grimsö
Paper Stories, Östasiatiska museet
Nya Nationalmuseet och Dansk guldålder, Nationalmuseum
Usher, Folkoperan
Björn Wessman, en målares väg, Waldemarsudde
Linje Lusta, Dramaten
Örskärs fyr
Örskärs fyr
Systrarna Jobs, keramik och textil, Thielska galleriet
Spionvandring i Stockholm och Armémuseum
Resa till vallonbruken

Bilaga 7

Föreläsningsserien Min musik
Ht 2014
15.9 Olov Johansson, riksspelman på nyckelharpa med Zornmärke i guld, världens
första världsmästare på nyckelharpa, medlem i musikgrupperna Väsen och
Nyckelharporkestern.
29.9 Sven Åke Landström, f.d. valthornist i Radiosymfonikerna, därefter chef för
orkestersektionen inom Sveriges Radios musikavdelning och chef för
Sveriges Radios internationella kontor. Författare till Drömmen om 100mannaorkestern. Radiosymfonikerna 75 år.
13.10 Anna Söderbäck, ny kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län, f.d.
operasångerska och projektledare, bland annat för kammarmusikfestivalen
Vinterfest.
27.10 Susan Yondt, konsertpianist med konserter runt om i Sverige och i USA
Undervisar i pianospel både vid Musikhögskolan i Stockholm och
Musikskolan i Uppsala.
10.11 Mona Gunnarsson, orkesterchef för Musik i Uppland.
24.11 Klaus Pontvik, kulturentreprenör med rötter i Latinamerika, välkänd som
initiativtagare till och vidmakthållare av Uppsala Gitarrfestival. Utbildad
miljöagronom vid SLU Uppsala, men ägnar sig åt att skapa mötesplatser för
kulturella upplevelser.
Vt 2015
9.2
Leif Zern, mångårig teaterrecensent i Dagens Nyheter. Författare av fackböcker
om bl.a. Ingmar Bergman och dramatikern Jon Fosse men också den
självbiograﬁska ”Kaddish på motorcykel” 2014.
23.2 Matti Andersson, pedagog, musiker på många olika instrument, masterexamen
från Musikhögskolan i Stockholm med inriktning på accordeon.
Konsertturnéer bl.a. tillsammans med Nils-Erik Sparf, violin. Matematik-,
musik- och förstelärare vid Lundellska skolan i Uppsala samt ledare för
”Skrapans” musikklasser.
9.3
Ola Nordenfors, OD-ist, lektor i litteraturvetenskap i Uppsala. Disputerat på
avhandling om svenska romanser, verksam som musikpresentatör och
musikproducent på Sveriges radio i ett tiotal år. Varit svensk lektor i Oslo och
Århus, körsångare (förstebas) på alla orter han verkat i.
23.3 Mats Bergström, gitarrist utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm och Juilliard
School of Music i New York. Debuterade 1983 i Wigmore Hall i London och är
sedan dess frilansande, internationellt arbetande solist, ackompanjatör och
ensemblemusiker bosatt i Alunda. Ledamot av Kungl. Musikaliska
Akademien.
20.4 Gunilla Öbrink, f.d. svensklärare, körsångare, värmlänning. Verksam i Uppsala
Akademiska Kammarkör (alt) i många år. Förtjuste USU med sin
Frödingläsning på jubileet i höstas.
4.5
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria i Uppsala, välkänd
kulturskribent med en rad fackböcker inom specialområdet
medicinhistoria, senast ”Melankoliska rum” 2009.
Ht 2015
21.9 Lennart Åberg, jazzmusiker, kompositör och arrangör.
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Hacke Björksten, legendarisk tenorsaxofonist i den svenska jazzeliten och
berömd ”story-teller” med en uppsjö av anekdoter från sitt långa liv i jazzen.
Hacke: Får jag ta med luren?
19.10 Britt-Louise Gunnarsson, professor emerita i nordiska språk, ordförande i
Uppsala, Senioruniversitet, hängiven amatörpianist.
2.11 Anders Widmark, jazzmusiker, kompositör och pianist, särskild känd för sina
improvisationer av psalmer.
16.11 Alexander Öberg, kompositör, vice dirigent i UAK, sångare, läkarstudent. Ung
talang på frammarsch med många strängar på sin lyra.
30.11 Margareta Raab, organist och körledare i Uppsala domkyrka, ledare för Uppsala
Domkyrkas Gosskör och Uppsala Domkyrkas ﬂickkör.
5.10

