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Från glädjefylld terminstart till dyster vår
Antalet medlemmar i USU fortsätter att
öka och 2020 är ökningen ovanligt stor.
Den första februari i år var vi 504 fler medlemmar än vid samma tid förra året. Förra
året var ökningen mindre än på många
år och skuttet detta år sammanhänger
sannolikt med uppmärksamheten vid vårt
40-årsjubileum.
Anmälningarna till vårens aktiviteter
gick bra med välfungerande kösystem. Till
cirklarna bokades drygt 1 100 med 213
reserver. Till serierna bokades drygt 4 100
med 200 reserver.
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I slutet av februari tilltog spridningen av coronavirus i landet, ett ökande
antal föreläsningar avbokades av föreläsarna och ett minskande antal
deltagare intog föreläsningssalarna. Kommunikationen till medlemmar via
webbplats, mobilapp, e-post, SMS och brev om inställda aktiviteter fungerade bra och att nästan hälften av medlemmarna hade vår utmärkta mobilapp
nedladdad besparade föreningen kostnader för SMS.
När epidemin var ett faktum planerade styrelsen för ett inskränkt program
med inställda föreläsningar där fem serier och tisdagsföreläsningarna
fortsättningsvis skulle ges som filmade föreläsningar utan publik men med
tillgänglighet för alla medlemmar. Cirkelverksamheten skulle ges möjlighet
att fortsätta. De strikta råden från Folkhälsomyndigheten den 16 mars om
att alla personer över 70 år rekommenderades att isolera sig i hemmet ledde
till styrelsens beslut den 17 mars att ställa in all verksamhet. Då filmteamets medlemmar tillhör riskgruppen var det inte heller möjligt att
genomföra planerade filmningar.
Och för många av oss, som rekommenderas att isolera sig i hemmet, väntar nu en tid då vi varken kan få de intellektuella utmaningar som vi vant
oss vid genom aktiviteterna i USU eller den motion vi brukar få. Då gäller
det att finna nya vägar att motverka tristess och nedstämt sinne.
Jag har varit i kontakt med Uppsala universitet och har hört mig för om
samarbete gällande deras digitalt sända undervisning. För er som vill ha
variation i bokläsningen och lärandet rekommenderar universitetet i första
hand att vi tipsar er medlemmar om det oerhört omfattande och fina
”bibliotek” av högklassiga föreläsningar som återfinns via länken
https://uu.se/forskning/forelasningar/ Sidan erbjuder exempelvis samtliga
installationsföreläsningar sedan 2011, Nobelföreläsningar sedan 2008 och
mycket mer kring ämnen som torde passa alla intresseinriktningar och
kunskapsnivåer. Vi får se om andra vägar kan öppnas senare i samverkan
med universitetet.
När detta skrivs planeras höstens aktiviteter och då prövas möjligheterna
att på olika sätt erbjuda medlemmarna att också få ta del av många av de
föreläsningar och andra aktiviteter som ställts in i vår. Vi hoppas att epidemin då är över och planerar för det.
Jag hoppas att ni alla håller er friska och
trots allt får en fin vår och sommar!
Per Olof Osterman, ordförande

Medlemsblad nummer 4
utkommer 10 augusti.
Manusstopp 5 juni.

Illustration skapad av Centers for Desease
Control of Prevention (CDC). Bild från elektronmikroskopi.
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Ny på Redaktionen: Maivor Sjölund
Jag är infödd Uppsalabo. Efter 8-årig folkskola arbetade jag på kontor
i privata företag och statlig förvaltning. I 25-årsåldern ville jag vidare
och läste ett par terminer på KomVux och disputerade så småningom
i statskunskap vid Uppsala universitet. Därefter har jag mest arbetat
med kvalitet i högre utbildning och forskning.
Som pensionär har jag deltagit i Senioruniversitetets föreläsningar och cirklar, särskilt engelsk konversation. Jag är med i en bokcirkel och tycker om matlagning, trädgårdsarbete och promenader. Nu
ser jag verkligen fram mot att få skriva och arbeta i redaktionen för
Medlemsbladet.

Fint finländskt fyrbesök
Avslutningsvis fick vi bidra till Finlands Fyrsällskaps
verksamhet genom att köpa deras produkter med
fyranknytning som vykort, almanackor, tröjor, kassar
och filmer. Inte minst lockande var Jan Anderssons
fantastiska bok ”MÄRKET Havsfyr och gränsland”.
En fyrbok för barn fanns också med i utbudet.
Kristina Söderlind Rutberg