Vt 2016
1.2
Lena Åberg Frisk, ny vd för Uppsala Konsert och Kongress från 1/8 2015. Uppväxt
i musikerfamilj i Uppsala. Har bl.a. varit chef för Stockholm Jazz Festival och
vd för Jazzklubben Fasching. Har breda musikaliska intressen.
15.2 Gina van Dam, körledare och sångpedagog, aktiv i Yrkestrubadurernas förening,
ledare av damkören Munviga och USU:s kör Goldsingers.
29.2 Jan Fagius, neurolog och amatörmusikant.
14.3. Axel Brattberg, läkare, neurolog med sexologi som specialitet. Musikalisk
allätare med kanske stan´s största skivsamling? Operafantast,
Wagnerspecialist, styrelsemedlem i UAK:s vänförening.
11.4 Michael Sahlin, f.d. UD-tjänsteman med många år i utlandstjänst bl.a. som
ambassadör, säkerhetsexpert. Körsångare i bl.a. UAK, gluntsångare.
25.4 Ulla Birgegård, professor emerita i ryska, hängiven konsertbesökare.
Ht 2016
19.9 Stefan Löfvenius, gitarrpedagog med hela världen som sitt arbetsfält, lärare vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Konstnärlig ledare för Uppsala
Internationella Gitarrfestival.
3.10 Elise Einarsdotter, svensk jazzpianist och kompositör, dessutom bandledare,
programledare och pedagog.
17.10 Andreas Kreuger, pianist, pianolärare vid Musikskolan i Uppsala, sekreterare i
Musikens Hus Vänners styrelse.
31.10 Gunnar Lundh, f.d. bankdirektör och bankjurist i Upplandsbanken/Nordbanken,
f.d. skattmästare i OD.
14.11 Mårten Jansson, tonsättare (framförallt kör), musikpedagog, musikledare,
körsångare (UAK).
28.11 Monica Alwinder Gustavsson, pianopedagog, bitr. musikskolechef vid
Musikskolan i Uppsala, medlem i Musikens Hus Vänners styrelse.
Vt 2017
30.1 Ulric Andersson, sedan 2013 domkyrkoorganist i Uppsala. domkyrkoförsamling,
ledare för Collegium Cantorum och Uppsala Katedralsångare, tidigare
karriär som operasångare i tenorfacket.
13/2 Hans Åberg, psykolog, psykoterapeut. Sångare i UAK med ﬂera körer, blockﬂöjtist
och oboist. Initiativtagare till mansmottagningen mot våld i Uppsala.
27.2 Ulf Lindahl, professor emeritus i medicinsk kemi, amatörviolinist,23,000 mm
stråkkvartettentusiast.
13.3 Annica Anderbrant, domprost i Uppsala, tidigare musiklärare, körsångare och
ordförande i Sveriges Kyrkosångsförbund för Västerås stift.
120

27.3
24.4

Magnus Fagerberg, barytonsångare, som solist och i OD, musiklärare vid
Kulturskolan, körledare.
Birgitta Wikmark Carlsson, näringsråd och administrativ chef på
Näringsdepartementet, har varit körsångare i Allmänna Sången och Uppsala
Akademiska Kammarkör och som tonåring cellist i Bergslagens
kammarorkester.

Ht 2017
11.9 Hans Ek, välkänd dirigent, kompositör, arrangör med omfattande verksamhet i
den svenska musikvärlden.
25.9 Märta Ramsten, musiketnolog, docent, f.d. chef för Svenskt visarkiv. Har under en
följd av år rest runt i landet och dokumenterat folkliga musiktraditioner.
Folkmusiken är också huvudtemat i hennes artiklar, skrifter, fonogram och
radioprogram.
9.10 Georg Riedel, en för många generationer välkänd kontrabasist inom svenskt
jazzmusikliv. Dessutom ﬂitig kompositör av sånger för barn och barnkör
liksom ﬁlmmusik. Filmatiseringarna av Astrid Lindgrens berättelser med
Georg Riedels musik kan knappast ha gått någon förbi.
6.11 Katarina Reineck, lärare till yrket, körsångare sedan ungdomen, körledare för
kören Canorus. Medlem i styrelsen för Musiken Hus Vänner.
20.11 Anders Larsson, operasångare bosatt i Uppsala, verksam i Sverige och i Europa.
Romanssångare i hjärtat.
4.12 Katarina Hellgren Dahl, lärare i italienska, vissångerska, bl.a. av judiska sånger.
Arrangerar Italienresor, har arbetat på Italienska Statens turistbyrå.
Vt 2018
29.1 Leif Karlsson, slagverkare och dirigent, en av grundarna till slagverksensemblen
Kroumata, konstnärlig ledare och dirigent för Uppsala Blåsarsymfoniker,
som belönades med guldmedalj vid VM för blåsorkestrar sommaren 2017.
12.2 Maria Goundorina, kommer från Ryssland. Kördirigent utbildad vid
Tchaikovskykonservatoriet i Moskva och i Wien. Kom till Sverige 2005 för
kördirigentutbildning hos Anders Eby. Dirigent för Allmänna Sången sedan
2010. Undervisar vid Adolf Fredriks musikklasser.
26.2 M. Anna Packalén Parkman, född i Polen. Hon ﬂyttade som student till
Sverige, professor i slaviska språk/polska vid UU. Under skoltiden studerade
hon piano och ﬂöjt, spelade i orkester och sjöng i körer. I Uppsala har hon
varit medlem i Akademiska Kapellet och aktiv i Fyris Kammarkör.
12.3 Tomas Szendrö, bassångare, solist och körsångare med operautbildning,
stöttepelare i UAK:s basstämma. Leder egen kör, Totalensemblen. Operaoch barockfantast. Lärare i särskolan.
9.4
Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska akademien,
tidigare diplomat i Ottawa och Tallinn och chef för UD:s kultur- och
Sverigefrämjande verksamhet under tio år. Sångare i Orphei Drängar sedan
1988. Ordförande i STIM:s promotionsnämnd 2012–2016.
Ht 2018
24.9 Johan Sundberg, professor emeritus i musikakustik vid Kungliga Tekniska
Högskolan, Stockholm.
8.10 Kristin Windolf Granberg, komminister i Uppsala domkyrkoförsamling,
projektledare för Kultur och utställningar, bland annat för satsningen
Videokonst i domkyrkan (Bill Viola).
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22.10 Ebba Rydh, mezzosopran, utbildad och bosatt i Oslo, frilanssångare med särskilt
intresse för barockmusik och samtidsmusik. Sedan 2003 medlem i den
internationellt etablerade vokalensemblen Nordic Voices. Elev i Uppsala
musikklasser på 1980-talet.
5.11 Andreas Tolf, ST-läkare och doktorand i neurologi, ordförande för Svenska Läkare
mot Kärnvapen. Pianist och körsångare.
19.11 Lennart Simonsson, pianist och kompositör, medlem i Trio X, Musik i Upplands
improvisationsensemble. Tidigare kapellmästare och repetitör på
Stockholms musikalscener och lärare vid Musikhögskolan i Piteå.
3.12 Christina Jutterström, journalist, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter och
Expressen, vd för Sveriges Television, gästprofessor i Göteborg. Ordförande
för Stockholms Jazzfestival och OD:s vänner.
Vt 2019
28.1 Tebogo Monnakgotla, tonsättare. Lärare i musikteori, arrangemang och
komposition vid Stockholms estetiska gymnasium. Elev i Uppsala
musikklasser på 1980-talet.
11.2 Åse Fridegård, pianopedagog verksam i Uppsala sedan lång tid. Dotter till
författaren Jan Fridegård.
25.2 Samuel Åhman, musiklärare, manusförfattare och massör. Förstebas och
konferencier i OD.
11.3 Peter Boivie, sångare i OD, Radiokören, ViBaFemBa, Berlins Filharmoniska
Kör och Missionskyrkans vokalensemble. Musikpedagog (trombon) vid
Kulturskolan i Uppsala (El Sistema) och i Berlin.
25.3 Gunilla Iversen, professor emerita i latin vid Stockholms universitet med
medeltida latinsk kultur som specialitet.
8.4
Robinson Yanez, uppvuxen i Chile, bor i Sverige och Uppsala sedan mer än
20 år. Musiker och sångare. Arbetar som lärare i spanska och ﬁlosoﬁ.
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Bilaga 8

Torsdagssalonger
2014 Hemma i två världar
2015 Körsbärsblommans
och akaciornas återfödelse
2015 Ynke Hjälte, rysk 1700-talsopera
2015 Samisk dikt och prosa
2016 Poetisk torsdagssalong –
med bidrag från publiken
2016 Kosmisk skönhet och skörhet
2016 To Shakespeare with love
2017 Uppsalas spexhistoria
2017 Den liberala demokratins
framtid
2017 Bob Dylan i Uppsala
2017 Finland – 100 år av
självständighet
2018 Samtiden genom historien –
med Hasse och Tage
2018 Minnet är förstås en lögnhals
2018 Lennart Hellsing och cirkeln
2019 AI – Artiﬁciell Intelligens

Katarina Hellgren-Dahl, Ricki Neuman, Leif Zern
Reza Rezvani
Anna Ivarsdotter, Elisabeth Sellin Linde,
Karl Eric Ericson, Per-Olof Frisk, Björn Öbrink
Bo Lundmark
Anita Dahl, Bo Pellnäs
Ulf Danielsson
Leif Zern
Christer Åsberg
Katarina Barrling, Leif Lewin
Gunnar Danielsson, Eyolf Østrem
Kirsten Holm, Torsten Pettersson
Johanna Broman Åkesson
Agneta Pleijel
Susanna Hellsing
Martin Gustafsson, Jan Gulliksen
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Bilaga 9

Stadgar för Uppsala Senioruniversitet
ändrade senast vid årsmöte den 10 mars 2010
och vid föreningsmöte den 21 september 2010.