Den 9 mars bjöds intresserade medlemmar från Senioruniversitetet in till en kväll i finska fyrars tecken. Arrangörer var Svenska Fyrsällskapets programkommitté
för Uppland och Svenska Kryssarklubbens Uppsala-Roslagskrets. Kvällens gäster var Pekka Väisänen, tidigare
ordförande för Finlands Fyrsällskap, och hans medarbetare Lorenz Brunnsberg. Vi samlades på Slottsbiografen
och fick se filmer som tagits fram av Finlands Fyrsällskap: Haveriernas Märket resp. Eldtornen.
Märket är en utsatt fyrplats mitt i Ålandshav som
består av en större, flat klippö. Över klippön är riksgränsen mellan Sverige och Finland dragen. Många tragiska
haverier har inträffat i det farliga området kring Märket
och vi fick ta del av några sådana öden: skepp som gått
under och som inte hittades förrän efter lång tid; besättningsmän som följt sitt fartyg i djupet, där anhöriga
först efter decennier kunde få veta vad som hänt. T.o.m.
ett fyrskepp, Storbrotten, har gått under i området efter
att ha sprängts av en mina på drift. Fascinerande bilder
tagna av dykare visade oss unika detaljer som fortfarande är intakta, trots åren på botten av Ålands hav.

Affisch (beskuren) från Ålands sjöfartsmuseum.

Om coronaviruset från SARS över MERS till Wuhan med Johan Carlson
Senioruniversitetet reagerade snabbt på
utbrottet av det nya Coronaviruset.
Den tredje föreläsningen i serie 19 Farsoter ...
skulle handlat om malaria. Men nu kom i stället
docent Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, och informerade om läget
med SARS-CoV-2. Han höll ett intressant föredrag om uppkomsten av epidemin, smittvägar,
värddjur, virusets karaktär och annat av vikt
vid dagens situation. Föredraget filmades och
kan ses på USU:s webbplats av alla medlemmar
under resten av terminen.
Smittskyddsläkare Ulrika Ransjö som medverkar i serien om farsoter fotograferade en
väggdekoration i Missionskyrkan. Den visar att
coronaviruset är väl känt inom kyrkokonsten.
Maria Wold-Troell

Coronavirus? Foto Ulrika Ransjö
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STUDIECIRKLAR

Medeltida kyrkor berättar
I Uppland finns många rikt utsmyckade och
mycket sevärda medeltida kyrkor. De utgör
ett fascinerande kulturarv och berättar om
svunna tider: här har människor delat livets
stunder av glädje och sorg, här har man
samlats i orostider, lyssnat på Bibelns ord,
musik och sång.

Den sörjande jungfru Maria vid Jesu kors.

Jungfru Maria vid Jesu födelse.

Ledaren för de soldater som ansvarade för ordningen vid
Jesu korsfästelse.