§1
Föreningens namn är Föreningen Uppsala Senioruniversitet (USU). Såsom varande en
ren studieorganisation är föreningen partipolitiskt och religiöst neutral.
§2
Föreningens ändamål är
att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar,
föreläsningsserier, studieresor, studiebesök samt under terminstid föreläsningar minst
en gång per månad
att stimulera olika former av verksamhet som har en mer forskningsorienterad
inriktning samt
att hålla kontakt med liknande organ inom och utom landet.
§3
Rätt till medlemskap har alla som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär
pension av något slag. Rätt till medlemskap har även make/maka till eller samboende
med den som är medlem i USU. Medlemskap erhålles genom inbetalning av
medlemsavgift. Styrelsen äger rätt att utse hedersmedlem.
§4
Föreningens verksamhetsår är tiden 1 januari - 31 december.
§5
Föreningen skall informera om sin verksamhet genom att till medlemmarna utge ett
medlemsblad.
§6
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och ytterligare sex
ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare,
vice sekreterare, kassaförvaltare och biträdande kassaförvaltare för ett år i taget.
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de ﬂesta
företräder, vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.
§7
Föreningens ﬁrma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den eller dem som styrelsen
utser därtill.
§8
Styrelsen väljs på årsmöte, varvid ordföranden utses för ett år. De övriga ledamöterna
väljs för två år på så sätt att tre ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte.
Suppleanter väljs för ett år i taget.
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§9
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två
revisorer och en revisorssuppleant.
§ 10
En valberedning bestående av tre personer, varav en skall vara sammankallande, utses
varje årsmöte för ett år i taget för att förbereda valen vid nästa årsmöte.
§ 11
Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av mars månad. Då styrelsen ﬁnner
lämpligt, eller då minst trettio medlemmar skriftligen så begär, skall föreningen kallas till
extra beslutande föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra beslutande
föreningsmöte utsändes senast två veckor i förväg.
§ 12
Vill medlem väcka motion i någon fråga för behandling vid årsmöte, skall sådan motion
ha inkommit skriftligen till styrelsen senast den 1 februari.
§ 13
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret.
5. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för
innevarande verksamhetsår.
9. Val av ordförande för ett år.
10. Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte. eventuellt
erforderligt fyllnadsval.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
14. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i kallelsen till
årsmötet.
15. Motioner till årsmötet.
16. Mötet avslutas.
§ 14
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett skall
vara årsmöte.
För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget till ändring biträds av minst
två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning av föreningen
skall samma regler gälla.
§ 15
Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas hur föreningens tillgångar skall
disponeras.
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Bilaga 10

Medverkande i rapporten
Hans Antonsson, tidigare chef för Akademiska Hus i Uppsala.
Ulla Birgegård, professor emerita i ryska vid Uppsala universitet.
Sten Åke Bylund, f.d. fastighetsdirektör; konsult.
Brittmari Ekholm har arbetat med internationella frågor bland annat vid Uppsala
universitetsförvaltning; ordförande för den internationella arbetsgruppen inom Uppsala
Senioruniversitet.
Elisabeth Engberg, ﬁl. doktor i historia; föreståndare för Enheten för demograﬁ och
åldrandeforskning vid Umeå universitet.
Bertil Eriksson, f.d. systemutvecklare och projektledare inom tillverkningsindustrin;
ordförande i arbetsgruppen för WebbIT inom Uppsala Senioruniversitet.
Gunnel Fagius, musikvetare och musikdirektör.
Catharina Grünbaum, ﬁl. hedersdoktor, språkvårdare och språkspaltsskribent.
Fredrik Heintz, docent vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet;
ordförande i Svenska AI-sällskapet.
Sören Herbertsson, pensionerad överläkare, körsångare och trädgårdsentusiast.
Anita Hård af Segerstad, f.d. ordförande för arbetsgruppen Serier och cirklar.
Birgitta Johansson, f.d. ordförande för arbetsgruppen för Medlemsbladet; medlem av
arbetsgruppen för rapportserien.
Lena Jonsell, medlem av arbetsgruppen för rapportserien.
Bror-Erik Lundin, f.d. bankdirektör; amatörskribent; medlem i arbetsgruppen för
Medlemsbladet.
Lars Nilsson, f.d. chefredaktör för UNT; ledamot i styrelsen för Uppsala
Senioruniversitet.
Anki Mattisson, docent i nordiska språk; ordförande i resegruppen inom Uppsala
Senioruniversitet.
Kjell-Åke Nordquist, ﬁl. doktor och teol. kandidat vid Uppsala universitet.
Gunilla Olsson, medicine doktor, legitimerad läkare och specialist i barn- och
ungdomspsykiatri.
Per Olof Osterman, docent i neurologi; ordförande i styrelsen för Uppsala
Senioruniversitet.
Bo Pellnäs, pensionerad överste av första graden; säkerhetspolitisk kommentator.
Lennart Prage, medlem av arbetsgruppen för rapportserien.
Michael Ståhl, f.d. föreståndare för Nordiska Afrikainstitutet.
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Agneta Sundelöf, f.d. folkhögskollärare och kulturdirektör inom Uppsala läns landsting;
tidigare medlem i arbetsgruppen för Medlemsbladet.
Eva Willén, docent i ekologisk botanik med specialisering på akvatisk ekologi;
ordförande i arbetsgruppen för tisdagsföreläsningar; ledamot i styrelsen för Uppsala
Senioruniversitet.
Maria Wold-Troell, naturvetare med medicinsk inriktning; medlem i arbetsgruppen för
Medlemsbladet.
Staffan Yngve, professor emeritus i teoretisk fysik.
Ingrid Åberg, docent i historia; f.d. styrelseledamot och sammankallande i
arbetsgruppen för humaniora.
Lena Ågren, ﬁl. mag., läromedelsförfattare i engelska.
Malin Åkerblom, docent i miljökemi; ordförande för sekretariatet inom Uppsala
Senioruniversitet.
Gunilla Öbrink, ordförande i arbetsgruppen för rapportserien.
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Rapporter från Uppsala Senioruniversitet
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Uppsala Pensionärsuniversitet 1979–1989 (1989)
Uppsala Pensionärsuniversitet 1989–1994 (1994)
Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala. Rapport från en forskningscirkel
inom Uppsala Pensionärsuniversitet. Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och
Nils Hellzén (2001)
Vad hände egentligen den tid vi själva var unga. Redovisning av ett
studiecirkelarbete höstterminen 1999–vårterminen 2000.
Cirkelledare: Per Malmberg (2002)
Att bli och vara pensionär – en ljusnande framtid? Pensionären – en
enastående resurs. Rapport från två studiecirklar hösten 2001
sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius (2002)
Äldre – en resurs på arbetsmarknaden. Rapport från ett idéseminarium i
Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala
Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO, Uppsala.
Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman
(2003)
Uppsala Pensionärsuniversitet 25 år 1979–2004 (2004)
Seniorerna – en tillgång här och nu! Seminarium med anledning av
25-årsjubileet 2004 (2004)
Färöarna. Rapport från en studiecirkel och studieresa 2006 (2007)
Uppsala Senioruniversitet 30 år. Åren 2004–2009 (2009)
Herrarnas kokbok. Rapport från studiecirklar i Matlagning för herrar
2005–2008 (2010)
Uppsala Senioruniversitet – en framåtblick. Rapport från USU:s
Visionsgrupp 2011 (2011)
Kvinna och konstnär. Rapport från studiecirkel om kvinnors konst 2010
(2011)
Äldres rätt till lika villkor i samhället. Ett forskningsorienterat projekt inom
Uppsala Senioruniversitet (2012)
”Tag och skriv”. Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga (2012)
Entusiasm och engagemang. Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet (2013)
Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference (2013)
Uppsala Senioruniversitet 35 år. Åren 2009–2014 (2014)
Fokus på Mellanöstern. Ur Uppsala Senioruniversitets program 2011–2015
(2015)
Jorden vi ärvde – vad gör vi med den? Mark – vatten – mat – miljö (2016)
Från Big Bang till människa. En föreläsningsserie om den biologiska
evolutionen (2017)
Utbildning på äldre dagar. Den svenska delen av EU-projektet Educational
Senior Network (EduSenNet) (2018)
Uppsala Senioruniversitet 40 år. Åren 2014–2019 (2019)

Rapporter kan beställas från USU:s sekretariat: 018-24 35 01 eller usu@usu.se.
En del av rapporterna kan laddas ner på www.usu.se.