De målningar och skulpturer som finns i altarskåp och som
på många ställen smyckar kyrkväggarna vittnar om ett
konstnärligt skapande på hög nivå och en enastående hantverksskicklighet. Konstverken har också många gånger visat
sig vara inte bara välgjorda utan också förbluffande hållbara.
Trots förflyttningar och inverkan av yttre faktorer som ljus,
skiftande temperaturer och luftens partiklar finns många
exempel på konstverk som inte renoverats på 500 år, men som
fortfarande är i häpnadsväckande gott skick.
I en tid då många inte kunde läsa, har konstverken haft
stor betydelse genom att de illustrerar Bibelns berättelser och
nyckelhändelser. De levandegör den livsvisdom, de öden och
liknelser som förmedlas i Gamla och Nya Testamentet. Och
även om vi alla idag är läskunniga, ger oss den rika bildkonsten ytterligare en dimension till dessa skildringar.
Fil.lic. Jörn Johansson har varit verksam som gymnasielärare
i latin,. Han har genom många år haft ett stort intresse för
de medeltida bilderna, kanske särskilt de bilder som finns
i kyrkornas altarskåp. Han har också rest runt i landet för
att dokumentera altarskåpen i ord och bild. Allt detta har
han sammanställt i boken ”Medeltida nordtysk kyrkokonst i
Sverige”.
Jörn bjuder gärna och generöst på den omfattande kunskap
han samlat genom åren. I Uppsala Senioruniversitets regi har
Jörn under femton år ansvarat för studiecirklar, där man så
gott som varje termin har besökt och närmare lärt känna fem
(någon gång fler) kyrkor någonstans i Uppland; ibland har
utflykterna också blivit utfärder till angränsande landskap.
Varje cirkel har inletts med ett tillfälle då de kyrkor som kommer att besökas under terminen närmare presenteras.
Vid kyrkobesöken visas ofta detaljbilder av personer,
detaljer som är svåra att uppfatta när man står framför ett
altarskåp. Syftet är att visa hur konstnärerna i varje enskilt
ansikte försökt hitta det rätta sättet att ge personerna en
karaktär som fördjupar vår uppfattning om dem, till exempel
de tre bilderna till vänster.
Överst: Den sörjande jungfru Maria vid Jesu kors,
Veckholms kyrka, mitten: Jungfru Maria vid Jesu födelse,
Strängnäs domkyrka, nederst: Den allvarligt fokuserade
ledaren för de soldater som ansvarade för ordningen vid Jesu
korsfästelse, Stockholms Storkyrka.
Det är en förmån som cirkeldeltagare att få komma till kyrkor som är öppna och välkomnar våra besök – många gånger
har vi också fått äta vår matsäck i angränsande, varma församlingshem medan vi delar de intryck vi fått under dagens
besök. Ibland har vi haft lite svårt att hitta målet för dagen,
men när vi äntligen kommit fram har vi blivit rikligt belönade med upplevelser av konst som vi kanske aldrig annars
fått vara med om. Med Jörn som ciceron har vi småningom
lärt oss förstå symboler och deras innebörd och känna igen
scener ur Bibeln, som återkommande skildras på altartavlorna och -skåpen. Ibland har kyrkobesöket också kompletterats
med musik: vid ett minnesvärt besök i Årsunda kyrka i mitten
av oktober förra året spelade Jörn för oss på den 300 år gamla
orgeln, byggd av J N Cahman och nu skickligt renoverad. Det
var en upplevelse att höra de mäktiga tonerna från den gamla
orgeln fylla det medeltida kyrkorummet.
Text Kristina Söderlind Rutberg
Foto Jörn Johansson
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Extremmänniskan – finns hen, och i så fall varför?
Inte nytt, men alltid hett – från de gamla grekerna till dagens tsunami av extremsporter. Folk
som vågar, folk som klarar, folk som övervinner.
Ni vet de där människorna som bara måste bestiga högsta berget, ensamsegla längsta sträckan,
lyckas med värsta idrottsprestationen.
För de flesta stannar risktagandet i bästa fall vid att
exempelvis klara Vasaloppet eller någon annan extra
svettig idrottsprestation. För andra räcker det med antalet sekunder man kan hålla andan under vattnet.
För en liten grupp blir det aldrig nog. Men vad driver
extremmänniskan, ja, finns hen ens eller är också det en
extrem företeelse av typen massmediedragning? Och de
som utsätter sig för faror för att rädda andra, i flyktingläger, i krigszoner, eller med risk för sitt liv rapporterar
om världens elände? Är de också extrema?
I höst är det läge att lära sig mer om detta fenomen
som aldrig slutar fascinera. Serien Människor som utsätter sig för extrema påfrestningar och deras drivkrafter erbjuder inte bara teori, vi får träffa äventyrarna livs
levande.
Vad sägs om Renata Chlumska och Oskar Kihlborg,
båda med berg och höga höjder som drivkrafter?
Tillsammans med långseglerskan Marie-Louise Milo
Dahlmann representerar de själva praktiken, några av
de främsta av dem som lyckats med att stöpa om sin
egen äventyrslusta till ett yrke.
Äventyraren som egotrippad diva med tunnelseende
kan ni glömma direkt. De tre äventyrarna har alla sidoprojekt för att hjälpa människor i nöd, städa upp efter
andra mindre väluppfostrade äventyrare, eller hjälpa
skoltrötta tonåringar tillbaka, för att ta några exempel.

Renata Chlumska, malmöit, bergsbesegrare och snart i rymden – hon har i alla fall bokat biljett. Foto: Fredrik Blomqvist.

fyllda arbeten allt bättre när de väl fått tackla ”faran”.
Förmågan är kopplad till hjärnans sätt att arbeta. Det
här handlar inte alls bara om hur extremmänniskorna
fungerar, det finns ett vidare evolutionärt perspektiv.
– Vi behöver den här typen av personer som vågar.
Jag är ganska övertygad om att det är något som
evolutionen vaskat fram. Mångfalden i detta är både
fascinerande och viktigt. I och för sig är detta inte
någon ny kunskap. Jag har kollegor inom medicin och
neurovetenskaper, exempelvis Lars Oreland som arbetat
med folk med sensationssökeri i många år.
Pålshammar minns en gammal artikel i vetenskapstidskriften Forskning och framsteg där rubriken löd
”Alpinist eller alkoholist”. Den ger en bild av hur det
genetiska arvet grundar med vissa förutsättningar. Beroende på i vilken miljö du hamnar och vilka människor
du omger dig med kan du utvecklas bra och kreativt
men också mot fördärvet. Det handlar i stort om hur
man blir den man är.

Hur är egentligen dessa människor funtade, som
medvetet och ofta med liv, lust och lidelse, utsätter sig
för mer eller mindre extrema risker? En som i många
år funderat på detta och som också dragit vissa slutsatser är psykologinestorn Åke Pålshammar, fil.dr. och
senioruniversitetslektor vid institutionen för psykologi i
vår stad.
– Javisst, det finns faktiskt vissa återkommande
drag hos ett flertal av dem som är benägna att ta stora
risker. Hjärnan har särdrag hos dessa personer. Allt är
inte genetik eller arv, men en relativt stor procent av
riskbeteendet och spännings- eller sensationssökandet
beror av samspelet mellan arv och uppväxtmiljö. Mycket
handlar förstås om hur hjärnan arbetar och det vet vi
mycket mer om i dag än för bara 15 år sedan, exempelvis om det som brukar kallas neuroplasticitet, hjärnans
förmåga att lära nytt, det vill säga hjärnans stora förändringsbarhet.

Kan vi vanliga grå människor öva upp den här förmågan till att älska äventyret, spänningen, det okända?
– Ja det kan vi faktiskt, just det visar forskningen
kring neuroplasticiteten.
Pålshammar själv ser med stor nyfikenhet och glädje
fram mot serien. – Jag vet att jag kommer att lära mig
mycket av de här människorna som är fyllda av äventyrslusta och höra hur de beskriver sig själva, om de
känner sig som byfånar eller föregångare.
Förutom Pålshammar och professor emerita vid
Försvarshögskolan Ann Enander, backar medicinarna
Dag Linnarsson och Jan Linder samt Håkan Jorikson
(museichef för Grenna Museum–Polarcenter) upp med
teori och bakgrund.

Du menar att det går att lära gamla hundar sitta?
– Det är precis det jag menar, vi kan helt avliva myten
att det är omöjligt. Vi bygger om hjärnan varje dag, den
lär sig eller anpassar sig ständigt en bra bit in i ålderdomen, så länge inte sjukdomar som demens sätter stopp.
Pålshammar, som inleder höstens föreläsningsserie,
nämner som exempel hur personer med mindre lust för
stor äventyrlighet initialt, vänjer sig och klarar risk-

Så spänn fast er, greppa isyxan, kajakpaddeln eller vad
som känns mest lockande.
På’t igen!
Jan Winter
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Året som gåt

Foto samtliga bilder: Inger Hamme

Utflykt till Örskär avslutade serien om fyrar.

Per Söderberg föreläser om grå och grön starr.

Olle Matsson visar modellen av en strykninmolekyl.

6
60 plus mässan.

Thomas Hammarberg talar om 70 år med palestinska flyk

tt

er

ktingläger.

Gunnel Fagius och Gunnar Birgegård med föreläsaren Karin Oldgren.

Guiden Krister Ericsson visar Örskär.
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Vår egen kör Goldsingers inleder jubileet.

Monika Ekman håller i många latincirklar.
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Mat – världens viktigaste fråga

åkrarna. Många exotiska frukter och citrusfrukter
importeras från torra trakter där man måste använda
konstbevattning..
Vi behöver odla mer produktiva grödor, också med
hjälp av genmodifiering. Och ändra kulturella mönster,
som t.ex. vår överkonsumtion av rött kött.

Höstens föreläsningsserie Mat och hälsa gav
många intressanta infallsvinklar på ämnet. Matbrist har startat revolutioner och folkvandringar.
Mat väcker både lust och ångest och har lett till
såväl bulimi som anorexi. Och maten är involverad
i nästan alla av FN:s globala mål för en hållbar
utveckling.

Mat för fattiga och rika

Hur ska jorden räcka till?
Jens Sundström och Viveca Voss-Scrader höll en föreläsning om vår planets möjlighet att föda oss alla. I Sverige
har jordbrukets produktivitet ökat enormt. Före skördetröskan krävdes 6 mansveckor för att skörda och tröska
ett ton säd, nu 6 minuter. Marken är bördigare. Trots
detta har vi gått från ett självförsörjande jordbruk på
1950-talet till nettoimport av hälften av den mat vi äter.
Och jordbruket är helt beroende av importerat drivmedel.
Budskapet i deras föreläsningar var optimistiskt. Det är
möjligt att föda jordens befolkning, men bara med stora
förändringar.
Vi behöver minska matsvinn i alla led och låta djuren
beta på ställen där det inte går att odla. Idag används
80 % av all jordbruksmark till köttproduktion inklusive
foder. Naturbete skulle också gynna artrikedomen. I all
utveckling av framtidens matproduktion måste vi bemöda
oss om att främja biologisk mångfald. Vi klarar oss inte
utan de gratistjänster som utförs av insekter och växter,
som nu med en accelererande hastighet utrotas genom
avskogning, besprutade monokulturer, bebyggelse och
asfaltering m.m.
Närproducerad mat krävs i största möjliga grad. Vi
importerar mat från länder som behöver sin mark och
sitt vatten till den egna befolkningen. I Sverige används
mindre än 10 % av färskvattnet i jordbruk. I länder
som Iran går 70 % av vattnet åt till matproduktion.
Allt oftare måste man stänga av floder för att bevattna
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Undernäringen i världen har ökat igen i Afrika och Latinamerika, också i köttproducerande länder. Totalt svälter
drygt 800 miljoner. Varannan människa på jorden är
felnärd, vilket leder till svält, fetma och bristsjukdomar.
Felnäring hos barn får allvarliga följder för deras fysiska
och psykiska utveckling. Ulf Magnusson talade om kött
och mjölk för världens fattiga och rika och förklarade
hur undernäring och fetma förekommer i samma samhällen. Fattiga har sällan råd att äta näringsriktigt. De
livnär sig i stor utsträckning på mat som innehåller härdat fett och snabba kolhydrater. Den ger dålig mättnad,
som gör att man äter för mycket och får rubbningar i
ämnesomsättningen.

På framtidens tallrik
Odlad fisk
Anders Kiessling redogjorde för utvecklingen inom
akvakultur. Inget animaliskt protein är mer lämpat som
människoföda än det som finns i fisk och skaldjur. Tyvärr
läcker nuvarande storskaliga laxodlingar ut näring och
förstör vatten i sin närhet. Fiskfodret till rovfiskar som
lax består till stor del av fiskmjöl. Bättre vore om vi åt
småfisken direkt. SLU bedriver forskning för att ersätta
fiskmjöl med musselpulver, insekter och restprodukter
från skogsbruk. Landbaserad fiskodling ger kontroll på
hela cirkulationen av näringsämnen.

FÖRELÄSNINGSSERIE
Odlat kött
Julia Gold forskar på att odla kött. Hon utgår från stamceller från muskler som får växa i näringssubstrat. Man
har inte lyckats odla kött mer klimatsmart än hönsägg
och kyckling, men kanske blir det småningom näringsriktigt och användbart. Många förbättringar måste
göras: stävja infektioner i odlingen, minska energiåtgången och utveckla produkten så att den innehåller
både muskelceller, mineraler och spårämnen och allt
annat som gör kött gott och nyttigt.

Insekter
På många håll, särskilt i Asien, äter man insekter: skalbaggar, syrsor, larver av fjärilar och myror, gräshoppor.
De ger bra proteiner, bra fetter och vitaminer, särskilt B.
Grisar och höns mår utmärkt på insektsbaserat foder,
bättre än på spannmål.
Inblandning av insekter i livsmedel är förbjudet i EU.
Skånska forskare driver på för insekter som matingrediens även i Sverige. Redan i år kan det bli lagligt att sälja
insekter som livsmedel i Malmö. Mjölmaskar och bönsyrsor är några krispiga kryp som kan stå på menyn.
”Syrsbrödet är en bra proteinkälla. Insekterna
innehåller dessutom goda fettsyror, kalcium, järn och
vitamin B12”, lockar Fazers innovationsdirektör Juhani
Sibakov.

En bra mattallrik: Torsk med potatis och grönsaker.

ungdomen. Umami, den femte grundsmaken, finns i
svamp, lagrad ost, soltorkade tomater, asiatisk fisksås
och många kryddor. Det är bara att experimentera.
Christina betonade att alla sinnesintryck påverkar
aptiten, känslan av matens konsistens, synen som
förmesdlar färger och t.o.m. hörselintryck. Den mat vi
njuter av mättar och gör gott i kroppen.

Hälsomyter
Anna Blücher gick igenom olika hälsomyter som frodas.
Det finns en obefogad skräck för E-nummer och industrilagad mat. E-numren står för kemiska föreningar
som i de flesta fall finns i naturen. Industrilagad mat
kan ha hög kvalitet och frysta grönsaker är nyskördade
till skillnad från de ”färska” vi kan köpa i butiken. Läs
innehållsförteckningen!
Trenden att undvika gluten och laktos är oförnuftig.
Nordeuropéer utom samer och finländare har hög tolerans för laktos och bara en liten grupp tål inte gluten.
Rågbröd, ju grövre desto bättre, borde vi alla äta i stora
mängder.
Att man bör rena kroppen från slaggprodukter är en
omhuldad myt. Ett fanatiskt intresse för tarmarna uppstår då och då och vi får rådet att dricka väldigt mycket
eller skölja tarmarna, metoder som kan leda till rubbningar av kroppens saltbalans och cirkulationskollaps
med döden som följd.
Mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer,
tillräckligt med sömn och motion och stimulerande umgänge med goda vänner ger de bästa förutsättningarna
för ett långt friskt liv.
Maria Wold-Troell

Näringsriktig föda
Nutritionsforskare är helt eniga: vi i rika länder äter
alldeles för mycket kött för vårt eget och planetens
bästa. Om vi åt optimala mängder och inte slängde bort
så mycket, vore vinsterna i hälsa, klimat och rättvisa
gigantiska. Innan vi gick med i EU åt vi lagom med kött
och var relativt självförsörjande.
Ulf Risérus redogjorde för hur vi ska äta för att må
bra utan att tära på jordens resurser i onödan: mycket
frukt och grönt, fullkorn, fisk, rotfrukter och baljväxter.
Faktum är att brist på fullkorn i maten är den största
enskilda ohälsofaktorn i Västerlandet. Rapsolja har bra
balans mellan de nödvändiga fettsyrorna Omega 3 och
Omega 6. Feta fiskar och nötter är hälsosam mat. Kött
från nöt, lamm, vilt, ren och svin, så kallat rött kött, ska
begränsas till högst 1/2 kg per vecka. Äter man mer än
så ökar risken för några vanliga cancerformer och de
stora välfärdssjukdomarna. Ägg, kyckling, yoghurt och
ost är ”neutralt”. Men vi bör undvika socker, vitt mjöl
och härdat fett. Lite rödvin skadar troligen inte, men
måttlighet är en dygd även här.
Bukfett och leverförfettning är korrelerade till diabetes typ 2, högt blodtryck och åderförkalkning. Byter vi
ut animaliskt fett mot flytande växtfett, särskilt rapsolja,
motverkas det farliga bukfettet.

Om du vill veta mer
Det finns oändligt mycket fakta och alternativa fakta att
hämta på internet, t.ex. Livsmedelsverkets och SLU:s
webbplatser.
En utmärkt bok som behandlar ämnet brett är Recept
som förändrar världen av Johan Rockström m.fl. Den
innehåller fakta de resurser som krävs för framställning
av mat, näringslära, hur man tillvaratar rester och dessutom bra recept för vardag och fest.

Maten smakar inte som förr ...
Christina Möller, skapare av Vår kokbok, förklarade
varför. I 20-årsåldern har vi maximalt antal smaklökar,
och vid 75 återstår bara var tredje. Det gäller att
förstärka smaken för att få samma njutning som i
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TORSDAGSSALONG

Minnesvärd torsdagssalong med Frödings visor
Vårens första torsdagssalong bjöd på
värmländsk värme
när Björn Sandborgh framförde
Frödings poesi.
Björn har en ämbetsmannakarriär
bakom sig med en
period som tillförordnad landshövding i Värmland.
Under juriststudierna i Uppsala på
1960- och 70-talen
började han ägna
sig åt Frödings liv och verk. Idag är han ordförande i
Gustaf Fröding-sällskapet.
Björn har som trubadur tonsatt flera av de dikter han
framförde. Han inledde med den kända äktenskapsfrågan om Erk och Maja. Ibland tas Frödings skildringar
som bondkomiska som därmed nedvärderar landsbygdens folk. Men Fröding ville aldrig förlöjliga någon. Sympatin för de utsatta är genomgående i hans poesi. Björn
levandegjorde karaktärerna i det mustiga persongalleriet
i ”Det var dans bort i vägen” som vi sjöng som allsång.
Björn berättade om skaldens längtan efter en nära
kärleksrelation med en kvinna, en dröm som troligtvis
aldrig uppfylldes. Vi fick lyssna till ”Jag köpte min kärlek
för pengar …”

barn. Gymnasiestudierna bedrevs i Karlstad. Han blev
alkoholiserad redan under dessa år, vilket, enligt Björn,
inte var ovanligt bland dåtidens gymnasister.
Under 1880-talet levde Fröding studentliv i Uppsala
och bodde bl.a. på Östra Ågatan och Övre Slottsgatan.
Han fick ett stort fadersarv som han och studiekamraterna söp upp. Pengarna förvarades i en bleckburk och
Fröding, som var generös, lät fattiga kamrater förse sig.
Studieavbrotten var många, i flera omgångar vilade han
upp sig hos sin syster i Brunskog. Han uppfattades som
en misslyckad student, men Björn betonade att Fröding
var mycket beläst och språkkunnig och översatte flera
framstående tyska författare.
När Stänk och flikar kom ut 1896 uppstod en kritikerstorm. Dikten ”En morgondröm” beskriver naket den
fysiska föreningen mellan man och kvinna. Några av
vännerna ställde sig på Frödings sida medan andra vände ryggen till. Fröding åtalades, blev senare friad men
skandalen var ett faktum och han blev medialt förföljd.
Under sina sista år fick Fröding äntligen uppleva en
kvinnas värme och omsorg genom sjuksköterskan Signe
Trotzig, som vårdade honom vid Gröndal på Djurgården.
Björn frågade sig vad som är roligt med värmländsk
humor som det finns gott om i Frödings poesi. Vi fick
flera exempel på detta. Hur folkkär Fröding var visade
sig vid begravningen. Cirka tvåhundratusen stockholmare kantade kortegen genom staden till Klara kyrka, där
rikets elit hade samlats. Fröding är begravd på Uppsala
gamla kyrkogård.

Frödings uppväxt var ingen idyll. Under hans första år
fanns vare sig mamma eller pappa närvarande. Vi kanske
förknippar Alsters herrgård med Fröding, men där bodde
han bara under sina första år. Han fick ofta flytta som

Många fler anmälde sig till torsdagssalongen än vad det
fanns plats för. Arrangörerna planerar en repris.
Annika Lundmark och Maivor Sjölund

RESOR OCH STUDIEBESÖK SOMMAREN 2020
svararen från kl. 08.00. Du kan anmäla högst två (2)
medlemmar med namn och medlemsnummer. Kansliet
har telefontid vardagar kl. 10−12.

Kalendarium
29 augusti
5 september
22 september
september
september

Opera på Skäret: Turandot
Wij trädgårdar, Ockelbo
Artipelag, Signature Women 100 år
Natur och kultur på Öland
Utfärd till Lövsta herrgård

Anmälan till resorna är bindande, vilket innebär att den
som anmäler sig måste betala hela avgiften. Vid sjukdom
återbetalas avgiften bara om reserv(er) finns. I så fall återbetalas avgiften minus en administrativ avgift på 75 kr.
Faktura skickas ut med e-post om du inte själv anmäler
att du vill ha brevfaktura. Resegruppen förutsätter att
den som uppger e-postadress också läser sin e-post. Vid
telefonanmälan kan du säga till om brevfaktura. Dagen
före ett arrangemang skickar vi ut sms-påminnelse med
uppgift om tid och plats för avresa.

All information om resor och studiebesök finns och
uppdateras löpande på Uppsala Senioruniversitets
webbplats (www.usu.se). Där kommer också eventuella
nya resor och ändringar att läggas ut. Ta gärna för
vana att gå in på webbplatsen när du har bokat ett
studiebesök eller en resa.

Observera att alla resmål inte är handikappanpassade!
Vid resor som innehåller promenader eller besöksmål
med trappor uppmanar vi dig som har svårt att gå, använder rollator eller dylikt att kontakta reseansvariga.
I många fall kan problemen lösas i samarbete med personal på resmålet.

Anmälan till resor
Anmälan kan endast göras på telefon 018-24 35 01.
Första anmälningsdagen kan du anmäla dig via telefon10

Lördagen 29 augusti:
Opera på Skäret, Turandot

verk, teckning, grafik, fotografi och film. Konstnärerna
presenteras utifrån det decennium de främst verkade
under. De är delvis utvalda utifrån hur deras konst
speglar det vid tiden rådande samhällsklimatet.

Opera på Skäret betraktas som Sveriges ledande sommaropera. I operahuset utanför Kopparberg i Bergslagen erbjuds varje sommar operaupplevelser i absolut
världsklass. I år har vi biljetter i sektion 9–12, alltså bra
platser.
Sedan 2004 har över 100 000 besökare njutit av
magin i det unika operahuset vid Ljusnarens strand.
Det säregna operahuset, beläget i naturskön miljö, är en
del av upplevelsen. Det före detta virkesmagasinet har
en akustik som inte överträffas ens av världens stora
scener, därom vittnar inte minst många av de världsartister som sjungit här genom åren.
Librettot är baserat på en gammal saga, ursprungligen från Främre Orienten. Operan utspelar sig i Peking
under en sedan länge svunnen sagotid och handlar om
den grymma prinsessan Turandot. Sagan utgavs av
Carlo Gozzi 1762 och bearbetades därefter av Friedrich
Schiller 1801, som flyttade handlingen till Kina, en variant som kom att ligga till grund för Puccinis opera.
Tider: Avfärd från S:t Eriks torg kl. 10.00.
Åter i Uppsala ca kl. 22.00.
Pris: 1 350 kr. I priset ingår förutom bussresan lunch
på Skäret och busskaffe på hemvägen.
Ansvariga: Anki Mattisson och Margareta Knutsson.
Första anmälningsdag: fredagen 29 maj.

Lunch på egen bekostnad.
Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl. 09.00.
Åter i Uppsala 16.30.
Pris: 500 kr.
Ansvariga: Mia Virving och Margareta Knutsson.
Första anmälningsdag: onsdagen 27 maj.

Natur och kultur på Öland (inställd VT20)
Om möjligt kommer vi att erbjuda resan i september
(se usu.se, Medlemsbladet och Programbladet i augusti).
Första dagen reser vi genom Sverige till Färjestaden
och Stora Frögården, där vi ska bo. Under de tre dagarna på Öland kommer vi att besöka Ottenby, Stenåsa
och Gråborg, vandra på Stora alvaret, få en visning av
Resmo kyrka och Vida museum, guidas av geologen Jan
Mikaelsson norr om Borgholm i Jordhamn, Gillberga
och naturreservatet Högenäs Orde.
Femte dagen hemfärd.
Pris: 5 000 kr i dubbelrum på Stora Frögården. I priset ingår bussresa, guidning, entréer, 4 frukost,
3 lunchpaket och en middag samt kaffe.
Ansvariga: Anki Mattisson 070 978 15 32 och
Eva Willén 073 993 71 77.

Lördagen 5 september: Wij trädgårdar, Ockelbo

September: Utfärd till Lövsta

”Wij Trädgårdar är en stor verkstad med livet som material. Hittills har vi på Wij Trädgårdar varit bra på att
inspirera och varje vinter drar vi efter andan och kavlar
upp ärmarna för att göra det igen. Med nya planteringar, nytt utsäde, nya idéer och nya maskrosor. Alltid
välkomna till en ny säsong.”
Lars Krantz, trädgårdsmästare

I anslutning till serien Människans relation till de andra
djuren kommer ett studiebesök på Lövsta herrgård att
anordnas i september. Se vidare USU.se under Resor.

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

Wij Trädgårdar är ett resmål för alla sinnen med visningsträdgårdar, försäljning av växter och livsmedel,
trädgårdsartiklar, konsthantverk.
Lördagen 5 september är det skördefest i Wij trädgårdar. Allt händer denna helg. Det serveras lokal (och nyttig) mat och man delar med sig av kunskapen att odla.
Tider: Avresa från S:t Eriks torg kl. 9.00.
Åter i Uppsala ca 16.00.
Pris: 550 kr. Förutom bussresan ingår guidad visning
och lunchbuffé.
Ansvariga: Anki Mattisson och Jeanette Backman.
Första anmälningsdag: måndagen 1 juni.

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

Från sekretariatet
När detta skrivs på vårdagjämningen har vi just
stängt Senioruniversitetet. Så även arbetet på
plats på sekretariatet. Vi är alla utom en 71-85 år
och håller oss hemma. Tack vare att vårt arbete
har datoriserats i hög grad på senare år kan vi
sköta mycket hemifrån och stänger inte helt.
Alla kan lyssna av telefonsvararen och sköta
telefonkontakter, några kan också göra mycket
av övriga uppgifter på distans. Våra möten har
vi per videokonferens. Så mycket vi lär oss som
kan nyttjas även i framtiden! Vi pusslar nu med
höstens schema och hoppas att alla aktiviteter
kan komma igång igen då.

Tisdagen 22 september
Artipelag: Signature Women 100 år på den
svenska konstscenen
På internationella kvinnodagen, söndagen den 8 mars,
öppnade Artipelags nya utställning Signature Women
– 100 år på den svenska konstscenen. Här presenteras
cirka 350 verk av ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer, både kända och tidigare marginaliserade namn,
verksamma från starten av förra seklet och fram till i
dag. Urvalet omfattar måleri, skulptur, textil, konsthant11

Uppsala Senioruniversitet
Bergsbrunnagatan 1
753 23 Uppsala

Kyssen

Frå n
s

kr i v a

rstu g
a

När hela klassen strömmat ut ur skolan tömdes skolgården snabbt, ett skeende likt
vatten störtande ur en vält spann och strax uppsuget av marken. Kamraterna cyklade
iväg i par eller i klungor. Han tog det lugnt, lät de andra komma iväg. Björn försökte
hänga sig på honom, men då fick han bråttom upp på cykeln och ropade hej. Sen
cyklade han efter Maria, som också cyklat iväg på egen hand, med jackan flaxande likt
en trasig fallskärm på ryggen.
Han hade haft koll på varje steg hon tog ända sedan de lämnade klassrummet, utan
att någon, vare sig Maria eller de andra, lagt märke till att han höll henne under uppsikt. Han hade kunnat vara en livvakt som finns där men inte utmärker sig. Nu följde
han henne på avstånd, först när hon bara var ett par kvarter hemifrån cyklade han
ikapp henne.
Han stod och hängde över sin cykel medan hon parkerade sin i stället. De småpratade, han retades kärvänligt. Efter en stund, utan förklaring ställde han också sin egen
cykel i cykelstället.
Luften mellan dem full av löften, den vibrerade, också de två skälvde. Hans fräknar
syntes allt tydligare, hennes hals rodnade. Hon ville inte gå in, att han skulle åka iväg
var otänkbart.
En av grannarna, fru Ståhl, närmade sig och han rusade fram och öppnade porten,
till fru Ståhls förtjusning. Varsågod, sa han sedan, fortfarande med dörren öppen, till
Maria när han hört att fru Ståhl stängt sin egen dörr bakom sig. Maria hade stått kvar
utanför, men gick nu in i trappuppgången.
Steg för steg ringlade de uppför trappan, mot ett fönster på första våningen. Hon ställde sig och tittade ut. Han placerade sig bakom henne. Tätt bakom. Doften av nymålade väggar och damm doldes av deras egna kroppsångor.
Han slog sina armar runt hennes midja. Hennes armar hängde rakt ner längs med
kroppen, osäker på var hon skulle göra av dem. Hans händer började vandra över
hennes bröst, över håret, fingrarna sökte sig innanför byxlinningen, ner mot trosorna.
Hans kropp sjöng.
Plötsligt vände hon sig runt, deras munnar fann varandra magnetsnabbt. Hans
tunga var hård och snabb, hennes mun så mjuk, det blev en explosiv kemisk reaktion
av värme och eld. Deras tunga andhämtning klättrade på de kala väggarna. Kyssen
lovade allt, krävde allt, spred en klåda.
Han var en kaksmet i en för liten ugnsform och trodde han skulle sprängas. Han ville ha mer, han släppte hennes mun och ålade sig tillbaka, bakom henne. Han tryckte
sin krampande kropp mot hennes rygg och stjärt, försökte åter komma innanför hennes trosor med sina effektiva fingrar. Han kände alla sina kroppsvätskor läcka. Fukten
som mötte hans fingertoppar gjorde det uppenbart att hon delade hans längtan, men
hon vred sig ändå undan och tillbaka så att deras ansikten möttes. Hon lyfte hans
händer till sin rygg så att han omfamnade henne, sen återupptog hon kyssen, smekte
hans hår och hans rygg.
Han föste henne försiktigt in mot ett hörn bredvid fönstret, men just då öppnades en
dörr på våningen ovanför dem och trappuppgången fylldes av röster. Dagens kärleksstund var över.

Anne Jiremar
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